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Anotace
Práce popisuje dějiny kláštera Na Slovanech, později též zvaného Emauzy na 

Novém Městě v Praze, a to v období husitské revoluce v letech 1419 až 1442, kdy byla 

v klášteře podávána svátost oltářní v husitském duchu pod obojí způsobou, a klášterní 

komunita se tak včlenila do kontextu husitského hnutí.  Cíle této práce jsou primárně 

teologické,  s ohledem na charakter předmětu církevních dějin. Především bych chtěl 

popisem  regionálních  dějin  kláštera  Na  Slovanech  přispět  k  pochopení  celkového 

duchovního  a  náboženského  klimatu  v  Českém  království  tehdejší  doby.  Dalším 

záměrem je  pokus o pochopení  možnosti  řeholního života  v rámci  husitského hnutí 

a případného vlivu existence husitské klášterní komunity na tehdejší religiozní vývoj. 

K tomu je potřebný historický popis stavu tehdejší komunity ve Slovanském klášteře 

a poměrů v jeho okolí. Pro rekonstrukci teologické orientace tehdejší klášterní komunity 

je  vhodné  dotknout  se  i  problematiky  vztahu  původní  církevně-slovanské  liturgie 

a husitské liturgie v tomto období v klášteře vysluhované. Celá práce usiluje o postup 

metodou popisu dějin podle dostupných pramenů s přihlédnutím k současnému stavu 

historického bádání, tedy o interpretaci pramenů ve světle aktuální historické literatury. 

Při  zpracování  tématu  beru  ohled  na  dnešní  stav  teologického  pojetí  Církve.  Proto 

v práci  uplatňuji  ekumenické  hledisko  při  dodržování  zásad  vědecké  objektivity 

příznačné pro historické vědy. 

Klíčová slova

Husitství, utrakvismus, benediktini, liturgie, teologie

Abstract
History of the Slavonic Monastery in the Hussite Period  between 1419–1442

This thesis describes the history of the Slavonic monastery, situated in Nové Město in 

Prague, and later also known as Emaus. My thesis concerns the period of the Hussite 

revolt between 1419–1442. At that period Holy Communion in the Slavonic monastery 

was offered to lay people in the utraquist mode – i.e., both bread and wine – and the  



monastic community became a part of the Hussite movement. The goals of this thesis 

are primarily theological, in line with the discipline of church history. First I want to 

contribute to the understanding of the spiritual and religious atmosphere in the whole of 

the Czech kingdom of that historical period, by describing its particular history in the 

Slavonic monastery.  Second I  would like to contribute  to the comprehension of the 

possibility of Benedictine monastic life in the context of the Hussite movement and the 

influence of the utraquist monastery on the religious evolution of the time. This needs 

knowledge of the situation in the monastic community and its neighbourhood in that 

time.  To  understand  the  theological  orientation  of  the  monastic  community  in  that 

period it is necessary to describe the relationship between the original Slavonic liturgy 

and the Hussite liturgy practised in the monastery in that period. My whole thesis uses 

the method of historical description according to the accessible sources in the light of 

the contemporary state of historical research: that is to say, interpreting the sources in 

accordance with recent historical literature. In describing this theme I will also have one 

eye on contemporary theological understandings of the Church. So I make use of an 

ecumenical  approach  whilst  maintaining  the  scientific  objectivity  necessary  for 

historical research. 
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Úvod
Klášter Na Slovanech v soukolí dějin vrcholného středověku

Emauzský klášter na Novém Městě pražském bohatostí svých dějin odráží celá 

staletí dějin českého národa. Od svého založení králem českým a římským a pozdějším 

císařem Karlem IV. 21. listopadu 1347 byl také tento klášter domovem mnoha různých 

mnišských  komunit.  K  původní  slovanské  komunitě  benediktinů  z  Chorvatska  se 

postupně začali přidávat také rodilí mniši z Čech, kteří vnesli do charakteru jeho života 

svá vlastní charismata a nové duchovní postoje. Od roku 1419 v klášteře Na Slovanech 

došlo k reakci na husitské hnutí a místní kněží pod vlivem dobových vůdčích myšlenek 

začali podávat eucharistii pod obojí způsobou. Tento stav trval až do roku 1593, kdy se 

komunita kláštera připojila k české benediktinské kongregaci. Od roku 1635 byla česká 

komunita  nahrazena  komunitou  ze  španělského  Montserratu.  Také  komunita 

montserratských mnichů nezůstala  v klášteře  napořád a v roce 1880 byla  vystřídána 

mnichy z německého Beuronu, kteří v Emauzích vydrželi s malou přestávkou v letech 

1919  –  1920  až  do  roku  1941,  kdy  byl  klášter  zkonfiskován  nacisty  a  proměněn 

v ubytovnu  ošetřovatelek  německého  Červeného  kříže.  Ani  po  válce  však  nebyl 

benediktinskými mnichy dlouho obýván a v roce 1950 byl zestátněn. Mnišská komunita 

se do něj navrátila až po převratu v roce 1989.1

Tento  specifický  charakter  emauzského  kláštera,2 jako  jakési  ekumenické 

křižovatky, vybízí k mnohým zamyšlením a jeho dějiny jsou v mnohých svých rysech 

velkým poučením o spletitosti českých církevních dějin. Skutečnost, že se zde postupem 

času  vystřídali  slovanští  mniši,  čeští  utrakvisté,  pobělohorští  Španělé  či  beuronští 

Němci, činí z kláštera ikonu pro mnohé názorové skupiny a není snad nikoho z těch, 

kteří  se v dějinách kláštera  alespoň trochu orientují,  koho by zanechávaly zcela bez 

zájmu.  Historický náboj  kláštera  Na Slovanech zlákal  k bádání  už mnoho historiků, 

a proto je velmi těžké nalézat nová, objevná východiska k dalšímu výzkumu. Určitá 

šance se však nabízí v onom zmíněném ekumenickém charakteru dějin kláštera, který 

1Srov.  BLÁHOVÁ, Marie.  Klášterní fundace Karla IV. In  BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ 
Kateřina (eds.). Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. 1. vydání. Praha: Academia, 
2007, s. 21–24 a ŠVEJDA, Karel. Nástin dějin kláštera Na Slovanech ve 20. století a zpráva o opravách  
kostela Panny Marie a sv. Jeronýma v letech 1990–2005 In tamtéž, s. 198–203. Srov. taktéž oficiální 
stránky emauzského kláštera: http://emauzy.cz/cz/index.php?id=5&h=2 , převzato dne 17. 9. 2013. 

2S přihlédnutím ke skutečnosti, že název Emauzy je doložitelný až v době barokní, a tudíž je v  době 
husitství anachronismem, se dále držím názvu Slovanský klášter či klášter Na Slovanech. Srov. např. 
HUŇÁČEK, Václav. Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In PETR, Jan – 
ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách. 1. vydání. Praha: Universita Karlova, 1975, 
s. 180 – 181. 
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měl  být  původně  mostem  mezi  východem a  západem3 a  ve  svých  dějinách  se  stal 

střediskem  tak  barvitého  spektra  různě  teologicky  orientovaných  a  národnostních 

skupin. Takovýto obzor však vyžaduje k věrohodnému popisu širokou škálu pohledů, 

a proto  se  výpověď  jednotlivce  v  rozsahu  diplomové  práce  může  stát  jen  jedním 

z kamínků v mozaice dosavadního i budoucího historického bádání.

Z důvodu této omezenosti vlastních možností si za téma práce volím konkrétní 

dějinný úsek, kterým by měly být dějiny kláštera Na Slovanech v době husitství, neboť 

právě tento úsek dějin  kláštera  shledávám nejméně historicky zpracovaným, v čemž 

spatřuji největší výzvu. Z tohoto hlediska za objekt své práce považuji období, kdy se 

ve  Slovanském klášteře  začalo  podávat laikům  sub utraque speciae,  tedy pod obojí 

způsobou.  Dějiny  klášterní  komunity  pak  sleduji  od  roku  1419,  kdy  se  klášter 

k husitskému  hnutí  otevřeně  přidává,  do  roku  1442,  kterým  formálně  tuto  práci 

ohraničuji.  Právě  v  tomto  roce  dochází  k  částečné  dohodě  mezi  Rokycanou 

a Příbramem, jež posloužila příštímu sjednocení obou křídel pražského utrakvismu. Od 

mělnické  synody  Rokycanova  a  pražského  duchovenstva  v  červenci  1442,  které  se 

zúčastnili  také kněží ze Žatce,  Loun a Slaného, se jasně profiluje nový směr vývoje 

české utrakvistické církve, jasně nakloněné vyjednávání s Římem a snaze o realizaci 

utrakvistických  ideálů  v  jednotě  s  církví  katolickou.  Radikální  formy  husitství  se 

napříště udržují jen v prostředí táborské komunity, která se ocitá v postavení izolované 

menšiny,  ohrožené vnitřním rozkladem a zesíleným mocenským nátlakem kališnické 

i katolické strany.4

Zvláštní  období  na  sklonku  středověku,  které  jsem si  ke  zpracování  vybral, 

vyvolává svojí dynamikou i v dnešní době mnohé kontroverze. Podobnou dynamikou 

sršela i tehdejší Praha, v níž docházelo ke střetu mnoha názorových proudů od katolictví 

přes  radikální  i  umírněné  husitství,  viklefismus,  valdenství  až  po  prapodivné  kulty 

jakými byly pikartství a adamitství. V době následující jen o několik let později vzniká 

v Čechách původní domácí církevní denominace Jednota bratrská, mající své kořeny 

u bratra Řehoře, který svou duchovní cestu nastupuje právě v klášteře Na Slovanech.5 

Taková bohatost religiozních směrů je v Čechách do té doby nevídaným jevem, a proto 

se právě v této době začíná v národě formovat smysl pro pluralitu duchovního života 

3Srov. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II. 1. vydání. Praha: Dědictví 
svatého Jana Nepomuckého, 1883 – 1884, s. 188.

4Srov.  ŠMAHEL,  František.  Husitská  revoluce. 4.  díl.  Epilog  bouřlivého  věku.  2.  vydání.  Praha: 
Karolinum, 1996, s. 82.

5Srov. ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské. 1. vydání. Praha: Kalich, 1957, s. 25.
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a náboženskou toleranci. Tyto nové hodnoty se však rodí v ohni husitských válek a pouť 

k jejich uskutečnění si ještě bude žádat dlouhý čas a mnohé oběti.

Období  husitství  tedy  českým  církevním  dějinám  přináší  mnohé  nečekané 

změny a zvraty. Podobnou situaci lze vysledovat i v evropském měřítku. Vůdčí ideou 

této doby byl konciliarismus. Kostnický koncil roku 1415 ustanovuje autoritu koncilu 

jako  nejvyšší  autority  v  církvi,  které  je  podřízen  i  papež,  slovy:  „Za  prvé  (tento 

posvátný synod) vyhlašuje:  že,  legitimně sestaven v Duchu svatém, tvoře všeobecný  

koncil, reprezentující církev bojující, má moc bezprostředně od Krista, a že kdokoli bez  

rozdílu  stavu a důstojnosti,  dokonce i  papežské,  je  povinen jej  poslouchat  ve všech  

záležitostech, které přináleží k víře, vymýcení takzvaných schizmat a celkové reformy  

tak řečené církve Boží v hlavě i údech.“6  Tento nárok potvrdil také koncil basilejský 

v letech  1431  –  1437.  Protože  se  však  poté  papeži  Evženovi  IV.  podařilo  odvolat 

pokračování  koncilu do Ferrary a  tento  papežský koncil  byl  přijat  i  řeckou stranou, 

došlo  i  na  dočasné  upevnění  papežského  postavení.7 Konciliarismus  byl  reakcí  na 

papežské schizma v letech 1378 – 1417 a byl snahou o reformu církve zevnitř. Protože 

tato reforma nedosáhla valného úspěchu, situace v Evropě dospěla k dalšímu velkému 

schizmatu,  tj.  k  reformaci  v  16.  století.8 Existence  trojpapežství  v  dobách  velkého 

západního schizmatu vedla k oslabení víry v papežství, jednoho ze základních pilířů 

katolické víry, a tím i k uvolnění hranic výkladů Písma svatého.  To mělo za následek 

narušení jednoty církve a dá se říci, že i jakousi věroučnou anarchii.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem je pak mnohem více pochopitelná snaha 

kostnického  koncilu  o  podřízení  institutu  papežství  alespoň  jakési  kontrole,  jejímž 

výsledkem byla  právě  nauka  konciliarismu.  Stejně  je  pak  také  pochopitelný  pokles 

důvěry v církevní  hierarchii  u širších lidových vrstev,  v  Čechách ještě  umocněných 

výsledkem procesu s mistrem Janem Husem, upáleným právě na kostnickém koncilu 

6. července 1415, a mistrem Jeronýmem Pražským, upáleným tamtéž 30. května 1416.9

Následný vývoj v českých zemích je všeobecně znám. Čeští páni a zemané se 

rozhodli neuznávat usnesení kostnického koncilu, teologičtí mistři pražské univerzity, 

kteří  zůstali  církvi věrni, byli  ze země vypovězeni.  Na jaře roku 1417 bylo v Praze 

6Dekret Kostnického koncilu Haec Sancta ze dne 6. dubna 1415. In WOHLMUTH, Josef (ed.). 
Dekrete der ökumenischen Konzilien. Band 2. Konzilien des Mittelalters. [vydání neuvedeno]. Paderborn 
– München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, 2000, s. 409. 

7Srov. FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 120–121; 
a též HAY, Denis. Dějiny Evropy. Evropa pozdního středověku 1300–1500. 1. vydání, Praha: Vyšehrad, 
2010, s. 264–266.

8Srov. FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. s. 113–126.
9Srov. KEJŘ, Jiří. Husité. 1. vydání. Praha: Panorama, 1984, s. 208 a 209.
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zavedeno přijímání podobojí, uznané univerzitou jako neměnný příkaz Kristův.10 Tento 

krok vedl nevyhnutelně k rozkolu s oficiální církví  a roku 1419 vyvrcholil násilným 

povstáním,  při  kterém se radikální  husitská strana pod vedením Jana Želivského po 

kruté  defenestraci  novoměstských konšelů 30.  července  zmocnila  vlády nad Novým 

Městem pražským.11

V  této  atmosféře  začíná  náš  příběh.  16.  října  1419  při  obléhání  kláštera 

přistupuje  jeho  opat  i  většina  konventu  na  požadavek  Pražanů  ohledně  přijímání 

podobojí.12 Tím se otvírá nová kapitola dějin kláštera Na Slovanech – kapitola husitská, 

potažmo  utrakvistická.  Tato  historická  etapa  otevírá  mnohé  otázky,  například:  Byl 

přechod  slovanských  mnichů  ke  konfesi  podobojí  dobrovolný,  nebo  jednali  pod 

nátlakem  tehdejší  vzpoury  přívrženců  Želivského?  Zachoval  si  klášter  v  této  nové 

situaci  své  původní  určení,  zamýšlené  Karlem IV.,  tedy aby byl  centrem slovanské 

liturgie?  Zachoval  si  v  této situaci  charakter  benediktinské  mnišské  komunity?  Jaké 

poznatky by pak mohl pozdějším generacím přinést tento náboženský experiment, tedy 

mnišský život v kontextu rané české reformace? A nakonec: Jaký vliv pak mohl mít na 

její další vývoj? 

Právě  na  tyto  otázky  bych  chtěl  prostřednictvím  své  práce  hledat  odpovědi. 

Pokud přihlédnu ke svému dosavadnímu studiu této problematiky, musím konstatovat, 

že  literatury  na  téma  dějin  Slovanského  kláštera  za  husitství  příliš  mnoho  napsáno 

nebylo. Tato doba z historického hlediska zůstává spíše ve tmě, a tak velké množství 

skutečností a souvislostí stále čeká na své objasnění. Z toho důvodu pokládám práci na 

zvoleném tématu za smysluplnou, a proto se pouštím do následujícího bádání.

10Srov. DVORSKÝ, František.  Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417.  [vydání neuvedeno]. 

Praha: Knihkupectví Fr. Řivnáče, 1907. s. 28–29.
11Srov. WERNISCH, Martin. Husitství – Raně reformační příběh. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2003, s. 

70.
12Srov. KLEMENT, Method. Jsem ražen z českého kovu. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 148. 
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1. Metodologie přístupu k tématu práce
Ať už hledíme na skutečnost husitství jako na jev dějinně kladný či záporný, je 

třeba si uvědomit,  že pro výzkum v této oblasti  může mít  takovéto předporozumění 

neblahé důsledky. To se týká především pokušení, dokázat si pouze nějaký scénář, který 

už má člověk předem v podvědomí připravený, což sice může být dobrým rétorickým 

cvičením, s historickým bádáním to však nemá nic společného.  Takové bádání totiž 

vyžaduje  především  otevřenost  pravdě.  V  diplomové  práci  z  církevních  dějin  není 

možno  rozvádět  podrobné  úvahy  o  tom,  co  je  a  není  pravda  či  Pravda.  Tato 

problematika  patří  do  oblasti  filosofie  a  je  o  ní  napsáno nekonečné  množství  knih. 

Přidržíme  se  zde  klasického  pojetí  pravdy jako  adaequatio  rei  et  intellectus,  shody 

skutečnosti a poznání.13 Ve vztahu k historické pravdě by pak bylo možno parafrázovat 

tuto definici jako shodu dějinné skutečnosti a tvrzení v historikově stati. Na druhé straně 

však lze namítnout, že v historickém bádání je naprostá jistota o tom, co se v minulosti 

skutečně stalo, nemožná. Toto napětí na badatele nakládá těžké břemeno, které jej nutí 

k pokorné otevřenosti historické pravdě, která je jeho povinností a žádná relativizace 

poznání  jej  této  povinnosti  nezbaví.  Snaží-li  se  člověk  vyjít  na  scéně  dějinného 

výzkumu s kůží na trh, stále se pohybuje labyrintem plným spletitých zákoutí a slepých 

uliček, ze kterých se občas s námahou navrací a bolestně přiznává sobě i okolí vlastní 

zbloudění.  Vždyť  i  slavný  Marc  Bloch  mluví  o  „věčných  pokáních“,  která  osud 

historika nevyhnutelně provázejí. Tato pokání dokonce nazývá solí historického bádání.
14 V zájmu této otevřenosti zásadám objektivního popisu skutečnosti jsem si vědom, že 

moje východiska a závěry nejsou kryty  žádným privilegiem neomylnosti  a že jejich 

smysluplnost spočívá právě jen ve službě pravdě.

1.1. O postupu práce
Protože  vím,  že  moje  práce  není  posledním  ani  definitivním  spisem  o  této 

tematice, nepovažuji za nutné zaujímat jasné stanovisko úplně ke všem otázkám, které 

se mohou v souvislosti s husitským obdobím Slovanského kláštera objevit. Předně mám 

v úmyslu zaměřit se především na otázky, které se na tomto místě pokusím formulovat 

podrobněji:

13Srov.  Pravda In  BRUGGER,  Walter.  Filosofický  slovník.  1.  vydání.  Praha:  Naše  vojsko,  1994, 
s. 326–328.

14Srov. BLOCH, Marc. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. 1. vydání. Praha: Argo, 2011, s. 
43−44.
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1. Otázky kolem přestupu mnichů pod vedením opata Pavla II. (respektive 

Kříže,  viz  dále)  na  stranu podobojí.  Vedle  popisu obecných okolností  přestupu pak 

přihlížím  především  k  otázce  jeho  dobrovolnosti.  Zde  bych  považoval  za  vhodné 

rozpracovat vztah kláštera k jeho nejbližšímu okolí a pokusit se popsat jeho postavení 

v celkové konstelaci Prahy a především Nového Města.

2. Otázky kolem věrnosti  kláštera  jeho původnímu určení,  zamýšlenému 

Karlem IV., tedy aby byl centrem slovanské liturgie. V této souvislosti by bylo vhodné 

zjistit,  k jakému teologickému proudu v rámci husitství  klášter především inklinoval 

a jak asi tato teologie mohla ovlivňovat podobu liturgie, která se zde konala ve vztahu 

ke staroslověnské liturgii.

   

3. Otázky  kolem  zachování  charakteru  benediktinské  mnišské  komunity 

v tomto období. Především tedy, jestli  zde byla ve zkoumané době skutečná komunita 

nebo jen duchovní správa, a popřípadě do jaké míry zde byly naplňovány ideály řehole 

sv. Benedikta.

4. Otázky kolem vlivu utrakvistického kláštera na vývoj české reformace. 

Pokus  o  zhodnocení  velikosti  významu  fenoménu  utrakvistického  kláštera  v  našich 

dějinách, i z ekumenického hlediska.  

K otázkám, které jsem si zde stanovil, bych chtěl přistupovat, jak jsem se již 

výše zmínil,  v zájmu služby pravdě. S otázkou pravdy v historii úzce souvisí otázka 

morálního soudu při  pohledu na jednání dějinných aktérů.  Proto ve své práci usiluji 

o oproštění  se  od  takových  soudů,  aby  se  mi  subjektivní  pocity  nestaly  překážkou 

v racionálně  kritickém zpracování  tématu,  i  když  samozřejmě  vím,  že mi  schopnost 

naprosté neutrality dána není. Na druhé straně je třeba vzít v potaz, že od doby husitství  

již uplynulo ve Vltavě hodně vody, a tedy i vyostřenost názorových rozdílů té doby již 

zákonitě  otupěla.  Zvláštní  výhodu  nám dnes  poskytuje  bouřlivý  rozvoj  ekumenické 

teologie  v  minulém  století,  přinášející  postmoderně  větší  schopnost  otevřenosti 

širokému  spektru  názorů,  což  nás  uschopňuje  také  k  hlubšímu  pochopení  tajemství 

církve  než  pouze  k  jejímu  prostému  ztotožnění  s  konfesí  či  formální  společenskou 

institucí. Právě ekumenický vývoj přináší práci v oblasti církevních dějin určitý opěrný 
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bod  pro  rozvoj  schopnosti  nestrannosti  při  posuzování  bez  ohledu  na  konfesijní 

příslušnost, protože přikloněním na tu či onu stranu v dějinách dochází k subjektivizaci 

popisu skutečnosti a tím také k jejímu zkreslení.15  

Protože však každá hůl má dva konce, nebezpečí zkreslení nás může zaskočit 

také  z  úplně  opačného  konce,  kterým  by  byla  projekce  současného  stavu  poznání 

a současných  obecně  přijímaných  názorů  a  postojů  do  myšlení  generací  před  námi. 

Z tohoto hlediska je velmi důležité, aby pravda a nepravda byly posuzovány s ohledem 

na  čas,  kdy  byly  formulovány.16 Mám-li  uvést  vhodný  příklad,  připomínám  postoj 

konciliaristů, zmíněný v úvodu. Ochabování víry v úlohu papeže v patnáctém století by 

mnozí katolíci po zkušenostech s celou řadou výborných papežů, jako byli Jan Pavel I., 

Jan  Pavel  II.,  Benedikt  XVI.,  či  současný  papež  František, mohli  vidět  jako 

nevysvětlitelnou. Zkušenost  tehdejších  lidí  však  byla  diametrálně  odlišná,  boje 

o papežský  trůn  a  získávání  všemožných  postů  v  církvi  včetně  toho  nejvyššího 

prostřednictvím svatokupectví, vnášela mezi lid věroučnou nejistotu, zvláště v dobách, 

kdy se relativně hodně rozšířila znalost Bible, především evangelií, a tím se nesoulad 

mezí  Kristovým  příkladem  a  praxí  mnohých  členů  církevní  hierarchie  stával  stále 

zřetelnějším.

Posuzujeme-li  dějinnou  skutečnost  na  základě  pramenů,  musíme  přihlédnout 

k tomu, že prameny mají  rozdílnou informativní hodnotu  a je nutné pracovat s nimi 

kritickým způsobem. Zvláště autoři sekundárních pramenů v minulosti neměli vždy za 

cíl podat svědectví o pravdivé realitě, stejně jako i jejich pohnutky k sepisování těchto 

pramenů  byly  různé.  U  popisované  dějinné  etapy  kláštera  Na  Slovanech  je  nutno 

předpokládat, že zde hrály roli konfesionalistické přístupy, promítající do reality vlastní 

věroučné  postoje  a  propagandistické  cíle.  Tímto  tvrzením  nemám  v  úmyslu 

diskreditovat autory pramenů, neboť jejich tvrzení mohla být v plném souladu s jejich 

vnitřním přesvědčením, a proto by je často bylo možno považovat za pravdivá alespoň 

v morálním slova smyslu.17 V době vzniku pramenů nebyla teorie historického bádání 

na takové úrovni jako v dnešní době a historie jako věda nebyla jasně vymezena, pročež 

mnohé  sekundární  prameny  mají  charakter  pouhého  spontánního  kronikářství  se 

spoustou projekcí, dobového uvažování a často i uměleckých a filosofických ambicí, 

alegorií  apod.  do  popisovaného  děje. Namáhavá  práce  současného  badatele  spočívá 

v hledání  historického  základu  mezi  všemi  těmito  úskalími. Jedině  obnažením 
15Srov. BLOCH, Marc. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. s. 111−114.
16Srov. HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. 1. vydání. Brno: CDK, 1999, s. 22.
17Srov. Pravda In BRUGGER, Walter. Filosofický slovník, s. 326–328.
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skutečnosti  na  samotnou  dřeň  bude  možno  vytvořit  podmínky  pro  hledání  reálné 

historické pravdy.

Určitou  šanci  při  snaze  o  dosažení  realistické  interpretace  zkoumaného 

historického  objektu  vidím  ve  zpracování  co  nejširšího  spektra  pramenů.  Proto  se 

snažím shromáždit veškeré dostupné prameny. Velkou pomocí při jejich výběru mi byly 

především dva historické sborníky, které k tématu Slovanského kláštera vyšly. Prvním 

z nich byl sborník Jana Petra a Sávy Šabouka  Z tradic slovanské kultury v Čechách18 

a druhým dílo editorek Kláry Benešovské a Kateřiny Kubínové Emauzy. Benediktinský  

klášter  Na  Slovanech  v  srdci  Prahy.19 Vyhledáváním  v  manipulacích  Státního 

ústředního archivu v Praze pak přibyly prameny další. Srovnáváním různých pramenů 

se  snažím  dospět  k  výše  zmíněnému  jádru  věci,  tedy  s  předpokladem,  že  vícekrát 

zmíněné skutečnosti mají také vyšší historickou závažnost, i když jsem si vědom, že 

toto kritérium nemusí být nutně vodítkem ke skutečně pravdivé interpretaci.

Vedle výběru pramenů je nutno také prostudovat  souvztažná témata v dílech 

současných renomovaných historiků, abych ke svým závěrům získával zpětnou vazbu 

odborné  veřejnosti. V průběhu  psaní  práce  považuji  za  nevyhnutelnou  maximální 

otevřenost  k  dalším a  dalším pramenům a  postup  od nejlépe  známého,  či  nejméně 

neznámého, k tomu nejasnějšímu,20 aby tak bylo dosaženo co nejpravdivějšího obrazu 

popisovaného objektu. 

1.2. Pojednání o pramenech
Skutečnost  kolem  primárních  pramenů  s  výpovědní  hodnotou  týkajících se 

života v klášteře Na Slovanech v době husitství není příliš růžová. Zápisy pocházející 

přímo z této doby jsou vlastně výhradně dokumenty ekonomického charakteru, jejichž 

použitelnost z hlediska církevních dějin spočívá v dedukcích okolo okrajových údajů 

v těchto  dokumentech  postavených  do  souvislosti  s  obecně  známými  skutečnostmi 

a výsledky výzkumu současného historického bádání. V této věci poskytuje mé práci 

velkou  výhodu  umístění  kláštera  v  centru  dění  na  Novém  Městě  pražském,  tudíž 

lokalitě, jejíž dějiny jsou obecně velmi dobře zpracované. Za jeden z nejrozsáhlejších 

18PETR,  Jan  –  ŠABOUK,  Sáva  (eds.).  Z  tradic  slovanské  kultury  v  Čechách  1.  vydání. Praha: 

Universita Karlova, 1975.
19BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina (eds.) Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech  

v srdci Prahy. 1. vydání. Praha: Academia, 2007. 
20Srov. BLOCH, Marc. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. s. 59.
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zdrojů  informací  o  popisované  době  vděčíme  dobovému  kronikáři  Vavřincovi 

z Březové, jehož dílo bývá dodnes v novodobých překladech vydáváno tiskem.

Kromě zmíněné  Husitské  kroniky  vyšly  z  primárních  pramenů  tiskem pouze 

sebrané dokumenty emauzského kláštera v edici archiváře téhož kláštera P. Leandera 

Helmlinga.21 Jeden z dokumentů relativně významný vzhledem k tématu této diplomové 

práce je také možno najít v Listech kláštera Zbraslavského v edici Ferdinanda Tadry. 22 

Tímto dokumentem je ovšem seznam tištěných pramenů pro tuto práci vyčerpán. 

1.2.1. Husitská kronika mistra Vavřince z Březové

Nejznámějším současníkem husitství, který nám zanechal o zmíněném dění na 

Novém Městě historickou zprávu je bezpochyby mistr  Vavřinec z Březové,23 ve své 

době uznávaný spisovatel a překladatel, básník a kronikář husitské revoluce. Jan Hus jej 

jednou ve zdvořilostní nadsázce přirovnal k Plutarchovi. Husitská kronika byla napsána 

pro širší  vzdělané  publikum.  V předrevolučním období  Vavřinec  tvořil  pro dvorský 

okruh Václava IV. a v pohnutých časech revolučních se postavil na stranu rozhodných 

husitů  pražského  směru,  jehož  ideovým  vůdcem  byl  Husův  i  Vavřincův  generační 

vrstevník mistr Jakoubek ze Stříbra a později Jan Rokycana.24

Z této spřízněnosti s pražským husitským okruhem kolem Jakoubka a Rokycany 

a  z  Vavřincova  působení  na  artistické  fakultě  lze  již  předpokládat  jeho  středovou 

orientaci, která se projevuje kritikou radikálního učení táborské i pražské chudiny, ale 

také ostrým protizikmundovským a protikatolickým stanoviskem.25 Při četbě Husitské 

kroniky však lze vystopovat určitý vývoj Vavřincova myšlení v průběhu jejího psaní od 

prvotního  nadšení  k  pozdější  skepsi.26 Vavřinec  je  tedy  typickým  středověkým 

univerzitním intelektuálem, který je však obdařen výbornou pozorovací schopností a je 

21HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den Jahren  
1414–1885. Prag: Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1914.

22TADRA,  Ferdinand.  Listy  kláštera  zbraslavského.  [vydání  neuvedeno].  Praha:  Česká  akademie 
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 1904, dokument 307, s. 245–246. 

23Vavřince z Březové kronika husitská. Centrum medievistických studií.  Fontes rerum Bohemicarum 
V.  http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=178&page=373. Převzato dne 12. 1. 2014.

24Srov. ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 
s. 62.

25Protikatolickým je stanovisko okruhu, ke kterému Vavřinec patřil, především ve smyslu kritického 
postoje  k  postupu  Říma  a  dobových  koncilů  proti  husitským  Čechům,  avšak  nelze  jej  nazvat  
protikatolickým  principiálně,  jak  lze  vyvodit  z  ochoty  předáků  většiny  husitských  frakcí  k  jednání 
s basilejským koncilem.

26Srov. BLÁHOVÁ, Marie.  Úvod.  In  VAVŘINEC z Březové.  Husitská kronika.  Píseň o vítězství  
u Domažlic. 2. vydání. Praha: Svoboda, 1979. s. 5–6.
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ochoten  vycházet  ze  stereotypů  strnulého  konzervativismu,  zároveň  však  disponuje 

zdravým úsudkem, který jej odrazuje od tendencí k slepému fanatismu a uschopňuje jej 

k  vyhodnocování  kvality  dobových  myšlenkových  proudů  na  základě  objektivních 

kritérií, tedy posouzení jejich ovoce v určitém delším časovém horizontu.

Co se týče datace tohoto Vavřincova díla, je dobré si připomenout, že Husitská 

kronika, která byla psána pro veřejnost, vznikla pravděpodobně až po 9. březnu 1422, 

kdy byl  popraven Jan  Želivský,  protože  Vavřinec  poměrně  otevřeně  kritizoval  jeho 

diktátorské sklony. Autor také využíval záznamů anonymního novoměstského měšťana, 

který text dovedl k 14. lednu 1422, kdy se od Německého Brodu vrátily vítězné husitské 

oddíly.  Samotná  Husitská  kronika  končí  ve  většině  zachovalých  rukopisů  poněkud 

nelogicky v půli věty vztahující se k dění 22. prosince 1421, z čehož lze usuzovat, že se 

pokračování ztratilo ještě v husitské době.27

Žánrem  je  Vavřincova  práce  opravdu  kronikou,  i  když  se  některými  rysy 

(používání kauzálního nexu, umné větvení a opětovné splétání dějové linie,  autorské 

promluvy  vyplněné  působivými  apostrofami  a  řečnickými  otázkami,  parafráze 

pronesených výroků atd.) blíží žánru historie. V některých pasážích (upálení Jana Husa 

a  Jeronýma  Pražského,  umučení  husitského  kněze  Chůdka  a  zvláště  arnoštovického 

faráře Václava a Chelčického faráře Vojtěcha) tenduje k legendě. Vavřincovo chápání 

dějin má hluboký smysl také pro jejich náboženskou a mystickou stránku. V jeho pojetí 

jsou dějiny totožné s putováním lidstva za spásou. Dějiny se tak jeví jako nedělitelná 

součást  Božího  plánu  a  současně  jako  jeho  konkrétní  realizace  v  prostoru.  Cílem 

středověkého historika bylo alespoň částečně odhalit a potvrdit Boží záměr. V obnově 

přijímání  podobojí  Jakoubkem  ze  Stříbra  viděl  zásadní  historický  mezník,  který 

křesťanstvu opět ukázal pravou cestu ke spáse. Výjimečné dění však mohl sledovat jen 

tradiční  optikou  podmíněnou  dobovou  mentalitou,  duchovním  klimatem,  vzděláním 

a profesními  návyky.  Ve  Vavřincově  pojetí  byla  Praha  nejen  centrem  a  hlavním 

dějištěm přelomových událostí, nýbrž i symbolem husitského zápasu za pravdu Boží, 

a tudíž lokalitou srovnatelnou s Jeruzalémem a Římem.28

Pro  svoji  práci  s  Vavřincovou  kronikou  používám  překladu,  který  je  dílem 

Františka Heřmanského, jenž jej pořídil na základě Gollova vydání v Pramenech dějin 

27Srov. ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství. s. 63.
28Srov. tamtéž. s. 63 – 65 a 75.
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českých z roku 1893. Použité vydání tohoto překladu opatřila úvodem a poznámkami 

s vysvětlivkami Marie Bláhová.29 

1.2.2. Archivářská práce P. Leandera Helmlinga a P. Jeronýma Cechnera 

P. Leander Helmling byl  řeholníkem emauzského kláštera v jeho beuronském 

období.  Beuronská  reforma  se  započala  po  roce  1862  ve  švábském  Beuronu. 

Zaměřovala  se na obrodu monastického života v duchu života  podle řehole svatého 

Benedikta  a hlavní  důraz kladla  na liturgickou obnovu. Za Bismarckovy vlády však 

protiklerikální kampaň ztěžovala benediktinům jejich reformní snahy a v roce 1875 byli 

nuceni beuronské opatství opustit. Zprvu pobývají v tyrolském Voldersu, avšak od roku 

1878  začínají  vést  jednání  s  pražským  arcibiskupem  Bedřichem  kardinálem 

Schwarzenbergem o převzetí kláštera Na Slovanech, jehož zhruba desetičlenný konvent 

již  pomalu  skomíral.  V  dubnu  roku  1880  již  v  klášteře  přebývalo  přes  padesát 

beuronských řeholníků.  Za  opata  Maura  Woltera  a  převora  Bedřicha  Sautera  začali 

mniši  považovat za svůj hlavní úkol přebudování areálu kláštera v duchu beuronské 

reformy.  Mnozí  členové zdejší  komunity  této  doby byli  umělci  –  především malíři. 

Mezi ostatními mnichy byli většinou řezbáři, truhláři a zámečníci. P. Leander Helmling, 

který již v této době v klášteře pobýval, byl podle tvrzení Dušana Foltýna architektem 

a historikem. Mimo jiné byl také autorem několika prací věnovaných Emauzům a jejich 

památkám.30 

Historiky bývá nejvíce oceňována edice dokumentů Das vollständige Registrum 

Slavorum,31 kterou  vydal  Helmling  společně  s  Adalbertem  Horčičkou  a  její 

pokračování, vydané pouze Helmlingem pod názvem  Die Urkunden des Königlichen  

Stiftes  Emaus  in  Prag  aus  den  Jahren  1414  –  1885.32 Právě  tento  druhý  díl  se 

chronologicky dotýká období zpracovávaného v této práci.  Helmling zde pro období 

15. a 16. století použil opisy a latinské překlady listin z monumentální historie kláštera 

29VAVŘINEC z Březové. Kronika husitská. FRB V. Praha. 1893; překlad HEŘMANSKÝ, František 
In VAVŘINEC z Březové.  Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic. 2. vydání. Praha: Svoboda, 
1979.

30Srov. FOLTÝN, Dušan. Počátky Beuronské umělecké kolonie v Praze. Emauzy a Sacré Coeur 1880  
– 1884. In  BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina (eds.).  Emauzy. Benediktinský klášter Na 
Slovanech v srdci Prahy, s. 191 – 193 a 196.

31HELMLING, L.[eander] – HORCICKA, Ad.[albertus] (eds). Das vollständige Registrum Slavorum, 
Prag: Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1904.

32HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den Jahren  
1414–1885. Prag: Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1914.
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sepsané P. Jeronýmem Cechnerem ve čtyřech verzích, z nichž čtvrtá se již nezachovala.
33 Tři dodnes dochované rukopisy vznikly v letech 1752 – 1780. Cechner do první verze 

opsal  dokumenty  v  originálním  jazyce  a  v  dalších  listech  ponechal  pouze  latinské 

překlady původně českých listin.34 Helmling převzal od Cechnera tyto latinské překlady, 

avšak v publikaci uvádí odkazy na české originály u Cechnera. Zkoumaného období se 

v publikaci Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den Jahren 1414  

– 1885 dotýkají tři dokumenty, a to dokumenty s čísly VIII, IX a X. 

Dokument  VIII  ze  dne 2.  března  1421,  vydaný v Čáslavi, obsahuje pověření 

krále  Zikmunda,  které  uděluje  Mikulášovi  z  Lobkovic,  aby  pořídil  soupis  majetků, 

statků  a  povinností  klášterů  zderazského,  sedleckého,  zbraslavského,  ostrovského, 

kladrubského, Slovanského a oseckého. K těmto soupisům, které by měly později vést 

k ratifikaci těchto majetků, statků a povinností a jejich potvrzení císařským majestátem, 

má Mikuláš z Lobkovic získat autentické písemné dokumenty od opatů a představených 

klášterů  opatřené  příslušnými  pečetěmi.  Dokument  obsahuje  také  varování  před 

jakýmkoli  protivením  se  Mikulášovu,  císařem  nařízenému,  počínání.  Celý  zápis  je 

podepsán Františkem – proboštem boleslavským, který pravděpodobně původní listinu 

z nařízení císaře sepsal.35 

Druhý  dokument  vztahující  se  k  husitskému  období  otištěný  v  Helmlingově 

publikaci  pod číslem IX,  je  list  z  24.  října 1436,36 kterým císař  Zikmund zastavuje 

vesnice Lužici,  patřící  klášteru nepomuckému,  vesnici  Jeneč z majetku Slovanského 

kláštera,  ves kapituly Všech svatých na Pražském hradě a též jiné požitky,  polnosti 

a platby Vaňkovi Zelenému z Bukova. Listina v českém znění je zachována ve státním 

ústředním archivu mezi listinami archivu zrušených klášterů37 a s několika odchylkami s 

Helmlingovým  latinským  textem  souhlasí.  Hlavními  odchylkami  jsou  především 
33Rukopisy  prvních  tří  verzí  lze  najít  ve  Státním  ústředním  archivu  pod  názvy:  CECHNER, 

Hieronymus.  Historia Emmautina I. Mons sacer in quo bene placet sibi gratiae Dator. SÚA Praha, ŘB 
Emauzy 3;  CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina Ia . Mons sacer in quo bene placuit Deo. SÚA 
Praha, ŘB Emauzy 4;  CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina II. Mons sacer in quo bene placet  
sibi Adonai. SÚA Praha, ŘB Emauzy 5.

34KŮRKA Pavel B. Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity v  
letech 1419 –  1592. In BENEŠOVSKÁ Klára – KUBÍNOVÁ Kateřina (eds.).  Emauzy. Benediktinský  
klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 109.

35HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den Jahren  
1414–1885. s. 7–9, dok. VIII.,  je totožný s CECHNER Hieronymus. Historia Emmautina I.  ŘB Emauzy 
3, s. 166.

36HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den Jahren  

1414–1885. s. 9–10, dok. IX.
37SÚA Praha, AZK 432, ŘB sv. Mikuláš 33.
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přídomek  Vaňka Zeleného  – u  Helmlinga  je  z  Bukova a  v  AZK 432 z  Rakových, 

Helmlingův nepomucký klášter je v AZK 432 zván  svatotomským a vesnice kapituly 

Všech svatých na Pražském hradě je u Helmlinga nazvána  Chamirae, kdežto v AZK 

430  Chanigie.  Datum se v  komentářích  k  oběma pramenům vzájemně  o jeden den 

odlišuje. Helmling uvádí 24. říjen, kdežto komentář AZK 432 uvádí 23. říjen.38 Oba 

dokumenty uvádějí jako datum úterý po svátku 11 000 svatých panen, což je svátek 

svaté Voršily, který byl slaven dne 21. října.39

U obou verzí je dodatek z roku 1446, ve kterém purkmistr a konšelé na žádost 

opata Havla (u Helmlinga nazván Gallus), potvrzují pravost výše sepsané listiny. Datum 

je  v  obou  pramenech  ve  vzájemném  nesouladu.  Helmling  uvádí  sobotu  post  

ressurectionem  Domini,  AZK  432  sobotu  po  Božiem  kržtieni,  tedy  po  křtu  Páně. 

Komentář SÚA Praha uvádí datum 8. ledna 1446.40

V Helmlingově komentáři  je opět uveden odkaz na český text u Cechnera ve 

verzi I.41 a jeho latinský překlad ve verzi II.42

Poslední dokument, který je v Helmlingově edici v určitém vztahu k tématu mé 

práce, se vlastně v této publikaci vyskytuje pouze v podobě odkazu pod číslem X. Jedná 

se o společné prohlášení opatů Jana ze Strahova, Jana ze Zbraslavi, Havla z kláštera 

sv. Jeronýma Na Slovanech a převora Mikuláše ze Zderazi, ve kterém přislibují papeži 

Evženovi IV., jako náměstku Ježíše Krista a nástupci svatého Petra, poslušnost.43 Tento 

dokument  tedy není  v Helmlingově publikaci,  ale  je  na něj  zde uveden odkaz.  Ten 

odkazuje na edici Listy kláštera zbraslavského, kterou uspořádal kustod c. k. veřejné 

a univerzitní knihovny Ferdinand Tadra.44 

1.2.3. Nevydané dokumenty

Nevydané  dokumenty,  které  se  týkají  husitského  období, kromě  dokumentů 

uvedených  v  již  zmíněné  kronice  P.  Jeronýma  Cechnera,  jsou  již  jen  tři  rukopisy 

38Srov. Inventáře a katalogy Státního ústředního archivu v Praze.  Listiny českých zrušených klášterů  
1115 – 1784. AZK – L 45/I/1. Praha, 1961, s. 148.

39SCHAUBER,  Vera  – SCHINDLER,  Hans  Michael.  Rok se  svatými. 3.  vydání.  Kostelní  Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 546 – 548.

40Srov. Inventáře a katalogy Státního ústředního archivu v Praze.  Listiny českých zrušených klášterů  
1115 – 1784. AZK – L 45/I/1. Praha, 1961, s. 148.

41CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina I.  ŘB Emauzy 3, s. 182.
42CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina II.  ŘB Emauzy 5, s. 152.

43Srov. HELMLING L.[eander] (ed.).  Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den  
Jahren 1414–1885. dok. X. s. 10. 

44TADRA, Ferdinand. Listy kláštera zbraslavského, dok. 307, s. 245–246. 
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uložené v manipulaci archivu zrušených klášterů. Jedná se o některé dokumenty z těch, 

které přešly s původní českou komunitou po 21. dubnu 1635, kdy vídeňský dvůr císaře 

Ferdinanda  po  jednání  s  broumovským  opatem  Janem  Benno  oznámil  arcibiskupu 

pražskému  kardinálu  Harrachovi,  že  pražští  benediktini  postoupí  klášter  Emauzy 

výměnou za jiný klášter a za 10 000 zlatých komunitě španělských benediktinů.45 

V  době  Josefa  II.  byly  emauzské  dokumenty  v  klášteře  svatého  Mikuláše 

roztříděny a největší část z nich skončila ve vídeňském státním archivu. Dnes se již 

většinou nacházejí v Národním archivu v Praze ve fondu Archivy zrušených klášterů 

pod kolonkou Řád benediktinů sv. Mikuláš.46 Pro moji práci jsou kromě již zmíněného 

dokumentu AZK 432 důležité především dokumenty AZK 43047 a AZK 431.48

Dokument AZK 430 je dekretem císaře Zikmunda z 12. června 1437 vydaným 

v Praze, kterým potvrzuje veškerá  privilegia Slovanského kláštera. Přitom se odvolává 

na listinu Václava IV. z 22. 8. 1393 (vydanou v Praze), v níž jsou inzerovány listiny 

Karla  IV.  z  18.  1.  1349  (vydaná  v  Eisenachu),  Karla  IV.  z  15.  11.  1350  (vydaná 

v Praze), Václava IV. z 22. 10. 1365 (vydaná v Praze) a Karla IV. z 16. 9. 1355 (vydaná 

v Praze). Tento Zikmundův dekret se zachoval na originálním pergamenu v latinském 

znění a také s pečetí na hedvábné niti s vyobrazením dvojhlavé říšské orlice. Listina 

byla konzervována, běžně dostupná je jen její fotografie.49 

Další listinou z archivu zrušených klášterů, která se týká zkoumaného období, je 

listina AZK 431, datovaná do 8. května 1445, kterou Markvart z Martinic postupuje 

Klášteru Na Slovanech 15 kop platu v Jenči, které měl v zástavě od již výše zmíněného 

Vaňka  Zeleného  z  Rakových.  Tento  dokument  je  rovněž  zachován  na  originálním 

pergamenu, a to v českém jazyce. Na konci listiny jsou uvedeni svědkové, mezi nimiž 

lze  přečíst  jména  Janka  z  Kralovic  –  purkrabího  Pražského  hradu,  Hynka  Škody 

z Valdeka,  Zikmunda  Bolechovce  z  Pušperka,  Lvíka  ze  Slavic,  Staška  z  Kojšic 

45Srov.  ŠTĚPÁNEK,  Pavel.  Španělská  etapa  emauzského  kláštera. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – 
KUBÍNOVÁ Kateřina (eds.). Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 127.

46KŮRKA, Pavel  B. Slovanský  klášter mezi  husitstvím a katolicismem.  Dějiny klášterní  komunity  
v letech 1419 – 1592 In BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina (eds.). Emauzy. Benediktinský  
klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 108.

47SÚA Praha, AZK 430, ŘB sv. Mikuláš 30.
48SÚA Praha, AZK 431, ŘB sv. Mikuláš 32.
49Srov. Inventáře a katalogy Státního ústředního archivu v Praze. Listiny českých zrušených klášterů 

1115 – 1784. AZK – L 45/I/1. Praha, 1961, s. 147.
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a Mikuláše z Tuhance.  Na pergamenu bylo původně sedm pečetí,  z první až páté se 

zachovaly zlomky, šestá a sedmá jsou dnes již ztraceny.50

1.2.4. Ostatní prameny

Písemnosti  uložené  v  samotných  Emauzích  až  do  20.  století  tvoří  nyní 

samostatný fond Řád benediktinů Emauzy.51 Z těchto dokumentů jsou z hlediska mé 

práce nejzajímavější soupisy mnichů Slovanského kláštera ve svazku označeném ŘB 

Emauzy 34.52 Jedná se o opis seznamů mnichů v emauzském klášteře v letech 1348 – 

1880. Části opisu vztahující se k období přechodu ke straně podobojí a husitství jsou 

totožné se soupisy mnichů uvedených V. V. Tomkem v V. díle Dějepisu města Prahy.53 

Je patrné,  že oba prameny čerpají  z jediného zdroje. Chybou však  je,  že ani jeden 

z těchto pramenů na onen původní zdroj neodkazuje. Rukopis ŘB Emauzy 34/VII. na 

dvou místech odkazuje na Tomka, proto je zjevné, že nepochází z doby před vydáním 

Dějepisu města Prahy svazku V., tedy z doby před rokem 1881. 

Dále se v řadě Řád Benediktinů Emauzy, kromě již zmíněné Emauzské kroniky 

od  Jeronýma  Cechnera, vztahuje  k  přechodu  na  husitskou  stranu  zápis  v  kronice 

P. Augustina  Dietricha  Manussera  z  roku  1632.54 Tento  zápis  je  však  velmi  strohý 

a nepřichází s ničím novým kromě tvrzení, že při přechodu na stranu pod obojí byli 

někteří z mnichů umučeni. Tato zpráva je však natolik závažná, že je velmi divné, aby 

se,  pokud by byla  pravdivá,  nedochovala  také  v  jiných zdrojích.  Z  toho důvodu si 

myslím, že použitelnost Manusserovy kroniky je pro náš účel nízká.

Dalším pramenem, který popisuje přechod slovanské klášterní komunity na víru 

podobojí, je  Diadochos Bartoloměje Paprockého z Hlohol.55 Bartoloměj Paprocký byl 

50Srov. Inventáře a katalogy Státního ústředního archivu v Praze. Listiny českých zrušených klášterů 
1115 – 1784. AZK – L 45/I/1. Praha, 1961, s. 148.

51KŮRKA, Pavel  B. Slovanský klášter  mezi  husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní  komunity  
v letech 1419 – 1592. In BENEŠOVSKÁ, Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina (eds.). Emauzy. Benediktinský  
klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 108

52SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII.
53TOMEK,  Václav  Vladivoj.  Dějepis  města  Prahy.  Díl  V.  [vydání  neuvedeno].  Praha:  Museum 

království českého, 1881, s. 216 – 217. 
54SÚA Praha, ŘB Emauzy 9.
55PAPROCKÝ,  Bartoloměj  z  Hlohol. Diadochos  id  est  successio.  Ginak  Poslaupnost  Knijžat  

a Králůw Cžeských, Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských, a wšech třech Stavůw Slawného Králowstwj  
Cžeského,  to  gest  Panského,  Rytiřského  a  Městského,  krátce  sebraná  a  wydaná.  Svazek  1. 
1.nepozměněné vydání knihy z roku 1602. Praha: GARN, 2005, s. 363–364 (Národní knihovna Praha, 
DMMS Facs. E 0256).
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polský  humanista  a  učenec,  který  přebýval  ve  Slovanském  klášteře  na  přelomu 

16. a 17. století.  Jeho  zvláštní  zálibou  bylo  studium  nápisů  na  starých  náhrobcích. 

Pobýval zde za opata Pavla Paminonda Horského (1592 – 1607) a pravděpodobně i za 

jeho  nástupce  Petra  Lodereckera  (1607  –  1611).56 První  latinský  opat  Loderecker 

pracoval  na  svém  sedmijazyčném  latisko-italsko-maďarsko-německo-chorvatsko-

polsko-českém  slovníku,  sestaveném  na  základě  pětijazyčného  slovníku  Fausta 

Vrančiće.  Vedle tohoto Fausta Vrančiće,  který zde v oné době také pobýval, se  na 

slovníku podílel také Paprocký.57

Důležité  i  když  kusé  informace  o  Slovanském  klášteře  v  husitském  období 

přináší  také  historické zápisy řazené  většinou do sborníku nazvaného  Staré letopisy  

české. Je to dílo  skládající  se z více než třiceti dochovaných rukopisů, které vnikaly 

v letech 1432 – 1527, přičemž se na jejich tvorbě podílelo několik anonymních autorů. 

Vyznívají  z  nich  sympatie  k  Husovi,  k  přijímání  pod  obojí  způsobou  i  se  zápasy 

vedenými  proti  domácím  i  zahraničním  nepřátelům  kalicha.  Mezi  řádky  občas 

probleskne vyhraněný protiněmecký tón, který je příznačný pro pražské a východočeské 

husitství. Jejich jazyková úroveň není příliš vysoká, v nejstarší vrstvě převažují prostá 

sdělení,  později  se zde vyskytují  až reportážně pojaté pasáže a emocionálně vypjaté 

výpovědi. Rovina vysokého stylu však jejich autorům zůstala nedostupná. Na složité 

genezi souboru, jehož rukopisy se zachovaly v kodexech z 15. – 17. století se se zjevně 

podíleli  lidé  z  městských  kanceláří,  členové  městské  samosprávy  a  jejích  orgánů, 

utrakvističtí  duchovní  i  muži,  jimž se dostalo  univerzitního  vzdělání.  Znalost  latiny, 

i když na rozdílné úrovni, byla v jejich případě obvyklá. Pokusy o určení jednotlivých 

autorů zatím nepřekročily hranice hypotéz.58 Protože texty první vrstvy uvedené v edici 

Černé, Čorneje a Klosové nepokrývají celé období, které je nutno zpracovat, používám 

citace také z edice Jaroslava Kašpara a Jaroslava Poráka Ze starých letopisů českých.59 

56Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity  v  letech  1419  –  1592. In  BENEŠOVSKÁ  Klára,  KUBÍNOVÁ  Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci  Prahy.  s.   109 – 110 a HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na 
Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In  PETR Jan, ŠABOUK Sáva (eds.):  Z tradic  
slovanské kultury v Čechách, s. 176.

57Srov. HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 
PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách,  s. 182.

58Srov. ČORNEJ, Petr.  Původní vrstva Starých letopisů českých. In ČERNÁ, M. Alena – ČORNEJ, 
Petr – KLOSOVÁ, Markéta. (eds.) Prameny dějin českých. Nová řada, II. díl. Staré letopisy české (Texty  
nejstarší vrstvy). 1. vydání. Praha: Filosofia, 2013. s. VII–IX. 

59PORÁK, Jaroslav – KAŠPAR, Jaroslav.  Ze starých letopisů českých. 1. vydání.  Praha. Svoboda. 
1980.
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Tato edice vychází z výběru vydaného Palackým a také z později vydaných rukopisů 

Křižovnického a Vratislavského.60

60Srov. tamtéž s. 12.
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2. Počátky kalicha v Čechách
Jak  je  uvedeno  v  úvodu  této  práce,  slovanský  opat  přistoupil  na  požadavek 

přijímání  sub utraque speciae, aby vyhověl lidu, který obklíčil Slovanský klášter. Než 

se dostaneme k tématu pohnutek, které jej k tomuto rozhodnutí vedly, a k okolnostem, 

které přispěly ke vzniku unikátní husitské mnišské komunity, bude vhodné, objasníme-

li si v krátkosti předcházející dění, které vyvolalo hnutí, jehož symbolem se stal právě 

kalich.  Dnes  je  již  mnohým  nepochopitelné, jakou  sílu  měl  v  husitské  době  tento 

symbol,  jenž  se  stal  obsahem  jednoho  ze  čtyř  pražských  artikulů,  formulovaných 

synodou ve Veliké koleji v Praze v pondělí před Nanebevzetím Panny Marie 9. srpna 

1417. Artikuly se  později  staly  sjednocujícím  programem  napravení  křesťanského 

náboženství a společenského života v zemích koruny české.61

V počátcích tohoto zvratu, který vedl na jedné straně k přiblížení se Ježíšovu 

učení i praxi prvotní církve a na druhé straně vyvolal revoluci a vleklé husitské války 

vyčerpávající  po  léta  země  Koruny  české, stály  dvě  reformy,  iniciované  dvěma 

osobnostmi,  jejichž jména stojí v širší paměti  národa poněkud v pozadí.  Byli  to Jan 

Milíč  z  Kroměříže  a  Jakoubek ze  Stříbra.  Abychom pochopili  význam a  důležitost, 

kterou husité přikládali otázce přijímání podobojí, podíváme se nyní trošku blíže na dílo 

těchto dvou kazatelů.

 

2.1. Jan Milíč z Kroměříže a časté přijímání nejsvětější svátosti
V počátcích společenského pohybu,  který anglický badatel  v oblasti  liturgiky 

David Holeton nazval českým eucharistickým a liturgickým hnutím,62 stál muž, kterého 

znají dějiny pod jménem Jan Milíč z Kroměříže. Tento moravský rodák, o jehož mládí  

máme jen velmi kusé informace,  se v dospělosti stal úředníkem v pražské královské 

kanceláři a inklinoval k raně humanistickým ideálům prezentovaným tenkrát například 

díly Danta a Petrarky.  Později se dal do služeb pražské arcidiecéze.  V roce 1363 je 

zmiňován jako kanovník svatovítské katedrály. Přibližně na podzim roku 1362 se stal 

zástupcem pražského arcijáhna Jana de Marolio. Koncem roku 1363 se však církevních 

funkcí vzdal a osloven příkladem reformního kazatele Konráda Waldhausera se vydal 

61Srov. DVORSKÝ, František. Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417. Praha: Knihkupectví Fr. 
Řivnáče, 1907, s. 38.

62HOLETON,  David  Ralph.  Liturgický  život  české  reformace.  In  HORNÍČKOVÁ,  Kateřina  – 
ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620). 1. vydání. Praha: Academia, 2010, s. 219
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rovněž na kazatelskou cestu. Kázal u sv. Mikuláše na Malé Straně a později u sv. Jiljí na 

Starém Městě. Hlavním tématem jeho promluv byla mravní obnova církve.63

 Při kázání po pražských kostelích se Jan Milíč setkal s velkým množstvím žen, 

pro které byla prostituce jediným možným prostředkem obživy pro ně i jejich rodiny. 

Mnohé z těchto prostitutek opustily svoji práci, aby začaly nový život. Jiné již tuto práci 

nemohly  vykonávat  kvůli  vyššímu  věku.64 Skupina,  která  se  zformovala  zpočátku 

z těchto žen, se velmi rychle rozrůstala, což vedlo k založení komunity pojmenované 

Jeruzalém na místě bývalého veřejného domu zvaného Benátky. V době svého vrcholu 

vlastnila  tato  komunita  dvacet  devět  okolních  domů  a  kapli,  do  které  se  vešlo  asi 

osmdesát lidí. Domy komunity se nacházely v okolí dnešního kostela sv. Bartoloměje 

na  Starém  Městě  pražském.  Milíčovo  dílo  podporovali  císař  i  arcibiskup  navzdory 

skutečnosti, že takové množství laiků v jedné komunitě muselo budit podezření mezi 

klérem. Celkově mohla komunita čítat i tři sta lidí.65

V komunitě Jeruzalém se časem shromažďovalo velmi různorodé společenství. 

Vedle bývalých prostitutek zde žili klerikové i laici,  lidé svobodní i manželské páry. 

V kapli Jeruzaléma sloužil Jan Milíč jako jiní kněží té doby denně mši svatou, při které 

kázal shromážděné komunitě nejen latinsky, ale i česky. Ještě méně obvyklé bylo, že 

Milíč  začal  podávat  eucharistii  věřícím během každé mše.  V té  době laici  přijímali 

eucharistii  jen zřídka,  často  jen jednou za rok,  částečně  z  pocitu  nehodnosti  takové 

pocty  a  částečně  kvůli  obecné  víře,  že  kněz  přijímá  eucharistii  za  celou  komunitu. 

Milíčovy  motivace  pro  toto  počínání  byly  různé.  Jednalo  se  zčásti  o  odpověď  na 

obnovené chápání Ježíšova pozvání k eucharistii jako výzvy všem křesťanům, nikoliv 

pouze kléru. Především ale byla Milíčovi blízká představa, že eucharistie je předkrmem 

nebeské hostiny, při níž všichni vzkříšení budou jíst a pít společně. Obnovení častého 

svatého přijímání  mělo,  zdá se,  vnitřní  transformační  a dokonce revoluční  dopad na 

účastníky. Obyvatelé Jeruzaléma věřili, že společným přijímáním zažijí na vlastní kůži 

odlesk nebeského Jeruzaléma – tedy příchozí Boží vlády – která tím již byla přítomna 

mezi nimi. Během následujícího čtvrtstoletí si praxe častého svatého přijímání získávala 

podporu  důležitých  pražských  teologů, jakými  byli  např.  Matěj  z  Janova,  Matouš 

z Krakova, Jindřich z Bitterfeldu, i církevních představitelů Vojtěcha Raňkova z Ježova, 
63Srov. MORÉE, Peter C.A. Preaching in fourteenth-century Bohemia. The life and ideas of Milicius  

de Chremsir († 1374) and his significance in the historiography of Bohemia. 1. vydání. Heršpice: EMAN, 
1999. s. 60–64.

64Srov. HOLETON, David Ralph.  Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 
ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620). s. 219.

65Srov. MORÉE, Peter C.A. Preaching in fourteenth-century Bohemia. The life and ideas of Milicius  
de Chremsir († 1374) and his significance in the historiography of Bohemia. s. 72.
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a arcibiskupa Jana z Jenštejna. Šířila se také v českém prostředí mimo církevní kruhy 

(Tomáš Štítný ze Štítného).  Tak se časté svaté přijímání  stalo v Čechách čtrnáctého 

století běžným, což bylo v kontextu dobového křesťanství naprosto ojedinělé.66

Ani  Milíč  však  se  svými  reformami  neměl  na  růžích  ustláno.  Někteří 

z pražských  farářů  a  příslušníků  žebravých  řádů  sepsali  proti  němu  dvanáct  článků 

obžaloby a poslali je na papežskou kurii, která tehdy sídlila v Avignonu. Tyto články jej 

mimo jiné obviňovaly, že učil lid dennímu přijímání svátosti oltářní jako nutnosti ke 

spasení, což způsobilo, že někteří laici přijímali tělo Páně tak často jako kněží, nebo že 

přikazoval laikům časté, ba i denní, svaté přijímání jako akt pokání. V lednu 1374 papež 

Řehoř XI. poslal několik bul do Prahy a sousedních diecézí, které přikazovaly místním 

biskupům zastavit  Milíčovy aktivity.  Milíč se proto vydal  do Avignonu, aby se zde 

zodpovídal papežskému soudu. O průběhu soudu v Avignonu se však mnoho zápisů 

nedochovalo. Vypadá to ovšem, že byl ode všech obvinění očištěn. Nedlouho nato, asi 

29. června 1374, v Avignonu zemřel. Jeho žákům bylo po jeho smrti odebráno právo 

k dalšímu výkonu činnosti Jeruzaléma a 17. prosince 1374 Karel IV. nařídil, aby byl 

majetek Jeruzaléma převeden na řád cisterciáků.67 

Z  toho,  co  jsme  si  zde  řekli  o  reformě  Jana  Milíče  z Kroměříže, zřetelně 

vyplývá, že tato reforma způsobila převrat v duchovním životě našeho národa. Jestliže 

ve středověkém religiozním vývoji ustrnulo chápání mše svaté, jako čehosi na způsob 

šamanského rituálu, který kněz vykonával často prakticky bez účasti věřícího lidu, Milíč 

pochopil univerzální rozměr pozvání Kristova a navrátil lid své komunity ke skutečné 

účasti na večeři Páně. Tím docílil ve své době zjevné emancipace laika, který se aktivní 

účastí  na liturgii  stává plnohodnotným křesťanem. Takto mizí  umělý,  do křesťanství 

nepatřící, rozdíl kněze a laika, oba se plnohodnotně účastní liturgie a tím se zviditelňuje 

pravá podoba církve jako společenství kolem svátostného Krista.

2.2. Jakoubek ze Stříbra a communio sub utraque
Jak bylo výše uvedeno, Jan Milíč z Kroměříže nezůstal ve svém snažení sám, ale 

byl následován mnohými přívrženci a žáky, často také z řad kléru. Jedním z kněží, kteří 

se stali Milíčovými následovníky, byl Matěj z Janova – mistr z pařížské Sorbonny, pro 

66Srov. HOLETON, David Ralph.  Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 
ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620). s. 219–220.

67Srov. MORÉE, Peter C.A. Preaching in fourteenth-century Bohemia. The life and ideas of Milicius  
de Chremsir († 1374) and his significance in the historiography of Bohemia. s. 73–75.
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své nonkonformní názory často pronásledovaný církevními úřady,  jehož život skončil 

30. listopadu 1393.68

Matěj z Janova svými názory výrazně ovlivnil dílo jednoho z nejvýznamnějších 

českých teologů patnáctého století – Jakoubka ze Stříbra.69 Mistr Jakoubek přebral po 

Husovi roli  vůdčího ideologa husitského hnutí.  Narodil  se asi  v roce 1373 a zemřel 

1429. Stal se mistrem svobodných umění a byl vysvěcen na kněze. Působil na artistické 

fakultě jako lektor. Také byl oltářníkem u svatého Štěpána na Novém Městě pražském 

a později  kazatelem u sv.  Vojtěcha na Zderaze  a  u sv.  Michala  na Starém Městě.70 

Nejpozději od roku 1412 Jakoubek studoval dílo Matěje z Janova  Regulae Veteris et  

Novi Testamenti,  v němž ho zaujala  myšlenka každodenního přijímání  věřících  jako 

prostředku pevnějšího spojení s Kristem.71 

2.2.1. Obnovení přijímání krve Kristovy

Jakoubek převzal od Matěje z Janova důraz na verše z Janova evangelia 6,53–

54:  „Amen,  amen,  pravím  vám,  nebudete-li  jíst  tělo  Syna  člověka  a  pít  jeho  krev,  

nebudete mít  v sobě život.  Kdo jí  mé tělo a pije  mou krev,  má život věčný a já jej  

vzkřísím v poslední den.“72 Oproti Matějovi z Janova učinil však Jakoubek nový posun 

ve  čtení  tohoto  verše.  Objevil  dvojí  rozměr  těla  a  krve  Páně,  který  se napříště  stal 

základem  pro  jeho  nauku  o  přijímání  pod  obojí  způsobou.  Od  13.  století  církev 

nařizovala, že  tělo a krev Páně pod způsobou  hostie a vína přijímá toliko celebrující 

kněz,  zatímco  ostatní  účastníci  rituálního  zpřítomnění  večeře  Páně  přijímají  pouze 

konsekrovanou hostii, ve které je ovšem krev Kristova rovněž plně přítomna. Jakoubek 

oproti  tomuto  názoru  začal  stavět  požadavek  rovnosti  laiků  a  kněží  v  přístupu 

k přijímání z kalicha, neusiloval však o odstranění přehrad mezi knězem a laikem jako 

někteří pozdější radikálové, nýbrž o posílení křesťanů, řídících se sice Božím zákonem, 

leč v nedokonalém pozemském světě nepřetržitě  vystavených pokušením a hříchům. 

Jakoubek  nalezl  lék  k  posílení  věřících  vůči  nárazům okolního  světa  v  duchovním 
68Srov.  tamtéž,  s.  29;  více  in  KYBAL,  Vlastimil.  M. Matěj  z  Janova.  Jeho život,  spisy  a učení.  

2. vydání (reprint). Brno: L. Marek, 2000, s. 6 – 32 a NECHUTOVÁ, Jana. M. Matěj z Janova v odborné  
literatuře. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity.  Studia minora facultatis philosophicae  
universitatis brunensis. E 17. 1972, s. 119 – 133.

69Srov.  KRMÍČKOVÁ,  Helena.  Studie  a texty.  K  počátkům kalicha  v  Čechách.  1.  vydání.  Brno: 
Masarykova univerzita,  1997, s.  85 – 92 nebo  SOUKUP, Pavel.  Reformní kazatelství  a Jakoubek  ze  
Stříbra. 1. vydání. Praha: Filosofia, 2011, s. 106. a 376 – 378. 

70Srov. ŠMAHEL, František.  Husitská revoluce. 2. díl.  Kořeny české reformace. Praha: Karolinum, 
1996, s. 80 – 81.

71Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. svazek V. 1. vydání. Praha: Paseka, 2000. s. 
177.

72Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách. s. 89.
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a svátostném přijímání těla a krve Páně, které mají podle Ježíšova příkazu plnit všichni 

křesťané až do posledního soudu.73 

Jakoubek  otázku  přijímání  podobojí  předložil  k  veřejné  disputaci  v  Karlově 

koleji 6. října 1414.74 S řečnickou obratností a učenou znalostí provedl výklad zmíněné 

6.  kapitoly  evangelia  sv.  Jana  a  11.  kapitoly  1.  listu  Korintským.  Někteří  mistři 

a bakaláři mu to schvalovali, jiní se stavěli proti, ale Jakoubek vytrval na svém. Brzy 

kázal v kostele sv. Michala na Starém Městě, že bez přijímání podobojí způsobou není 

spasení.  Postupně  se  začalo  podávat  podobojí  u  sv.  Martina  ve Zdi, sv.  Michala, 

sv. Mikuláše na Starém a sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském.75

Ostrá reakce přišla v podobě synodálního zákazu kalicha,  k jehož původcům 

náležel  pražský teolog Ondřej  z  Brodu.  Mezi  Ondřejem a Jakoubkem se rozpoutala 

rozsáhlá  literární  polemika,  z  níž  vzešla  významná  díla  utrakvistická  –  Pius  Iesus 

a Responsio  (Jakoubek),  i  protiutrakvistická  –  Tractatus  de  sumptione  venerabilis  

pretiosque  corporis  et  sanguinis  Domini  nostri  Iesu  Christi a  Tractatus  contra 

communionem calicis (De oboedientia) (Ondřej). K Ondřejovi se přidal ještě roku 1414 

Brikcí ze Žatce. Další, kdo se přidali  k odpůrcům kalicha,  byli  v roce 1415 vídeňští 

teologové  Petr  z  Pulky  a  Mikuláš  z  Dinkelsbühlu.  Vystoupení  Petra  z  Pulky  bylo 

podkladem pro  zákaz  kalicha  na  zasedání  kostnického sněmu dne 15.  června  1415. 

Kostnický zákaz utrakvistickou aktivitu ještě umocnil, když nemalou roli sehrála i smrt 

Jana  Husa,  který  v  kostnickém  žaláři  schválil  utrakvismus  rozvíjející  se  ve  vlasti. 

Námitky  proti  kalichu  se  však  ozvaly  i  z  husitské  strany.  Jejich  původcem  byl 

především kněz Havlík (Gallus), Husův nástupce coby kazatel v Betlémské kapli.76 

Přestože Havlíkův postoj bývá mnohdy kritizován,77 je nutno si uvědomit,  že 

Havlík  svůj  postoj  chápal  jako věrnost  nauce  svého předchůdce  Jana  Husa.  Havlík 

polemizuje s Jakoubkovým názorem, že svátostné přijímání těla a krve Páně je Božím 

příkazem.  V jeho argumentacích  však  nejde  ani  tak  o  přijímání  podobojí,  ale  spíše 

o eucharistii vůbec. O přijímání duchovní a svátostné. Křesťan má svobodu přijímat, ne 

příkaz, což dokazují citace z Augustina, Ambrože, Gorrana a Řehoře Velikého. K této 

73Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V., s. 177.
74Srov.  VAVŘINEC z Březové.  Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, pozn. 2/1, s. 320 – 

321.
75Srov.  DVORSKÝ, František. Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417, s. 6.
76Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 17–18.
77Srov.  DVORSKÝ,  František.  Počátky  kalicha  a  Artikule  pražské  již  l.  1417,  s.  13–15,  nebo 

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 282.
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otázce  se vrátil  ještě  jednou, když ukázal  na známém Augustinově srovnání  setníka 

a Zachea,  že  není  nutno přijímat  svátostně,  i  když  má  člověk příležitost.  Stejně  tak 

odmítá i Jakoubkův názor, že by eucharistie byla lékem pro křesťany bez smrtelného 

hříchu,  ale  duchovně  nemocné  a  slabé. Důležitější  než  eucharistie  je  mu  pokorné 

srdce.78 Nechce   přitakat  obhájcům  kalicha  také  z  důvodu  obavy  před  mravním 

zploštěním, které hrozí z odsunutí požadavku mravní čistoty a ryzosti, jenž byla dosud 

podmínkou hodného přijímání,  a  zatlačení  tohoto  požadavku do pozadí  zcela  vnější 

formou  přijímání  z kalicha.  Správné  pojetí  víry  jako  čistého  života  bylo  podle  něj 

nahrazeno mravně zhola lhostejným stoupenectvím nové formy.79

V Husově pojetí rovněž neměla eucharistie onen význam jako u Jakoubka. Není 

mezi  svátostmi tou nejdůležitější  a navíc Hus klade hlavní  důraz na Písmo,  v němž 

spočívá  jistota  víry,  která  nepotřebuje  znamení.  Hus  podobně  jako Havlík  vykládal 

zmíněné  místo  z  Janova  evangelia  6,53,  ono  „Nisi  manducaveritis“, ve  smyslu 

duchovním. V tom se značně lišil od Jakoubka, který ostře kritizoval jiný než svátostný 

výklad  zmíněného  místa.  V  tom  je  ostatně  jádro  sporu  mezi  přívrženci  kalicha 

a protiutrakvisty.  Duchovní  přijímání  je  ostatně  pro  Husa  důležitější  než  svátostné, 

neboť je přikázáno samotným Kristem, kdežto svátostné pouze církevním předpisem. 

Přijímat znamená pro Husa milovat Krista, pamatovat na jeho umučení, a tak přebývat 

v jeho  milosti.  Svátostné  přijímání  ke  spáse  nutné  není,  což  Hus  demonstruje  na 

příkladu spásy dětí.80 Podle pozdějšího svědectví mistra Jana Rokycany se Jan Hus ještě 

před  odjezdem  do  Kostnice  snažil  mírnit  Jakoubkovu  horlivost  ve  věci  zavádění 

přijímání podobojí slovy:  „Milý Kubo, nekvap tím!  Když se, dá-li Buoh, vrátím, chciť  

věrně  pomoci  toho.“81 Po  příjezdu  do  Kostnice  však  vyslovil  s  podáváním  oltářní 

svátosti podobojí souhlas v traktátu  De sangiune Christi sub specie vini. V textu listu 

21. června 1415 adresovaného Havlíkovi svůj souhlas také vyjadřuje, avšak bez valného 

nadšení  a hlavně  proto,  aby  zabránil  možnému  názorovému  rozdělení  v  reformním 

táboře.82 

78Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 31.
79Srov.  BARTOŠ,  František  Michálek. Husitství  a  cizina.  [vydání  neuvedeno]  Praha:  Čin.  1931, 

s. 101.
80Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 33.
81Srov. DVORSKÝ, František.  Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417, s. 6, nebo ČORNEJ, 

Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V. s. 178, nebo ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. 
Kořeny české reformace, s. 84.

82Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české, sv. V. s. 181.
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Jakoubkovu  horlivost  v  zavádění  přijímání  podobojí  se  však  ani  Husovi 

nepodařilo zkrotit, a co se týče Havlíka,  ten chápal  Husovy vzkazy z Kostnice jako 

zradu jejich společného boje za pravdu a dále pokračoval v ideologických útocích na 

Jakoubkovu stranu.

2.2.2. Jakoubkovi spolubojovníci

K  Jakoubkovi  se  v  ideologickém  boji  proti  Havlíkovi  přidali  dva  cizinci  – 

Mikuláš z Drážďan a Petr Payne, zvaný mistr  Engliš. K Petru Paynovi se jistě ještě 

vrátíme  na  několika  dalších  místech  této  práce.  Nyní  se  setkáváme  s  jeho  prvním 

vstupem do českých dějin, a protože jde o osobu pro zpracování tématu této práce velmi 

významnou, uvádím zde několik základních informaci o jeho životě. 

Petr Payne, po otci Francouzi zvaný také Ćlerc, se narodil asi v roce Viklefovy 

smrti, tj. roku 1384, v anglickém severovýchodním hrabství Licolnshire. Již v roce 1406 

se v pramenech objevuje jako mistr oxfordské univerzity, jenž je v přátelských stycích 

s Viklefovými stoupenci v Čechách. Byli to čeští studenti, kteří na náklady domácích 

šlechtických  mecenášů  přicházeli  do  Anglie,  aby  zde  pořizovali  opisy  Viklefových 

spisů. Petr Payne byl tedy již v mladém věku univerzitním funkcionářem. Roku 1408 se 

stává správcem studentské koleje White Hall a roku 1411 i koleje svatého Edmunda. Ze 

všech  funkcí  a  pravděpodobně  i  z  univerzity  však  musel  odejít  již  roku  1412 

pravděpodobně proto, že odmítal složit přísahu na zatracení svého mistra Johna Viklefa. 

Přísaha byla vyžadována komisí na potírání Viklefových spisů založenou již roku 1407 

arcibiskupem z Canterburry Thomasem Arundelem. Na sklonku roku 1413 se Payne 

pohybuje  v  kruhu  kolem  Johna  Oldcastla  alias  lorda  Cobhama,  vedoucí  postavy 

lolardské  strany.  Když  církevní  synoda  londýnská  6.  května  1413  odsoudila 

270 Viklefových výroků vybraných z jeho spisů a tyto  spisy dala spálit  v katedrále, 

arcibiskup Arundel započal pronásledování všech, kdo se na uchovávání a šíření těchto 

spisů podíleli. Tehdy byl lord Cobham také usvědčen z vlastnictví jednoho zakázaného 

rukopisu  Viklefova.  Byl  uvržen  do  vyšetřovací  vazby,  odkud  se  mu  však  podařilo 

uprchnout. V lednu 1414 roznítil dokonce povstání. Toto povstání bylo potlačeno krví 

a lord sám byl nakonec odsouzen jako velezrádce, oběšen a jako kacíř nakonec ještě 

upálen. Mistru Paynovi se po potlačení povstání podařilo uprchnout z Anglie. Pozdější 
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pověst vypráví, že se sedm let skrýval ve sklepě u jakési vdovy a potom byl v ženském 

přestrojení vyveden z města a uprchl do Čech.83

V tom, kdy se mistr Payne objevil v Praze, nepanuje mezi historiky shoda. Podle 

Molnára84 to bylo na sklonku roku 1414, k roku 1414 se kloní i Šmahel.85 Bartoš86 uvádí 

nejpozději únor 1415, což připouští i Krmíčková.87 V prvních dobách svého pražského 

pobytu se pravděpodobně pohyboval v okruhu německé teologické školy u Černé růže.88 

Z této doby pak pocházejí  jeho spisy na podporu Jakoubkovy myšlenky přijímání  z 

kalicha –  především replika Quia nostri temporis homines, reagující na Havlíkův spis 

Asserunt quidam, vzniklá nejspíše v polovině února 1415. Payne svoji repliku postavil 

výhradně na logických argumentech. V úvodu naznačuje zamýšlený postup své práce – 

chce ukázat jako neplatné protivníkovy vývody a pokud bude zapotřebí, uvede autority, 

které  dokazují,  že  svátostné  přijímání  podobojí  je  přikázáno.  Na  tyto  autority  však 

nedojde,  Payne  necituje  příliš  autory  svědčící  o  kalichu,  ale  spíše  ty,  kteří  mohou 

podepřít  jeho dedukce.  Tam,  kde  nemůže  uspět  ani  cestou  logické  argumentace, si 

vypomáhá poměrně lacině poukazem na Havlíkova „verba inepte posita“. Poukazuje 

tedy na logické nedostatky Havlíkova díla.  Traktát  Quia nostri  temporis homines  je 

prací autora, který se v utrakvistických sporech dosud neangažoval, teprve sbíral své 

první zkušenosti.89 Nese se v poněkud ostřejším duchu než pozdější Paynovy práce a je 

příliš poznamenán přehnanou mladickou horlivostí, než aby se mohl stát dostatečnou 

oporou pro vybudování základů českého utrakvismu. Proto se obhajoba Jakoubkova díla 

ocitla  na bedrech zkušenějšího spolubojovníka,  kterým byl  učený právník Mikuláš z 

Drážďan.

Mikuláš z Drážďan byl jedním z aktérů německé teologické školy u Černé růže 

v Praze na Příkopech, kterou založili v letech 1411 – 1412 dva mistři, vypuzení ze školy 

Svatého kříže  v  Drážďanech.  Byli  to  Petr  Drážďanský a  Fridrich  Eppinge.  Protože 

Eppinge  již  roku  1412  předčasně  zemřel,  na  jeho  místo  nastoupil  náš  Mikuláš 

83Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce. 1. vydání. Praha: 

Kalich, 1956. s. 10–16.
84Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští. 2. vydání. Praha: Kalich, 1991. s. 210.
85Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 59.
86Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 16.
87Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 20.
88Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští. s. 210–211; nebo ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. 

díl. Kořeny české reformace, s. 59.
89Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 20 a 35–38. 
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z Drážďan.90 Mikuláš po asi desetileté průpravě v katedrální škole kdesi v Německu, 

pravděpodobně v Míšni, dokončil svá studia na pražské univerzitě kolem roku 1400.91 

Šmahel  uvádí,  že  byl  držitelem bakalářského i  mistrovského gradu z  práva.92 Podle 

Molnára  Mikuláš  na  myšlenku  přijímání  podobojí  přišel  již  dříve,  nezávisle  na 

Jakoubkovi. Studiem kanonického práva prý dospěl k přesvědčení,  že běžně užívaná 

eucharistická  liturgie  s  podáváním svátosti  pouze  pod jednou způsobou je  poměrně 

nového  data.  Za  pobytu  v  městě  Wildungen  v  hrabství  Waldeck  se  snažil  zavést 

přijímání podobojí, protože v tom viděl „nejbezpečnější cestu, žít, jak nás tomu naučil  

Ježíš Kristus a jeho apoštolové.“ Narazil však na překážky a odpor. Literárně vyvracel 

jeho důrazy na svátostný utrakvismus rektor školy v Korbachu.93 Helena Krmíčková 

však oproti tomu uvádí jako nejstarší utrakvistické Mikulášovo dílo kázání  Sermo ad 

clerum  de  materia  sanguinis nebo  také  De  communione  sanguinis  sub  forma  vini 

s incipitem  Nisi  manducaveritis,  přednesené  ve  svatomichalském  kostele  na  Starém 

Městě před 12. listopadem 1414. Také replika rektorovi v Korbachu pochází až z roku 

1415, což také nepotvrzuje jejich spor o utrakvismus před obdobím, kdy již Mikuláš 

znal  Jakoubka.94

Havlíkovi – kazateli z Betlémské kaple – Mikuláš odpověděl traktátem Contra 

Gallum. Mikulášovo dílo ovšem není čistě utrakvistické, stejně jako Havlíkovy námitky 

nejsou čistě protiutrakvistické. Kalich je sice Mikulášovi samozřejmým předpokladem, 

avšak Mikuláš polemizuje s Havlíkovými námitkami a myšlenkami, které byly obecně 

eucharistické a ne adresně utrakvistické. Mikuláš vyzvedává nutnost přijímání jako Boží 

příkaz,  staví  se  za  svátostné  přijímání,  obhajuje  eucharistii  jako  lék,  vrací  se 

k podobnosti  eucharistie  a křtu a řeší  problém, zda je lépe přijímat  či  se eucharistie 

zdržovat. Pro další vývoj utrakvismu přichází s novým tématem, kterým je přijímání 

maličkých. Této otázky se sice před ním dotknul  i Jakoubek, avšak Mikuláš se zřejmě 

jako  první  pokusil  o  sebrání  autorit  o  dětském přijímání.  Uvádí  Mikuláše  Gorrana 

(vlastně  Bonaventurův  výklad  na  Janovo  evangelium)  a  Mikuláše  z  Lyry,  jejichž 

prostřednictvím  mluví  o  zvyku  přijímání  dětí  v  řecké  církvi,  Augustina,  glosu  ke 

Gratianovi, Cypriána a Jindřicha ze Segusia. Oproti Havlíkovi vidí kalich na základě 

J 6,53–54 jako  mandatum,  preceptum a  necessitas.  Obhajuje tak výrok svého přítele 

90Srov.  MOLNÁR, Amedeo.  Valdenští. s. 207. Podle Bartoše Eppinge zemřel až roku 1413. Srov. 
BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina, s. 132.

91Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští, s. 207.
92Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 60.
93Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští, s. 207.
94Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 39–40.
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Jakoubka,  který  označil  přijímání  krve  Páně za  příkaz  Kristův.  Uvádí  navíc  názory 

Tomáše  Akvinského a Alberta  Velikého,  kteří  vidí  eucharistii  a  svátosti  vůbec jako 

preceptum či  mandatum.  Zde  tedy  Mikuláš  převzal  Jakoubkovu  myšlenku,  kterou 

argumentačně obohatil.95 Zatímco replika Petra Payna byla napsána dost ostře, Mikuláš 

rozhorlení svého spolubojovníka nesdílí. Jeho traktát Contra Gallum je prost jakýchkoli 

osobních výpadů a přitom se Mikuláš snaží Havlíkovy postoje vyvrátit poukazováním 

na logické nedostatky jeho vývodů, nevyvrací je příliš ani použitím argumentací autorit. 

Důvodem  rozdílného  postoje  bylo  pravděpodobně  to,  že  Payne  vystoupil  proti 

Havlíkovi nezatížen několikaletým společným působením v okruhu Husových  přátel, 

které vázalo Mikuláše.96

2.2.3. Jakoubkovo prvenství

Jak je uvedeno výše, podle některých tvrzení Mikuláš z Drážďan dospěl již dříve 

nezávisle na Jakoubkovi k praxi přijímání podobojí. Kromě Molnára se o tom zmiňuje 

např. Šmahel97 nebo Bartoš.98 Žádný z nich však za touto teorií nestojí. Zejména Bartoš, 

podobně  jako  již  výše  citovaná  Krmíčková,99 upozorňuje  na  pozdní  dataci  prvních 

projevů Mikuláše z Drážďan o kalichu, které nepocházejí dříve než z listopadu roku 

1414.  Nepříliš  pravděpodobná  je  také  idea  původu  kalicha  u  Petra  z  Drážďan, 

zakladatele  školy U Černé růže,  který jej  údajně převzal  od valdenských,  tak jak to 

zaznamenává Enea Silvio Piccolomini.100 Podle něj Petr získal od valdenských zprávu o 

pozdním původu přijímání pod jednou, avšak nikde jinde není dochována zpráva, že by 

se  takové  povědomí  u  valdenských  zachovalo.101 Ostatně  vůbec  názory  podobné 

valdenským jsou v prostředí školy U Černé růže doložitelné až ve spisech Mikuláše 

z Drážďan, a  to  až  od  roku  1415.102 Na  druhé  straně  mám  za  to,  že  vyloučit  vliv 

Mikuláše  či  Petra  z   Drážďan  na  Jakoubka  při  znovuzavedení  přijímání  pod  obojí 

s určitostí nelze. I když mi není známo, že by se ještě dnes někdo z odborné veřejnosti 

hlásil k myšlence německého původu kalicha, mám za to, že ji s naprostou jistotou také 

nikdo  nepopírá.  Jakoubek  sám ve  svých  spisech  původ  kalicha  obhajuje  zjevením, 

95Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 40–41. 
96Srov. tamtéž, s. 43.
97Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 60.
98Srov. BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina, s. 67–68.
99Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 39–40.
100Srov. Aeneae Silvii Historia Bohemica. Enea Silvio Historie česká. 1. vydání. Praha: KLP, 1998, s. 

94–97.
101Srov. BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina, s. 65–66.
102Srov. tamtéž, s. 68.
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kterého  se mu údajně  dostalo.  V odpovědi  mistru  Ondřejovi  z  Brodu nazývá tímto 

zjevením poznání,  pocházející  ze  zkoumání  zákona Páně a  ze  spolehlivých  výkladů 

a autorit starých světců, jako Augustina, Cypriána, Bernarda, Chrysostoma a jiných.103 

Z této výpovědi vyplývá, že Jakoubek myšlenku kalicha vydedukoval na základě studia 

klasických autorit a že tedy nepochází od nikoho z jeho současníků. Není také známo, 

že by tuto Jakoubkovu výpověď někdo ze současníků zpochybňoval, a proto myslím, že 

Jakoubkovi lze jeho prvenství přiznat.

Na tomto místě  bych však rád  vzpomenul  ještě  jednu hypotézu,  kterou hájil 

především Bartoš. Tou je původ kalicha u východní církve, kde bylo přijímání pod obojí 

praktikováno vlastně nepřetržitě v kontinualitě s prvotní církví. Zprávu o tom přinesl ze 

své cesty na Litvu mistr Jeroným Pražský. Jeroným prý podnikl tuto cestu za účelem 

studia tamních náboženských poměrů. Na Litvě se prý choval jako pravoslavný, chodil 

do pravoslavných chrámů a na jejich procesí, přizpůsoboval se i v šatech a domácích 

zvycích a zvláště v nošení dlouhých vousů. Nebál se také zastávat se pravoslavných 

jako dobrých křesťanů a jejich víru považoval za dokonalou. Původ českého křesťanství 

odvozoval  od  Řeků,  ne  od  Říma.104 Tato  zvláštní  informace  však  naráží  na  určité 

nesrovnalosti ohledně skutečností, které jsou nám známy o Jeronýmově náboženském 

přesvědčení, na  které  upozorňuje  Krmíčková.  Jeroným byl  totiž  známým odpůrcem 

ikonodulie,105 proto je  nepravděpodobné,  že  by jej  východní  církev natolik  oslovila. 

Východní liturgii pravděpodobně znal dobře už z doby před deseti lety, kdy navštívil 

Svatou zemi,  avšak z této doby není známo,  že by se k otázkám této liturgie  nějak 

vyjadřoval,  či  dokonce  v  ní  viděl  jakýsi  následováníhodný  vzor.  Protože  byl 

bezpochyby zdatným pozorovatelem a horlivým studentem náboženských poměrů, je 

také  velmi  nepravděpodobné,  že  by  ji  v  této  době  zcela  přehlédnul.  Jeroným tedy 

pravděpodobně s pravoslavnou církví nijak zvlášť nesplynul. Jakoubek se pak také ve 

svých prvních utrakvistických spisech  Quia heu in templis,  Evangelijní postila a  Pius  

Iesus vůbec o východní církvi nezmiňuje. První zmínky u něj najdeme až v polemice 

s Ondřejem z Brodu, který v traktátu  De sumptione poukázal na nebezpečí vylití  krve 

Páně  při  podávání  vousatým.  Na  to Jakoubek  v  Responsio odpověděl,  že  kněží 

východní, ba i mnozí římští, jsou vousatí, pročež vous při přijímání z kalicha nevadí. 

103Srov. tamtéž, s. 62.
104Srov. tamtéž, s. 71–72.
105Srov. ŠMAHEL, František. Život a dílo Jeronýma Pražského. 1. vydání. Praha: Argo, 2010. s. 68–

69.
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Východní  církev  však,  ač  její  praxe  nestála  na  počátku  utrakvistické  argumentace 

v Čechách, obohatila výrazně její argumentační arzenál.106

2.3. Následný vývoj Jakoubkovy reformy
 Prakticky bylo přijímání  podobojí  zavedeno některou (pravděpodobně první) 

neděli  v  listopadu  1414.  Prvními  kostely,  kde  bylo  zavedeno  Jakoubkovi  názorově 

spřízněnými kněžími, byly chrámy u sv. Martina ve  Zdi, sv. Michala, sv. Mikuláše na 

Starém a sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském.107 Církevní hierarchie však neváhala 

s  bojem  proti  neobvyklé  „novotě“  a  generální  vikář  v  Praze  mezitím  vydal  zákaz 

podávání podobojí. Jakoubek byl vyhoštěn od sv. Michala, avšak byl  přijat  s velkou 

radostí farníky od sv. Martina ve zdi, kde ve své činnosti kazatelské a v praxi podávání 

přijímání pod obojí laikům pokračoval.108 Nepřátelé kalicha však podávali stížnosti ke 

koncilu.  Za  všechny  uvádím obžalobu  od  kapituly  pražské  a  vyšehradské,  které  se 

svými pomocníky vinili „‚Wiklefovu a Husovu rotu‘, že by po večeři, jsouce spiti, tělo  

a krev  Pána  Krista  od  svých  kněží  přijímali,  v  hrncích  svátost  krve  Kristovy  

posvěcovali, ve flaškách po domích sem i tam i v pivnicích nosili, že by na schůzích  

v kollejích i jinde v tajných místech po přijímání té svátosti mnohé ohyzdnosti plodili, že  

i ševci na místě kněží lid zpovídali a svátostmi posluhovali.“109

Zákaz koncilu na sebe nenechal dlouho čekat a 15. června 1415 se již v aktech 

koncilu objevuje zpráva o lidech v některých zemích, kteří se odvažují neuváženě tvrdit, 

že i křesťané laici mohou přijímat svátost oltářní pod obojí způsobou chleba i vína. Ti se 

také odvažují tvrdit, že mohou přijímat i po jídle bez postu v rozporu se zvykem, který 

schválila  hlava  církve.  Proto  tedy  koncil  deklaruje,  že  ačkoliv  Kristus  ustanovil 

Nejsvětější svátost po jídle a sloužil jí apoštolům pod obojí způsobou, přesto se drží 

církví schváleného zvyku, že tato svátost nemůže být celebrována po jídle ani přijímána 

bez postu, s výjimkou nemoci či jiných závažných případů stanovených kanonickým 

právem. Dále se drží obyčeje, že ačkoli se svátost  v prvotní církvi podávala laikům pod 

obojí  způsobou,  později  byla  přijímána  pod  obojí  jen  vysluhujícími,  zatímco  laici 

106Srov. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 49–52.
107Srov.  DVORSKÝ,  František.  Počátky  kalicha  a  Artikule  pražské  již  l.  1417, s.  6;  srov.  též 

VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 11 a pozn. 2/1, s. 320.
108Srov.  DVORSKÝ, František. Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417, s. 7.
109PALACKÝ, František. Documenta mag. Joannis Hus : vitam, doctrinam, causam in Constantiensi  

concilio actam et controversias de religione in Bohemia, annis 1403 – 1418. s. 256. Cit. tamtéž s. 9.
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přijímali  pouze  chleba.  Proto  ať  všichni  bez  pochyby  věří,  že  Kristus  je  v  pravdě 

přítomen jak pod způsobou chleba, tak pod způsobou vína. Protože byl zvyk přijímání 

pod jednou zaveden církví a svatými otci a byl dodržován po dlouhou dobu, ať je všemi 

vnímán jako zákon a není nikým zamítán nebo měněn bez povolení církve. K tomuto 

zákazu koncil připojuje instrukci, že na jeho odpůrce má být pohlíženo jako na heretiky 

a jako takoví mají být těžce trestáni místními biskupy nebo jejich oficiály či inkvizitory. 

Kněžím,  kteří  pod  obojí  způsobou  laikům  podávají, je  vyhrožováno  dokonce 

exkomunikací. Proti zatvrzelým má být povoláno ku pomoci „světské rameno“.110 

V Čechách se však zákazu nezalekli. Národ se srotil dohromady proti vnějšímu 

nepříteli a přijímání pod obojí způsobou se začalo šířit po celých Čechách i Moravě. 

Smrt Jana Husa odboj proti koncilu ještě  více rozlítila. Kněz Havlík, který odporoval 

zavedení přijímání z kalicha v Betlémské kapli, byl sesazen a nahrazen Jakoubkem ze 

Stříbra.111

2. – 5. září 1415 bylo v Betlémské kapli shromáždění české a moravské šlechty, 

kde se pánové, šlechtici a vladykové přihlásili k mistru Janu Husovi jako kazateli Písma 

svatého.  Na vyhrožování  tresty v případě bludů odpověděli,  že  „každý,  kdož takový 

nářek činí, právě lže v svou hlavu jako zlosyn nejhorší, syn ďáblův, otec lži a zrádce  

království  Českého  a  markrabství  Moravského.“ 5.  září  se  usnesli  se,  že  na  všech 

statcích a panstvích bude nařízena svoboda hlásání Božího slova. Kdyby pak některý 

kněz kázal bludy, bude za to trestán biskupem, pod něhož náleží. A kdyby příslušný 

biskup chtěl trestat bezdůvodně, což by se nesrovnávalo s Písmem svatým, pak by se 

takový kněz mohl odvolat a být souzen mistry svatého Písma učení pražského. Dále 

bylo rozhodnuto, aby duchovenstvo nepřijímalo jiné klatby než od biskupů domácích. 

Biskup pak má právo trestat pouze pro slovo nebo zákon Boží. Přijali také usnesení, že 

předloží nařčení z kacířství k posouzení budoucímu papeži, jehož chtějí být poslušni ve 

všem, co není proti Bohu a jeho zákonu. 5. září 1415 byla českou a moravskou šlechtou 

založena  smlouvou  Jednota,  která  měla  dodat  odpovědím  kostnickému  koncilu  co 

největší  váhu.  V jejím čele  stáli  Čeněk z Wartenberka  – nejvyšší  purkrabí  pražský, 

Lacek  z  Kravař  –  královský  hejtman  zemský  na  Moravě  a  Boček  z  Kunštátu 

(a z Poděbrad), horliví přívrženci mistra Jana Husa. 112 

110Zápis kostnického koncilu ze dne 15. června 1415. In WOHLMUTH, Josef (ed.). Dekrete der  
ökumenischen Konzilien. Band 2. Konzilien des Mittelalters, s. 418 – 419.

111Srov.  DVORSKÝ, František. Počátky kalicha a Artikule pražské již l. 1417, s. 15.
112Srov. tamtéž, s.  16–17.
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Spor husitů s koncilem zašel tak daleko, že pražská univerzita pod neformálním 

vedením  Jakoubkovým  v  březnu  1417  vyhlásila  sama  sebe  za  nejvyšší  duchovní 

autoritu na zemi bez ohledu na arcibiskupa, papeže a koncil. 10. března 1417 univerzita 

veřejným dekretem schválila  přijímání  svátosti  pod obojí  způsobou.  Katoličtí  mistři 

z univerzity odešli. V této době se však situace začíná vymykat z rukou intelektuální 

elity a Jakoubek se začíná ocitat mezi dvěma mlýnskými kameny,  kdy na něj doráží 

z jedné  strany  umírněná  část  kolegia  mistrů  a  z  druhé  strany  kališnická  šlechta, 

znepokojená útoky koncilu i vzmáhajícím se radikalismem zdola.113

Zvláště tato síla bude mít v Praze následujících let  hlavní slovo, k čemuž se 

dostaneme v další kapitole. Jak bylo uvedeno, kalich se stává roku 1420 jedním ze čtyř 

pražských  artikulů,  které  byly  respektovány  většinou  vrstevnatého  husitského 

společenství  jako  sjednocující  program.  Postupem  času  artikuly  nabývaly  velkého 

významu,  až  se  v  období  basilejských  a  jihlavských  kompaktát  staly  maximálním 

husitským programem nejen vůči římskokatolickému světu, ale i pro domácí půdu.114 

 

113Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 83 a 86–87.
114Srov. tamtéž, s. 95.
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3.  Přestup  mnichů  kláštera  Na  Slovanech  ke  straně 
podobojí a vznik husitské řeholní komunity

Dne 16. října 1419 se vedralo do kláštera Na Slovanech množství ozbrojeného 

lidu a chtělo jej rozbořit a vyplenit. Opat Pavel II. odolal náporu husitů za cenu toho, že 

přistoupil  na  zavedení  přijímání  pod obojí  při  bohoslužbách  v klášterním kostele.115 

Velmi  sugestivně  popisuje  celou  událost  Bartoloměj  Paprocký:  „Za  opata  toho 

(Pavla II.) rota Žižkova obořila se na klášter, chtějíc jej zkaziti. On, nevěda o jiné radě,  

poručil  klášter otevříti  a vyšel  s bratry v kněžské roucho oblečenými proti  vojákům  

s Tělem  Božím,  žádaje  skrz  přítomnost  Krista  Pána  v  té  velebné  svátosti,  aby  se  

upokojili  a  chrámu  Božího  od  císaře  Karla  ku  poctivosti  národu  slovanskému,  ze  

kteréhož Čechové  pošli,  vystavěného, nebořili.  Přislíbila to učiniti  rota vojenská, ale  

aby bez meškání jim pod obojí způsobou podáváno bylo, což opat učinil, a po přijímání  

přinucen jsa k tomu, otevřel sakristii odkud vzato klenotů veliké množství.“116 

Z  tohoto  barvitého  popisu  vyplývá,  že  opat  a  konvent  Slovanského  kláštera 

přestoupili na praxi podobojí pod nátlakem Žižkových vojsk. Míra dobrovolnosti tohoto 

přestupu je tedy přinejmenším pochybná. Abychom dokázali pochopit situaci, ve které 

byli  slovanští  mniši  okolnostmi  donuceni  učinit  rozhodnutí,  zda  k  víře  pod  obojí 

skutečně přestoupí, vysvětlíme si na tomto místě vývoj událostí, které na Novém Městě 

vedly  k  vykolejení  z  běžné  každodennosti  středověkého  městského  života 

a k revolučnímu pohybu, který se neobešel bez mnoha radikálních změn a mnohdy také 

krvavých zákroků, jimiž se znepřátelené strany obořovaly jedna na druhou. Tento popis 

by měl vést k lepšímu pochopení pohnutek, které ovlivňovaly rozhodování opata Pavla 

a k osvětlení jeho situace.

3.1. Želivského revoluce na Novém Městě
Jan  Želivský  (†1422),  rodák  z Humpolce, dosáhl  poměrně  slušného vzdělání 

v latině a biblické věrouce v premonstrátském klášteře v Želivě, kde byl pravděpodobně 

původně řeholníkem a kde získal i kněžské svěcení. Strhlo jej Husovo učení o boji za 

evangelickou pravdu a pociťoval touhu vymanit se z řeholní vázanosti a dát se do služeb 

husitského  hnutí.  Do  Prahy  jej  nejspíše  přivedla  možnost  získat  zde  při  prudkém 

115Srov. KLEMENT, Method. Jsem ražen z českého kovu. s. 168.
116PAPROCKÝ, Bartoloměj  z  Hlohol.  Diadochos id est  successio,  s.  363–364 (s mírnou úpravou 

pravopisu).
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nástupu vlivu kališnické strany po Husově smrti některou z kazatelen. V Praze působil 

u sv. Štěpána na Rybníčku, kde byl jedním z jeho bezprostředních předchůdců Jakoubek 

ze  Stříbra,  který  pro  něj  byl  zpočátku  velkou  autoritou.  Hodně  četl,  měl  obsáhlou 

knihovnu. Většina univerzitních mistrů jej považovala za opovážlivého nedouka, který 

v lidu zasévá nedůvěru k zasloužilým učencům. Mnohé mistry Jan Želivský jmenovitě 

napadl  z  kazatelny,  např.  Jana  z  Jesenice,  Jana  Kardinála  z  Rejnštejna,  Šimona 

z Tišnova a později i Křišťana z Prachatic a Jana Příbrama spolu s Prokopem z Plzně. 

Učil, že kněží žijící v hříchu neudělují platné svátosti, zavrhoval přísahu, ornáty, mši 

chtěl  mít  pouze  v  češtině  a  v  případě  nutnosti  by  se  spokojil  pouze  s  kázáním 

a podáváním  svátosti  oltářní.  Napadal  i  Václava  IV.  a  jeho  úředníky  a  také 

novoměstského purkmistra s konšely.117 

Nové Město této doby se vyznačuje převahou rukodělných výrobců bez podílu 

na obecní správě a početnou, zatím ještě zakřiknutou, chudinou. Želivský, jako kazatel 

žijící z ruky do úst, nemá ke svým posluchačům daleko. Chápe jejich každodenní úděl 

plný nespravedlnosti a útisku, současně ho však vykládá v kontextu vlastních hodnot 

odvozených  od  odkazu  prvotní  církve.118 Tak  se  postupně  stává  na  Novém  Městě 

oblíbencem davů, avšak vládnoucí vrstvy, novoměstská radnice ani sbor univerzitních 

mistrů  mu nijak  zvlášť  nakloněni  nejsou,  a  proto  musí  v  únoru  1419 Jan  Želivský 

opustit své působiště u sv. Štěpána na Rybníčku. Vyostřoval poté apelativní radikálnost 

svých promluv.  Kázával  pak u Panny Marie Sněžné,  která se stala  poutním místem 

radikálních husitů.119 

Později se Želivský pokusil získat kostel sv. Štěpána zpět. Průběh událostí dne 

30. července 1419 ukazuje na připravenou organizaci nátlakové demonstrace velkého 

rozsahu. Po obvyklém ranním kázání u Panny Marie Sněžné vyzval Jan Želivský své 

posluchače, aby tělo a krev Páně přijali již ve farním kostele u sv. Štěpána, odkud byli 

před půlrokem vyhnáni. Procesí se vydalo ke sv. Štěpánovi, kde se posilnilo hromadně 

podávanými  svátostmi.  Mezitím  se  na  novoměstské  radnici  sešlo  několik  konšelů, 

obecních  starších  a  městských  úředníků  znepokojených  děním  u  sv.  Štěpána.  Po 

obřadech stanovil Želivský lidu další úkol – vysvobození uvězněných bratří z radniční 

věznice. Konšelé odmítali vydat vězně a nechali pevně uzavřít vrata. Pověst o tom, že 

117Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 90–91 a 93–94.

118Srov.  tamtéž,  s.  92–93;  podrobněji  in  KOPIČKOVÁ,  Božena.  Jan  Želivský.  1.  vydání.  Praha: 
Melantrich, 1990, s. 34 – 48. 

119Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 314.
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někdo  z  radnice  vrhl  kamenem  po  monstranci  nesené  v  čele  průvodu,  se  zdá  být 

nepravděpodobná.  Nelze  ji  však  potvrdit  ani  vyvrátit.  Stejně  tak  nelze  potvrdit  ani 

vyvrátit domněnku, že pokyn k dobytí radnice vzešel od Jana Žižky, v němž někteří 

historici spatřují původce převratu. Jakmile se husitům podařilo proniknout do radnice, 

svrhli  z  oken  purkmistra  a  dva  konšely,  rychtářova  zástupce,  pět  obecních  starších 

a jednoho  pacholka.  Na  všechny  čekaly  nastavené  sečné  zbraně,  které  měli  husité 

přichystány  pod  oděvy,  právě  to  svědčí  pro  variantu  předem  připravené  akce. 

Jedenáctou obětí se stal další konšel, který svou smrt nalezl v mučírně.120

Od pádu  novoměstské  rady  30.  července  začal  Jan  Želivský  na  svou  osobu 

stahovat stále více pravomocí, až jeho moc v určitém bodě dosáhla rozměrů diktatury. 

Ve  svých  rukou  soustředil  mnohé  pravomoci,  včetně  vojenských.  Jan  Sádlo  ze 

Smilkova mu v srpnu 1421 vmetl  do tváře,  že intrikuje,  narušuje husitskou jednotu 

a zasahuje  v  rozporu  s  pražskými  artikuly  do  světských  záležitostí.121 Tato  vskutku 

opodstatněná výčitka knězi, který zasahoval do světských záležitostí, ačkoliv sám hlásal 

artikuly,  které  takové  počínání  osobám příslušejícím ke  kléru  zakazovaly,  vystihuje 

trefně psychologický vývoj Jana Želivského od chvíle, kdy začal aktivně zasahovat do 

poměrů na novoměstské radnici. Nyní se však vrátíme opět do Prahy roku 1419. 

3.2. Rozvolněné poměry v Praze 
Červencový  převrat  na  novoměstské  radnici  rozpoutal  v  Praze  dočasnou 

anarchii, která vyvrcholila po smrti krále Václava IV., 16. srpna 1419. V této chvíli se 

v Praze  prudce  rozmnožily  útoky  na  katolické  duchovní  a  obrazoborecké  akce 

v kostelích  a  klášterech.  Husitští  radikálové  se  postupně  začínají  organizovat 

k očekávanému boji.122 Smrt Václava IV. chápali mnozí pražští husité jako časový zlom, 

jako tečku za starou dobou pronásledování Božích pravd i jako pokyn k rozhodnému 

zápasu s antikristem,  po němž se otevře  brána vítěznému království  Božímu.  Touha 

vyjít mu vstříc vedla počínání zástupů, které v extatickém vzrušení i opojení vypálily 

kartuziánský klášter Mariánská zahrada za Újezdskou branou na Smíchově.123 Vavřinec 

z Březové uvádí, že se  17. srpna 1419, tedy následujícího dne po smrti krále Václava 

IV., shromáždili někteří z lidu obecného a se souhlasem staroměstského purkmistra Jana 

Bradatého,  rozběhli  se  po  všech  kostelích  a  klášterech  po  městě  pražském a  ničili 

120Srov. tamtéž, s. 316–317.
121Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V., s. 302.
122Srov. KEJŘ, Jiří. Husité, s. 210.
123Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V., s. 213 – 214.
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a rozbíjeli varhany a obrazy zvláště v kostelích strany pod jednou. Faráři a mniši se ze 

strachu před tímto lidem dali na útěk. Navečer vnikli do kartouzského kláštera a oloupili 

ho takřka o všechen majetek,  opili se tam rozličnými nápoji a zbytek vylili  na zem, 

všechny řeholníky tohoto kláštera zajali a dovedli je v průvodu na staroměstskou radnici 

za  to,  že  souhlasili  s  upálením mistra  Jana  Husa  a  protivili  se  přijímání  pod obojí 

způsobou.124 Šmahel  však  k  tomu  uvádí,  že  žádný  z  mnichů  nebil  zabit  a  když  se 

20. srpna situace uklidnila, sladovník a konšel Václav Štráboch vyprovodil kartuziány 

na českobrodskou silnici.125

Dalším  cílem  útoku  byl  klášter  karmelitánů  u  Panny  Marie  Sněžné,  tenkrát 

zvaný  Na  písku,  který  byl  rozvášněným  davem  pobořen  a  zapálen  20.  srpna.126 

I v následujících  dnech  a  týdnech  útočily  davy  na  pražské  svatyně,  v  nichž  ničily 

obrazy, sochy a varhany jako znaky zbytečné církevní okázalosti. Tehdy či brzy nato se 

podobné ikonoklastické akce konaly také v Plzni, Klatovech, Žatci, Lounech a Hradci 

Králové.  Část  řídících  pražských  husitů  si  s  radostí  dopřávala  kvalitních  vín 

z klášterních  sklepů  a  díky  jejich  konzumaci  již  prožívala  chvíle  rajské  blaženosti, 

kterou měl přinést nadcházející věk.127

Pocity euforie a téměř absolutní svobody v první revoluční vlně neměly však 

dlouhého trvání. Staroměstský purkmistr Jan Bradatý sice jako husita uvítal odstranění 

katolických  farářů  z  pražských  kostelů  i  očistu  kostelů  od  zbytečné  nádhery,  avšak 

nehodlal  trpět  zásadnější  narušování  veřejného pořádku.  Proto  také  poskytl  ochranu 

vypuzeným kartuziánským mnichům. Davová bouře se pak poněkud utišila výstražnou 

popravou  jakéhosi  opilce,  který  se  po  kamenném  mostě  procházel  v  ukořistěném 

mešním rouchu.128

3.3. Obléhání kláštera Na Slovanech husity
Přihlédneme-li k výše popsaným skutečnostem, které se udály jen necelé dva 

měsíce  před  údajným obléháním  Slovanského  kláštera  husity,  je  zjevné,  že  situace 

slovanských mnichů mohla být velmi závažná až fatální. Z tohoto pohledu by teorie, 

podle  které  se  na  husitskou  stranu  přidali  pod  nátlakem, nemusela  být  nijak 
124Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 33.
125Srov.  ŠMAHEL,  František.  Husitská  revoluce. 3.  díl.  Kronika  válečných  let.  2.  vydání.  Praha: 

Karolinum, 1996, s. 9.
126Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 33 a pozn.  19/6. s. 

331.
127Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V., s. 213 – 214.
128Srov. tamtéž, s. 214 – 215.

43



nepravděpodobná.  Celá  záležitost  má  však  kolem  sebe  několik  nejasností,  které 

historickou pravděpodobnost tohoto příběhu snižují. Pavel B. Kůrka dokonce připouští 

možnost, že by se mohlo jednat o pouhý husitský topos. Podobným způsobem měl být 

před zpustošením zachráněn například staroměstský křižovnický špitál.129

Nejzávažnější  skutečností,  která  celý  příběh  zpochybňuje,  je  absence  zpráv 

o této romantické variantě přechodu mnišské komunity na husitskou stranu v dobových 

kronikách. O obléhání kláštera husity se nezmiňuje ani Vavřinec z Březové, ani Staré 

letopisy české. První prokazatelné zmínky o tomto příběhu jsou pak teprve u Václava 

Hájka  z  Libočan,130 tedy  až  o  sto  let  později,131 a  již  zmíněného  Bartoloměje 

Paprockého, který se na Hájka několikrát odvolává a většinu informací o této události 

převzal od něj.132 Instituce v novoměstském měřítku tak významná, jakou byl  v této 

době klášter Na Slovanech, by jistě u dobových kronikářů nezůstala bez povšimnutí, 

pokud by skutečně byla obléhána husitskými vojsky a mniši by,  až trochu teatrálně, 

vyšli vojákům vstříc v průvodu s monstrancí v čele a s nabídkou přijetí víry pod obojí. 

Mezi historiky existuje spor také o jméno opata, který se pro přijetí víry pod 

obojí  rozhodl.  Podle  Hájka133 a  potažmo  Paprockého  jím  byl  Pavel,  „  jména  opat  

2. to“.134 Jméno Pavel II.  uvádějí  také Klement,135 Ekert,136 i  Tomek.137 Vyskytuje  se 

však  také  jiná  teorie,  kterou  zastává  Kateřina  Kubínová,  podle  které  opat  Pavel  II. 

zemřel již roku 1412, a byl po smrti ve funkci vystřídán dosavadním převorem Křížem. 

Tento Kříž pak zemřel roku 1426, což znamená, že byl opatem v rozhodné době, tedy 

v říjnu 1419.138 Pro tuto teorii hovoří také seznam mnichů kláštera v Národním archivu, 

podle  kterého  opat  Pavel  II.  zemřel  roku  1412  a  byl  skutečně  vystřídán  převorem 

129Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity  v  letech  1419  –  1592. In  BENEŠOVSKÁ  Klára,  KUBÍNOVÁ  Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 113.

130 Srov. HÁJEK, Václav z Libočan. LINKA, Jan (ed.).  Kronika česká. 1. vydání. Praha: Academia, 
2013, s. 878.

131Srov. Hájek z Libočan In Ottův slovník naučný. Díl X. [vydání neuvedeno]. Praha: J. Otto, 1896, s. 
755.

132Srov. PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id est successio, s. 363–364.
133Srov. HÁJEK, Václav z Libočan. LINKA, Jan (ed.). Kronika česká, s. 878.
134Srov. PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id est successio, s. 363.
135Srov. KLEMENT, Method. Jsem ražen z českého kovu. s. 168.
136Srov. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II., s. 192.
137Srov. TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis města Prahy  IX. [vydání neuvedeno]. Praha:  Museum 

království českého, 1893,  s. 126.
138Srov.  KUBÍNOVÁ,  Kateřina.  Emauzský  cyklus.  Ikonografie  středověkých  nástěnných  maleb  

v ambitu kláštera Na Slovanech. 1. vydání. Praha: Artefactum, 2012. s. 41–42. 
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Křížem.139 Jeroným Cechner uvádí pro tuto dobu jméno opata Pavel  Krzyzko neboli 

Crux, čili Pavel Kříž.140

Nejasnou otázkou je také, kdo vlastně obléhal 16. října 1419 Slovanský klášter. 

Podle Paprockého to byla rota Žižkova.141 Ekert uvádí pouze to, že se toho dne vedralo 

do kláštera množství ozbrojeného lidu a chtěli jej rozbořit a vyplenit.142 Tuto formulaci 

od něj pravděpodobně převzal i Klement.143 V seznamech mnichů ŘB Emauzy 34 je 

vsunuta poznámka, že roku 1419 opat emauzský, podle Crugeriova144 vyprávění, povolil 

přijímání  pod obojí  ve svém kostele  ve strachu z persekuce.145 Žižku sice jmenovitě 

vzpomíná  také  Manusser,  avšak  jeho  zápis  legendu  o  opatovi  vycházejícímu  vstříc 

husitům obléhajícím klášter také přímo nepotvrzuje. Podle jeho podání se  „v husitské 

lživé  sektě  přece  jen dostala  kacířská nákaza do památného kláštera.  V nepřátelské  

Žižkovy  ruce  však  žádná  z  budov  nebyla  vydána,  nicméně  bylo  několik  mnichů  

umučeno, a klášter celkově ztratil svou podstatu, dokonce jej ten krvavý tyran sobě a  

svým sektářům zadržel,  nepřetržitě  až  do  roku  Kristova  1593.“146 Zadržení  kláštera 

Žižkou  až  do  roku  1593  zjevně  naznačuje,  že  použití  jeho  jména  je  zde  pouze 

alegorické,  Žižkou jsou rozuměni  husité  jako celek.  Jak jsem již zmínil  výše v této 

práci, zpráva o umučení některých mnichů není potvrzena žádným jiným zdrojem. Je 

pravděpodobné, že byla Manusserem, či nějakým jeho zdrojem vymyšlena za účelem 

vytvoření mučedníků pro zvýšení prestiže Slovanského kláštera. 

Nejasnosti panují také okolo údajného poškození kláštera, které někteří badatelé 

popírají.147 Nepodařilo se mi však vypátrat, že by tuto hypotézu někdo hájil, a případně 

čím by ji argumentačně podepřel,  což je v této kombinaci velmi zvláštní.  Pokud by 

139Srov. SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII. Reg. g. c. 32, s. 1 a 3.
140Srov. CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina I. SÚA Praha, ŘB Emauzy 3. s. 163.
141Srov.  PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id est successio. s. 363.
142Srov. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II. s. 192.
143Srov. KLEMENT, Method. Jsem ražen z českého kovu. s. 168.
144Crugeriem je pravděpodobně myšlen Jiří  Kruger SJ, český historik,  který se narodil  roku 1608 

v Praze  a  zemřel  v  Litoměřicích  1671.  Zabýval  se  dějinami  země  české.  Seznam  se  odvolává 
pravděpodobně na jeho rukopis Raritates ordinis s. Benedicti. Srov. Crugerius In  Ottův slovník naučný. 
Díl V. [vydání neuvedeno]. Praha: J. Otto, 1892, s. 741.

145Srov. SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII. Reg. g. c. 32, s. 3.
146SÚA Praha, ŘB  Emauzy 9, čl. N2.

147Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity  v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ Klára  – KUBÍNOVÁ,  Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský  klášter  Na  Slovanech  v  srdci  Prahy.  s.  113–114;  HUŇÁČEK,  Václav.  Klášter  Na 
Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás.  In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.).  Z tradic  
slovanské  kultury v  Čechách.  s.  181;  SAKAŘ, Vladimír.  Klášter  Na Slovanech  v období  husitského  
revolučního hnutí a jeho doznívání. In tamtéž, s. 187. 
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podobnou hypotézu nikdo nezastával, proč by bylo nutno ji popírat? Pouze Ekert hovoří 

o vydrancování kláštera, což by spíše sémanticky korelovalo s vyloupením kláštera, jak 

tomu nasvědčuje výše citovaný popis celé akce od Paprockého. Vydrancování by ovšem 

vedle vyloupení  mohlo  také naznačovat  poškození  budov či  knihoven,  nevyplývá to 

však z výrazu nutně. Sakař uvádí na podporu svého tvrzení o tom, že klášter i knihovna 

zůstaly neporušeny, citaci z Paprockého Diadochu, kde Paprocký uvádí, že ještě on sám 

viděl v klášterní knihovně hlaholicí psané knihy a jiné rukopisy.148 Na citované stránce 

Paprockého  Diadochu se však nachází  pouze zmínka o tom,  že Karel  IV. mnichům 

„knih  slovanských  přichystal  množství,  aby  tím  jazykem  všechny  služby  činili  

a ustanovil  jim  opata  korunovaného,  jehožto  jméno  literami  slovanskými  takto  jest  

napsané...“ Následuje hlaholský nápis:  „Kněz Pavel opat řečený Nedvěd, jinak Vrfin,  

a ten umřel Léta Páně 1352.“149 Podle uvedeného citátu je zjevné, že Paprocký viděl na 

vlastní oči alespoň tento hlaholský nápis, avšak nevyplývá z něj, že by sám viděl celé to 

množství knih, na druhé straně však o těchto knihách odněkud věděl, a proto možnost, 

že je na vlastní oči viděl, není vyloučená. 

Kůrka i Sakař také připouštějí možnost, že klášter byl poškozen roku 1420, při 

obléhání Vyšehradu, kdy vyšehradští  žoldnéři  kolem 8. května zničili  ohněm mnoho 

domů  mezi  Slovany  a  Vyšehradem.150 Kůrka  to  podkládá  zmíněným  citátem 

z Vavřincovy kroniky151 a  Sakař citací  z Tomkova Dějepisu.152 Toto poškození  však 

není nikde výslovně doloženo.

Na obranu druhé teze, totiž že mniši Slovanského kláštera přestoupili na stranu 

pod obojí dobrovolně, bývají uváděny jako argument dobré vztahy klášterní komunity 

s mistrem Janem Husem,  což je  dokazováno zjevným vlivem hlaholského písma  na 

Husovu diakritickou reformu českého pravopisu. Tuto problematiku obšírně  zpracoval 

především František Václav Mareš. Zde se o ní zmíním pouze ve velmi zkrácené verzi. 

148Srov.  SAKAŘ,  Vladimír.  Klášter  Na  Slovanech  v  období  husitského  revolučního  hnutí  a  jeho  
doznívání.  In  PETR,  Jan  –  ŠABOUK,  Sáva  (eds.).  Z  tradic  slovanské  kultury  v  Čechách.,  s.  187 
a PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id est successio. s. 363.

149PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id est successsio. s. 363.
150Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 58.
151Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  

komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 114 a pozn. 22, s. 123.

152Srov.  SAKAŘ,  Vladimír.  Klášter  Na  Slovanech  v  období  husitského  revolučního  hnutí  a  jeho  
doznívání. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách. s. 187; TOMEK, 
Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl IV. [vydání neuvedeno]. Praha: Museum království českého, 
1879, s. 51–52.
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Husovi  připisovaný  traktát  De  ortographia  Bohemica  se  pětkrát  výslovně 

zmiňuje  o  Slovanech  (Slawi,  jednou Slawani).  Je  jisté,  že  tímto  označením  myslel 

chorvatské hlaholáše. V emauzské slovanštině byly zřejmé vlivy chorvatštiny, a proto 

Hus tvrdil,  že  „Slované“ mají  g místo  h,  že  h neznají  a že nemají  tvrdé ł.  Hus žil, 

podobně jako ostatní lidé jeho doby, v představě,  že chorvatská církevní slovanština 

a potažmo i chorvatština je původním jazykem Slovanů (jakousi praslovanštinou). 

Také Husova mnemotechnická pomůcka, souvislá věta, podložená pod abecedu, 

v  níž  jednotlivá  slova  začínají  příslušnými  písmeny  podle  abecedního  pořádku, 

prozrazuje nespornou souvislost  se  jmény hlaholských písmen.  Začátek  abecedy má 

stejný rytmus. V latinské abecedě jsou pradávná jména písmen slabičná: a, be, ce, de... 

V řečtině jsou to celá slova, avšak slova bez smyslu, pouhé zkomoleniny starých názvů 

semitských. Hebrejská jména liter význam mají (alef – taurus, beth – domus atd.) a jsou 

to většinou substantiva v nominativu singuláru. Jen právě staroslověnská jména písmen 

a Husova věta se shodují v tom, že slova patří k různým slovním druhům a mají různé 

tvary, např. zemlja, ljudije/farář, čeledi; tvrdo/ celé; az/nás; vědě, rci/bude dáno, slúžil; 

dobro/mnoho; i/a, ili, i. 

Lze  tedy  považovat  za  jisté,  že  se  Hus  s  „emauzskou“  hlaholicí  nejen  dost 

důkladně seznámil,  ale že mu její  grafický systém (co hláska – to litera)  dal hlavní 

impulz  k  reformě  českého  pravopisu,  i  když  svou  soustavu  realizoval  jinak  –  na 

diakritickém principu. V klášteře Na Slovanech poznal i hlaholské texty české, které se 

obešly bez spřežek,  s výjimkou  rz –  ř. (Podobně i Hus nechal v české latince jednu 

spřežku  –  ch.  Považujeme-li  za  spřežku  také  ie,  pak  je  společná  české  hlaholici 

i pravopisu Husovu.) 153

 Oproti  tomu  Bohuslav  Havránek není  zastáncem názoru,  že  hlaholské  písmo 

použité  pro  češtinu  dalo  podnět  k  Husovu  diakritickému  pravopisu.  Podle  něj 

v hlaholském písmu sice  nadřádková  znaménka  v  textu  jsou,  nemají  však  charakter 

diakritických znamének. Měl-li diakritický pravopis nějaký podnět, pak to bylo spíše 

písmo hebrejské, ale i to je předmětem diskusí. Nelze však vyloučit podnět hlaholského 

písma,  kde každá hláska má svou literu,  při  Husově reformě překonávající  pravopis 

153Srov. MAREŠ, František Václav. Hlaholice na Moravě a v Čechách. In MAREŠ, František Václav. 

Cyrilometodějská tradice a slavistika. 1. vydání. Praha: Torst, 2000. s. 110.

47



spřežkový.154 Toto  tvrzení  však  nezpochybňuje  teorii  o  dobrých  vztazích  Husa 

a slovanské klášterní komunity.

Havránek také poukazuje na existenci mnohých chorvatsko-hlaholských textů, 

které se vyskytují od počátku 15. století, přeložené často až doslovně z češtiny.  Je to 

jednak Pasionál a Lucidář (středověká kosmografická encyklopedie vědění o světě), ale 

především čtyři kázání, z nichž jedno je Husovo určitě a druhé pravděpodobně, další se 

zabývá  tematikou  prelátů  a  poddaných,  což  poukazuje  na  souvislost  mezi  okruhem 

předhustitského  reformního  hnutí  a  učením Milíče  z  Kroměříže  s  touto  chorvatsko-

hlaholskou  památkou.  Tyto  překlady  byly  pravděpodobně  přivezeny  do  Dalmácie 

hlaholáši, kteří se do vlasti vrátili nebo tam neztratili kontakty.155 

Tyto  překlady dokazují  již  zjevně sympatie  klášterní  komunity  k  tehdejšímu 

reformnímu snažení a k dílu Jana Husa. Ovšem pokud jde o pozdější vývoj, nedá se 

s jistotou říci, že by s ním klášterní komunita skutečně sympatizovala. Že byli mniši pod 

nátlakem, je  skutečně  nanejvýš  pravděpodobné,  jak  vyplývá  z  uvedených  příkladů, 

kterak se po smrti Václava IV. pražská spodina, a to i za tichého souhlasu obou radnic, 

chovala  k místním klášterům.  I  pokud by byla  legenda o obléhání  kláštera  pouhým 

pozdějším literárním produktem, je možné, že komunita přešla v tichosti na víru pod 

obojí ze strachu z perzekuce,  i  když alespoň části  z mnichů nová orientace kláštera 

vyhovovala.  

 

  

154Srov.  HAVRÁNEK,  Bohuslav.  Vztahy  kláštera  Na  Slovanech  k  jazyku  a  literatuře  
charvátskohlaholské. In  PETR,  Jan  –  ŠABOUK,  Sáva (eds.).  Z tradic  slovanské  kultury  v  Čechách. 
s. 145.

155Srov. tamtéž, s. 147.
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4.  Slovanská  liturgie  v  době  husitské  a  duchovní 
orientace klášterní komunity

Slovanskou liturgií, pro kterou byl klášter určen svým zakladatelem Karlem IV., 

byla  chorvatská hlaholská liturgie  římského ritu.156 Papež Klement  VI. bulou ze dne 

9. května 1346 přivolil k založení kláštera se slovanskou liturgií s výminkou, aby byl 

v českém království založen pouze jeden takový klášter.157 Klášter se slovanskou liturgií 

však nebyl výjimkou pouze v Čechách, ale i v kontextu celé tehdejší západní kultury 

používající ve všech svých liturgiích od milánské až po mozarabskou výhradně latiny.158 

Slovanská liturgie v římském ritu pochopitelně nebyla používána ani východní církví, 

která své obřady vykonávala v ritu byzantském. Jednalo se o specialitu chorvatských 

hlaholášů,  kteří  ji  tehdy  přinesli  do  Prahy,  odkud  byly  později  založeny  ještě  dva 

kláštery tohoto ojedinělého směru a to ve slezské Olešnici a v polských Klepařích.159

Po přechodu na stranu podobojí se klášterní komunita Na Slovanech ocitla ve 

zmatcích podobně jako celá Praha a celá země. Jak je zmíněno v úvodní kapitole této 

práce, země se začala názorově štěpit a toto štěpení se neprojevovalo pouze napětím ve 

vztahu mezi  stranou pod jednou a pod obojí,  ale  i  četnými  názorovými spory mezi 

samotnými husity. Názorové priority byly viditelné zvláště v liturgii jednotlivých frakcí, 

protože liturgie byla odrazem jejich teologického pojetí víry. Přijaté věroučné postoje se 

jistě začaly odrážet i v podobě liturgie Slovanského kláštera.

V názoru  na  pokračování  slovanských bohoslužeb po převratu  roku 1419 se 

odborníci  liší.  Velmi  optimistický  názor  má  v  této  věci  Václav  Huňáček,  který 

předpokládá,  že  církevní  slovanština  byla  v  utrakvistickém  období  používána  dále 

v chrámu Slovanského kláštera a v novoutrakvistické době byla nahrazena češtinou i při 

bohoslužbách.160 Podle Methoda Klementa zanikla slovanská liturgie po roce 1434.161 

Stejně tak František Ekert tvrdí, že v době po nástupu opata Havla (taktéž 1434) už 

slovanské  obřadnictví  v  tomto  klášteře  zaniklo,  neboť  staří  mniši  vymřeli  a  zdejší 

156Srov. HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 
PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 175.

157Srov. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II., s. 188.
158Srov. HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 

PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 175.
159Srov. ŘEHÁČEK, Luboš. Emauzský klášter a Polsko. In tamtéž, s. 203.
160Srov. HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 

tamtéž, s. 181.
161KLEMENT, Method. Jsem ražen z českého kovu, s. 168.
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husitští  duchovní už slovanský bohoslužebný jazyk neznali.162 F. V. Mareš odhaduje 

zánik  slovanské  liturgie  již  počátkem  doby  husitské,  od  roku  1419,  společně 

s používáním hlaholského písma v českých textech. 163

Do jaké míry lze tato tvrzení věrohodně doložit, je otázkou. Je však známo, že se 

jednotlivé husitské strany od sebe navzájem odlišovaly pojetím víry, a tyto odlišnosti se 

znatelně promítaly do jejich liturgie,  a proto si v následující podkapitole rozebereme 

liturgické  praktiky  u  husitů  podle  frakcí  a  dále  se  pokusíme  určit,  jaké  věroučné 

myšlenky mohly ovlivňovat liturgii v tehdejším Slovanském klášteře a jak se tento vliv 

projevoval v jeho liturgii.

4.1. Husitské věroučné postoje a liturgie jednotlivých stran
David R. Holeton ve svém pojednání o liturgii české reformace chápe pražskou 

věroučnou  stranu  jako  střed  mezi  levicí  představovanou  táborským  radikalismem 

a pravicí,  která  se  přikláněla  k  římskokatolické  bohoslužbě.  Vyznání  pražské  strany 

přitom bylo přijímáno víceméně i jinde v Čechách, mimo oblasti pod vlivem táborské 

věrouky,  pochopitelně  především  v  Jižních  Čechách.164 Tito  husité  středu  se 

shromažďovali  nejprve  kolem Jakoubka  ze  Stříbra  a  potom kolem Jana  Rokycany, 

prvního voleného pražského arcibiskupa podobojí.165 Jejich stanovisko bylo umírněně 

reformní. Jak je již výše zmíněno, v roce 1415 zavedli přijímání podobojí laiků a o dva 

roky  později  také  přijímání  všech  věřících  od  momentu  křtu,  tedy  i  dětí.166 Oproti 

táboritům byli pražští husité mnohem více zakotveni v církevní tradici. Bibli považovali 

za  určující  teologickou  autoritu  jako  text  zprostředkující  křesťanům  Boží  zákon. 

Z jejího  textu  poznávali  směrodatné  vzory  pro  církevní  praxi,  především  Krista 

a apoštoly.  Po  bok  těmto  autoritám  stavěli  ještě  počínání  prvotní, 

tj. předkonstantinovské církve. Kromě toho ctili také velké církevní učitele i usnesení 

prvních koncilů a následnou tradici, pokud nebyly v rozporu s hlavními autoritami.167

162EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II., s. 192.
163MAREŠ, František  Václav.  Hlaholice  na Moravě  a v Čechách.  In  MAREŠ, František  Václav. 

Cyrilometodějská tradice a slavistika, s. 110.
164Srov. HOLETON, David Ralph. Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 

ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620), s. 220–228.
165Srov. ŠMAHEL, František.  Husitská revoluce. 2. díl.  Kořeny české reformace. s. 80 a ŠMAHEL, 

František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1996. s. 247. 
166Srov. HOLETON, David Ralph. Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 

ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620), s. 220. 
167Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V., s. 395.
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Jejich  liturgie  byla  odlišná  od  strany  pod  jednou  jen  velmi  málo.  Pražští 

utrakvisté  považovali  mimo  zakotvení  v  obecné  církevní  tradici  za  důležité  také 

navázání  na  české  církevní  tradice.  Mnohé  z  teologických  debat  se  dovolávaly 

historických  liturgických  textů  pražské  verze  římského  mešního  ritu168 a  utrakvisté 

neustále zdůrazňovali svoji věrnost této tradici. V mnoha debatách a otázkách, jako byly 

otázky  častého  svatého  přijímání,  přijímání  podobojí  a  přijímání  dětí, utrakvisté 

zdůrazňovali  svoji  věrnost české církevní  tradici.  Přestože k bohoslužebným účelům 

používali latiny, od druhého desetiletí 15. století připouštěli při bohoslužbách i češtinu, 

a to při čtení evangelia a při Vyznání víry.169 Při dodržování různých náležitostí mešního 

ritu,  jakými  byly  různé  ceremonie,  modlitby,  kultovní  ornamenty  včetně  ornátů,  ba 

dokonce i vysvěcené kostely, vycházeli pražané z Jakoubkova názoru, že tyto náležitosti 

nevykazují substanciální kvality, lze je v zásadě pozměnit, doplnit, nebo od nich úplně 

upustit.  Jakoubek  však  zdůrazňoval,  že  se  tak  má  dít  jen  z  nezbytí,  z mimořádně 

závažného  důvodu  a  po  zralé  úvaze.  Každá  jiná  změna  je  nepřípustná  a byla  by 

hříchem.170 Z Rokycanova postoje v období po jeho volbě pražským arcibiskupem, kdy 

usiloval o uznání Římem nebo Konstantinopolí,  aby mohl být legitimně vysvěcen na 

biskupa,  také  jasně  vyplývá  konzervativní  názor  pražské  strany  v otázce  nutnosti 

svěcení v apoštolské posloupnosti.171

V  opozici  k  pražským  husitům pak  byli  táborité,  kteří  svou  víru  stavěli  na 

radikálním biblicismu. Vedle Bible, a obzvláště Nového zákona, pak ve shodě s pražany 

uznávali  ještě  počínání  prvotní  církve.  Oproti  pražské  straně,  která  uznávala 

opodstatněnost  všech  sedmi  svátostí,  táborité  bez  výhrad  přijímali  pouze  křest, 

manželství a večeři Páně. Biřmování v souladu s Rokycanou omezili na vkládání rukou, 

poslední pomazání pak nahradili nesvátostným pomazáním nemocných na jejich vlastní 

žádost.  Kněžský  úřad  učinili  nezávislým  na  biskupském  svěcení.  Většinu  svátostí 
168V této době byl v Čechách používán latinský Pražský misál, který byl odlišný od římského. Tento 

Pražský misál byl naposledy vydán v roce 1522. Jednotný Římský misál, který byl povinně používán v  
latinském ritu  všude,  zavedla  katolická  církev  až  na  Tridentském koncilu.  Srov.  HOLETON,  David 
Ralph. Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – ŠRONĚK, Michal (eds). Umění  
české reformace (1380 – 1620), s. 228. Podrobněji o Pražském misálu in BERAN, Josef. Mešní liturgie  
secundum rubricam ecclesiae Pragensis ve století 15. a 16. [habilitační práce]. Praha: 1931.

169Srov. HOLETON, David Ralph. Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 
ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620), s. 223–225. 

170Jakoubek  při  studiu  eucharistického  ritu  rozlišoval  podstatné  náležitosti  (substantialia)  od 
podružných  (accidentalia),  jenž  vznikaly  během  času,  aniž  by  měnily  samotnou  podstatu.  Srov. 
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 85–86.

171Srov.  např.  BARTOŠ,  František  Michálek.  Bratr  Řehoř.  Tvůrce  Jednoty  Bratrské.  [vydání 
neuvedeno].  Praha:  Kostnická Jednota,  1924, s.  5–6; nebo SAKAŘ, Vladimír.  Klášter  Na Slovanech  
v období husitského revolučního hnutí a jeho doznívání. in: PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic  
slovanské kultury v Čechách, s. 188–189.
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nepovažovali  táborští  kněží  za  nutnou  pro  spásu,  což  však  neznamená,  že  by  tyto 

svátosti  naprosto zavrhovali.  Za nejúčinnější  formu pokání  považovali  táboři  pokání 

vnitřní,  kdy  se  zkroušený  člověk  vyznává  Pánu,  a  to  způsobem  smyslům 

nepostižitelným.  Mezičlánek  vkládaný  mezi  člověka  a  Boha,  tedy ušní  zpověď,  tak 

odpadal.172 

Věroučné  názory  táborské  strany  se  také  promítaly  do  jejich  mešní  liturgie. 

Protože podle těchto radikálů měla být bohoslužebná tradice omezena pouze na to, co 

bylo přikázáno v Novém zákoně, byly odmítnuty veškeré pozdější „nálezky“. Při jejich 

bohoslužbách  byly  liturgické  knihy,  roucha,  náčiní  a  ozdoby,  jinak  běžně  užívané 

ostatními husity, vnímány jako nevhodné či nadbytečné. Bohoslužba měla mít charakter 

domesticity, protože šlo o památku poslední večeře Páně, a také je potřeba vzít v úvahu 

to,  že  tato  bohoslužba  se  konávala  nejprve  pod širým nebem při  poutích  a  později 

v běžných domácnostech, což k tomuto vývoji také nemalou měrou přispělo.173

Táborský vliv pak byl velmi silný i v samotné Praze, zvláště v období ovládnutí 

města Janem Želivským v letech 1419 – 1422. Jak již bylo zmíněno, Želivský inklinoval 

k podobným názorům jako táborská strana a měl v ní také silnou oporu.174

Co se týče  směru,  který  se  klonil  ke  katolictví,  jedná  se,  kromě vyložených 

vyznavačů strany pod jednou, především o konzervativní  křídlo univerzitních mistrů 

kolem Jana Příbrama. Mistr  Jan Příbram byl  původně spojenec Jakoubka ze Stříbra. 

Když  však  viděl  poměry v táborském vojsku,  stal  se  krajním odpůrcem táborského 

radikalismu.  Ve  svých  projevech  o  dovolenosti  války  odmítal  táborský  způsob 

nekompromisního  boje, a  jak  bude  popsáno  dále,  napadal  také  Viklefa,  který  byl 

u táboritů vždy ve velké úctě. Stal se vůdcem skupiny konzervativních mistrů, která ve 

spojení se šlechtou usilovala o smír s římskou církví.175 Tato skupina se vyznačovala 

silně protiviklefovskými postoji a kromě zavedení přijímání pod obojí způsobou vlastně 

žádné  reformy  nepožadovala.  Do  víru  historického  dění  se  její  přívrženci  dostali 

především v době, kdy Prahu ovládal litevský kníže Zikmund Korybut, který ve snaze 

zalíbit se polskému králi Vladislavovi roku 1426 vyzval tehdy ještě žijícího arcibiskupa 

Konráda  z  Vechty  a  všechny  mistry  pražské  univerzity,  aby  se  zřekli  veškerého 

kacířství.  Mistr Příbram využil  situace a velmi horlivě vyšel  Korybutovi  vstříc nově 

172Srov. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí koruny české. sv. V. s. 396–397.
173Srov. HOLETON, David Ralph: Liturgický život české reformace. In HORNÍČKOVÁ, Kateřina – 

ŠRONĚK, Michal (eds). Umění české reformace (1380 – 1620), s. 227–228.
174Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 51–53. 
175Srov. KEJŘ, Jiří. Husité, s. 237.
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zformulovaným protiviklefovským vyznáním o  večeři  Páně,  čímž  se  však  dostal  do 

několik let se vlekoucí ostré polemiky s Petrem Paynem. K Příbramovi se tenkrát přidali 

umírnění mistři Křišťan z Prachatic, Prokop z Plzně, Petr z Mladoňovic a další. Když se 

indiskrecí městských úředníků rozneslo, že kníže rozesílá katolickým pánům a rytířům 

glejty  ke  sněmu,  který  svolal  do  Prahy na  3.  května  1426,  protože  chtěl  do  Prahy 

povolat  vojska  Hynka  z  Kolštejna,  Jana  Smiřického  a  případně  i  dalších  spojenců, 

pobouření kališníci  násilím vtrhli  do Korybutova paláce na rynku, kde knížete zajali 

a uvrhli do vazby.  Tehdy byli  jmenovaní mistři  vypovězeni z Prahy,  jak uvádí Staré 

letopisy české, z návodu mistra Engliše a Jana Rokycany.176 Protože oba mistři – Payne 

i  Příbram  –  do  dějin  Slovanského  kláštera  v  průběhu  sledovaného  období  zasáhli, 

vrátíme se k jejich osobám také v následující podkapitole, která bude pojednávat o tom, 

jak se klášter proplétal mezi všemi těmito vlivy jednotlivých husitských frakcí.

4.2. Věroučná a liturgická situace v  klášteře Na Slovanech
Ke které z těchto skupin se klášter  přidal?  Odpověď na tuto otázku není tak 

jednoznačná. Z výše naznačeného je zřejmé, že se v klášteře vystřídal vliv Petra Payna 

i Jana  Příbrama.  O  Příbramových  postojích  již  jasně  víme,  že  byly  v  kališnickém 

spektru až zcela napravo a tendovaly ke stanovisku velmi blízkému Římu. Co se týče 

Petra Payna,  jehož vliv  v českém husitství  byl  opravdu výrazný, a protože přebýval 

hodně let i v klášteře Na Slovanech, musela jeho výrazná osobnost ovlivnit podstatně 

i duchovní klima tohoto kláštera, také o něm jsme se již zmínili v kapitole o zavedení 

kalicha Jakoubkem ze Stříbra. Jeho názory byly sice občas na hraně levice, nicméně 

však byl vždy loajální k čelním představitelům středu, tedy k Jakoubkovi a Rokycanovi. 

Z uvedeného lze vyvodit, že klášter tendoval spíše k středopravému stanovisku, 

avšak  například  Vladimír  Sakař  má  za  to,  že  pokud  klášter  nebyl  poškozen  ani 

táborskými,  je to příznakem příklonu komunity k radikálnímu husitskému programu, 

který drželi novoměstští vedení tehdy Janem Želivským.177 Pravděpodobně zde má na 

mysli  dobu obléhání Vyšehradu v roce 1420, kdy táborští přišli na pomoc pražským 

husitům, a při té příležitosti rozbořili ženský klášter u svaté Kateřiny na Novém Městě, 

176Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 188–189 a ČERNÁ 
M. Alena – ČORNEJ, Petr – KLOSOVÁ, Markéta (eds.).  Prameny dějin českých. Nová řada, II. díl.  
Staré letopisy české (Texty nejstarší vrstvy), text Q, s. 33; text A, s. 67; text V, s. 110; text D, s. 141.

177Srov.  SAKAŘ,  Vladimír.  Klášter  Na Slovanech  v  období  husitského  revolučního  hnutí  a  jeho  
doznívání. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 188.
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upálili dva mnichy z Břevnova a čtyři mnichy ze Zbraslavi a zničili ohněm klášter svaté 

Marie Magdalény na Malé Straně i s četnými přilehlými domky.178 

Pro přesné pochopení nyní proberu všechny z uvedených možností v souvislosti 

s dějinami kláštera a pokusím se popsat, jaký vliv by mohly mít jednotlivé varianty na 

konání slovanské liturgie v klášteře.

4.2.1. Slovanský klášter a střední proud husitství

Střední  proud  husitství  představovaný  Jakubkem  z  Stříbra  a  později  Janem 

Rokycanou měl,  jak již bylo zmíněno,  silný vztah k české církevní  tradici.  Přestože 

běžně  kněží  tohoto  ritu  konali  mše  v  latině  podle  Pražského  misálu,  slovanské 

bohoslužby chápali jako tradiční ritus v české církvi. Tradice těchto bohoslužeb byla 

husitům  pražského  směru  velmi  vzácná,  protože  staroslověnskou  tradici  u  svatého 

Cyrila  a  Metoděje  a  u  svatého  Prokopa na  Sázavě považovali  za  kořen  kališnictví.  

V tom  také  spatřuje  evangelický  autor  Jan  Blahoslav  Čapek  jeden  z  rozdílů  mezi 

kališnickou  církví,  která  svůj  původ  jasně  odvozuje  od  cyrilometodějské  tradice, 

a pozdější  Jednotou  bratrskou,  která  se  nesnaží  zdůraznit  toto  zakotvení 

v cyrilometodějské  tradici,  protože  se  chce  především  přiblížit  biblickému  ideálu 

prvotní církve.179 Čapek se také odvolává na staroutrakvistu Bohuslava Bílejovského, 

který ve své Kronice české, vydané r. 1537, usiluje o důkazy, že české kališnictví má 

dávnou tradici počínající u Cyrila a Metoděje a od těch dob se udržovalo.180

Pro dominantní postavení středního proudu husitství ve Slovanském klášteře této 

doby  mluví  především  zmíněný  vliv  Petra  Payna.  Rok, od  kterého  Payne  pobýval 

v klášteře, nelze přesně určit. František M. Bartoš uvádí, že Payne došel přístřeší Na 

Slovanech po všeobecné synodě kněžstva celého království červenci  roku 1421, kde 

byla  správa  české  církve  svěřena  čtyřem  zvoleným mužům.  V  čele  této  konzistoře 

stanul Jakoubek, vedle něho Jan Želivský a dva mistři  směru konzervativního. Ti se 

však  dlouho  neudrželi  a  14.  listopadu  byli  vystřídání  mistrem  Janem  Kardinálem 

a mistrem Paynem.  Právě s  tímto  jmenováním do konzistoře  spojuje  Bartoš příchod 

178Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 62–75.
179Srov.  ČAPEK,  Jan  Blahoslav.  Vztah  českých  autorů  reformačních  k  Emauzům  a  k  tradici  

církevněslovanské. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 195–
196.

180Srov.  tamtéž, s.  194. Více in  BÍLEJOVSKÝ,  Bohuslav.  Kronyka církevní,...  sepsaná od...  nyní  
pak… vydaná s předmluvou... od Josefa Skalického... [vydání neuvedeno]. Praha: Vetterl z Wildenbrunu, 
1816.
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mistra Engliše na Slovany. V klášteře pak prožil skoro celu válku (asi léta 1421 – 1434).
181 Stejný názor zastává i Jan B. Čapek.182 Podle seznamu mnichů Slovanského kláštera 

u Tomka183 však je uveden až v letech 1432 – 1434, a to s dodatkem –  „presbyter  

monasterii Slavorum suo, dni. Hawlikonis et aliorum sacerdotum praetacti monasterii  

nominibus“.184 Dále  následují  jména  Havlík  1432  –  1435,  s  dovětkem  –  posledně 

řečeného roku se nazývá  Gallus –  oeconomus et administrator monasterii Slavorum, 

Mikuláš 1432 – 1434 a Jan zvoník 1434. Z tohoto zápisu však nevyplývá, zda se jedná o 

pobyt Petra Payna v klášteře, nebo o dobu výkonu funkce presbytera. Také je asi těžko 

odhadnutelné,  co  tato  funkce  vlastně  obnášela.  Podle  Sakaře,  který  tuto  informaci 

podložil  rovněž  citací  z  V.  V.  Tomka,  se  administrátor  Havel  roku  1433  účastnil 

obléhání  Plzně  novoměstskými.  V  té  době  byl  Engliš  jeho  zástupcem a  byl  u této 

příležitosti  nazýván  presbyterem,  z  čehož  by  mohlo  vyplývat,  že  presbyterem  byl 

myšlen zástupce administrátora.185 Podle Tomkova seznamu mnichů186 i podle seznamů 

v Národním archivu,187 se však Havel stává administrátorem kláštera až roku 1435, tedy 

až po bitvě u Lipan, když už Payne v klášteře není. Proto je také možné, že Payne byl v 

uvedené době v letech 1432 – 1434 skutečným představeným kláštera a titul presbyter 

používal z tohoto důvodu, nebo tento titul přináležel Havlíkovi před dobou, než se stal 

administrátorem, a Payne jej používal doopravdy zástupně.   

Jméno mnicha administátora a hospodáře – Gallus odkazuje také na opata Havla, 

který v lednu 1446 žádá purkmistra a konšely, aby mu potvrdili pravost listiny, kterou 

král Zikmund zastavuje dvůr Jeneč se všemi polnostmi za 300 pražských grošů Vaňkovi 

Zelenému z Rakových.188 Stejný opat Havel pak v srpnu téhož roku slibuje poslušnost a 

úctu papeži Evženovi IV.189 

181Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 22.
182Srov.  ČAPEK,  Jan  Blahoslav.  Vztah  českých  autorů  reformačních  k  Emauzům  a  k  tradici  

církevněslovanské. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 193.
183Srov. TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl V., s. 217.
184Na  jiném  místě  je  pak  uvedeno  Honorabilis  Petrus  presbyter  monasterii  Slavorum  suo  atque  

domini Havlikonis, qui pro tunc fuit in circumvallatione Novae Plznae cum quarta Novae civitatis. Kniha 
Novoměstská z roku 1433, 26. listopadu foliant D 30, cit. in TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis města  
Prahy. Díl IX. s. 127.

185Srov.  SAKAŘ,  Vladimír.  Klášter  Na Slovanech  v  období  husitského  revolučního  hnutí  a  jeho  
doznívání. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 188. TOMEK, 
Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy IX., s. 127.

186Srov. TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl V., s. 217.
187Srov. SÚA Praha,  ŘB Emauzy 34/VII. Reg. g. c. 32, s. 3. 
188Srov. HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den  

Jahren  1414–1885, dok.  IX. s. 9–10;  SÚA  Praha,  AZK  432,  ŘB  sv.  Mikuláš  33  a  CECHNER, 
Hieronymus. Historia Emmautina I.  SÚA Praha, ŘB Emauzy 3, s. 177.

189Srov. TADRA, Ferdinand. Listy kláštera zbraslavského, dok. 307, s. 245.
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Jak  jsem již  uvedl,  V.  V.  Tomek  nazývá  mnicha  uvedeného  v  seznamu  za 

Paynem zdrobněle Havlíkem, což přivádí Helenu Krmíčkovou na myšlenku, že se jedná 

o  Havlíka  totožného  s  bývalým  správcem  Betlémské  kaple.  To, že  by  byl  ve 

Slovanském klášteře ve stejnou dobu jako Payne, však Krmíčková považuje za poněkud 

zvláštní vzhledem k jejich předešlému konfliktu v dobách počátků kalicha.190 Pokud se 

ale podíváme do rukou psaného seznamu v Národním archivu,191 mnich, který je zde 

uveden za Petrem Englišem, nemá u jména označení oeconomus et administrator a jeho 

jméno je velmi špatně čitelné. Jedná se o české jméno s koncovkou -lík, zjevně to však 

není Havlík. Možná se jedná o Tomkův omyl, že jméno v původním zdroji přečetl jako 

Havlík a ztotožnil si ho s latinským jménem Gallus, podle pozdějšího opata. V české 

verzi  dobového  dokumentu  z  roku  1446  se  však  tento  opat  nazývá  Havlem,  ne 

Havlíkem.192 Nakonec i sám Tomek jej na jiných místech jmenuje Havlem.193

Střední proud husitství se tedy projevuje v klášteře zaručeným způsobem skrze 

vliv  Petra  Payna,  který  má  v  úmyslu  především  udržovat  smír  mezi  jednotlivými 

stranami. Také F. M. Bartoš takto charakterizuje úlohu Paynovu v tomto období a tvrdí, 

že práce, která mu v této době připadala v konzistoři, se týkala hlavně těžkého problému 

udržení  pokoje  a  jednoty  v  husitském  táboře.  Mocné  napětí  mezi  jednotlivými 

husitskými  stranami  vybuchovalo  stále  znovu  novými  nebezpečnými  otřesy.194 Jako 

cizinec měl možná určité charisma nestrannosti, které ho předurčovalo k roli smírčího 

soudce, proto se Jakoubkovi a Rokycanovi velmi dobře hodil.195 Na druhou stranu se 

však  lze  oprávněně  domnívat,  že  ač  je  zájem  na  zachování  slovanské  liturgie 

předpokladatelný právě u středního proudu husitství, Payne jako Angličan nemusel mít 

pro tuto českou církevní  tradici  to  pravé pochopení.  Také je nutno vzít  v  potaz,  že 

postavení Petra Payna v husitských strukturách vyžadovalo časté dlouhé cesty, které ve 

středověku zabraly mnohem více času než dnes.  Proto se dá předpokládat,  že  mistr 

Payne byl často v klášteře nepřítomen.

Druhý  identifikovatelný  obyvatel  kláštera  v  tomto  období, hospodář 

a administrátor Havel, měl pravděpodobně také v klášteře velký vliv, i když v té době 

ještě  není  jmenován  opatem.  Titul  volený  opat  dokládá  u  něj  poprvé  Tomek  podle 

190Srov.  KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty. K počátkům kalicha v Čechách, s. 43.
191Srov. SÚA Praha,  ŘB Emauzy 34/VII. Reg. 1, s. 3a.
192Srov.  SÚA Praha, AZK 432. ŘB sv. Mikuláš – 33. 
193Srov. TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl IX. s. 127 a 140–142.
194Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 22.
195Srov.  ŠMAHEL,  František.  Husitská  revoluce. 3.  díl.  Kronika  válečných  let.  s.  s.  299 a 315 a 

 BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 24.
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Novoměstské knihy z 14. února roku 1437.196 Jako opat je Havel také uveden v lednu 

roku 1446, když žádá městskou radu o potvrzení pravosti listiny císaře Zikmunda z roku 

1436.197 V čele kláštera však stojí zjevně již od roku 1435.198 Jedna z mála věcí, které o 

něm  zaručeně  víme, je,  že  10.  srpna  roku  1446  spolu  s  opaty  strahovským 

a zbraslavským  a  převorem  zderazským  –  velmistrem  řádu  křižovníků  s  červeným 

křížem –  slíbil poslušnost a úctu papeži Evženovi IV.199 Skutečnost, že slíbil poslušnost 

papeži,  napovídá, že v žádném případě nebyl přívržencem radikálního křídla husitství, 

neboť tito radikálové neměli téměř žádnou vůli k podřízení se autoritě papeže. Pokud 

byl  Havel  zvolen  roku  1435  správcem kláštera,  znamená  to,  že  zde  měl  již  pevné 

postavení,  což předpokládá,  že byl  v klášteře již dlouho. Možná je dokonce totožný 

s Gallem Živolíkem,  který  je  uveden  v  seznamu  voličů  při  volbě  opata  Kříže  roku 

1412.200 Byl-li v klášteře tak dlouho, byl jako kněz201 odchován na slovanské liturgii, a 

proto se dá předpokládat, že ji dobře ovládal, což mohlo vést k zachování této liturgie až 

do jeho pravděpodobné smrti roku 1446. 

4.2.2. Slovanský klášter a radikální proud husitství

Vrátíme-li se k problému doby pobytu Petra Payna v klášteře, je třeba uvést, že 

Molnár jej dokazuje již v polovině září roku 1431. Tehdy došlo v klášteře ke svěcení 

valdenského biskupa Fridricha Reisera táborským seniorem Mikulášem z Pelhřimova, 

které  bylo  zprostředkováno  právě  mistrem Paynem.  Pokud se  konalo  v  klášteře  Na 

Slovanech, je velmi pravděpodobné, že Payne zde již v této době sídlil.  Problémem 

však  je,  že  tyto  informace  jsou  opřeny  o  dnes  již  neexistující  inkviziční  záznamy 

z pozdějšího Reiserova procesu.202 Šmahel uvádí, že ke svěcení došlo na podzim roku 

1431 nebo 1432 v klášteře Na Slovanech a že šlo o kněžské svěcení.203

196Srov. Kniha novoměstská z roku 1437. Foliant N 12, cit. in TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis  
města Prahy. Díl IX. s. 141.

197Srov. HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den  
Jahren 1414–1885. dok. IX. s. 9–10; SÚA Praha, AZK 432, ŘB sv. Mikuláš 33 a CECHNER, Jeroným. 
Historia Emautina I.  SÚA Praha, ŘB Emauzy 3, s. 177.

198Srov. SÚA Praha,  ŘB Emauzy 34/VII.  Reg. g. c. 32, s. 3, a TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis  
města Prahy. Díl V., s. 217.

199Srov. TADRA, Ferdinand. Listy kláštera zbraslavského, dok. 307, s. 245.
200Srov. SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII. Reg.  g. c. 32, s. 3.
201Srov. HELMLING L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den  

Jahren 1414–1885, dok. IX. s. 9–10; SÚA Praha, AZK 432, ŘB sv. Mikuláš 33 a CECHNER, Jeroným. 
Historia Emmautina I.,  SÚA Praha, ŘB Emauzy 3, s. 177.

202Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští, s. 230.
203Srov. ŠMAHEL, František.  Husitská revoluce. 4. díl.  Epilog bouřlivého věku. 2. vydání. Praha: 

Karolinum, 1996. s. 127.
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Vidíme-li, že v klášteře mohlo docházet i k takovýmto počinům, jakým bylo 

svěcení  Fridricha  Reisera  Mikulášem z Pelhřimova,  mohlo  by to  být  dokladem pro 

levicovou táborskou orientaci kláštera. V Reiserově výpovědi do inkvizičního protokolu 

se výslovně uvádí:  „Táboři  si  zvolili  a  zřídili  biskupa,  Mikuláše  z  Písku.  Ten však  

váhal,  má-li  přistoupit  k  ordinaci,  dokud  nebylo  dosaženo  shody  (mezi  tábory  a  

pražany). Táboři totiž nenosili tonzuru, žádné mešní roucho, a tvrdili, že jde o pouhé  

nálezky  beze  všeho  základu  v  Písmu.  Proto  se  biskup  obával,  že  by  Pražané  snad  

pohrdli těmi, které by on na kněze vysvětil. Ale Reiser ho o to požádal prostřednictvím  

Englišovým.  Tu  osvědčil  biskup  Mikuláš  větší  porozumění  a  přislíbil,  že  ho  bude  

ordinovat, a vysvětil ho spolu s jedním Valachem, který se jmenoval Jan. To se stalo o  

podzimních  suchých  dnech.  Reiser  neví,  jak  dávno  je  tomu,  ale  stalo  se  tak  před  

(zahájením)  basilejského  koncilu.  I  událo  se  to  v  prostém liturgickém  pořádku  bez  

pomazání, bez liturgických rouch a ostatních předepsaných věcí a ornátů, na jaké jsme  

u nás zvyklí, přece však se vzkládáním rukou a s proslovením několika slov latinsky. A  

biskup oběma posloužil svátostí pod obojí způsobou.“204

Ze  zápisu  vidíme,  že  se  jednalo  o  dva  svěcence,  avšak  o  druhém, Janu 

Valachovi, kromě této zprávy o svěcení ve Slovanském klášteře nic nevíme. Proto se 

nyní podíváme ve zkratce na životopis Fridricha Reisera.  Byl  to pocestný valdenský 

kazatel,  který  navštěvoval  kolem  roku  1428  ostrůvky  svých  rakouských  souvěrců. 

S Petrem Paynem se poprvé setkal asi již roku 1419 v Norimberku v domě rodinného 

přítele Jana z Plavna.205 V Rakousích se Reiser poprvé setkal s husity. Zda byl při této 

příležitosti od nich zajat, nebo se k nim sám přidal, není jasné. Dostal se s nimi až do 

Tábora, kde se za něj zaručil mistr Payne, jenž se snad v listopadu nebo v prosinci 1429 

účastnil  údajné  táborské  synody.  Každopádně  se  Payne  svého  známého  ujal 

a pravděpodobně mu opatřil služebné místo v klášteře Na Slovanech, kde sám přebýval. 

Téměř jistě byl Reiser jako Paynův služebník v doprovodu poselstva, které se v březnu 

1431 setkalo v Korczińu a v Krakově s polským králem Vladislavem. Nejpozději tehdy 

se Reiser seznámil s Prokopem Holým a Vilémem Kostkou z Postupic, kteří později 

využili jeho švýcarských konexí při pobytu husitské delegace v Basileji.206 Je tedy jisté, 

204 Výpověď Fridricha Reisera do, dnes již ztraceného, protokolu z inkvizičního procesu je zachována 
v rekonstrukci Reiserova životopisu: JUNG, Andreas.  Friedrich Reiser, eine Ketzergeschichte aus dem 
fünfzehnten  Jahrhundert,  Timotheus  2,  1822  s.  37–101,  137–177  a  234–280  a  německý  výtah  ze 
ztraceného protokolu pořízený v 18. století vydal KÖPSTEIN H. (ed.) Ueber den deutschen hussiten Fr.  
Reiser. Zeitschrift für Geschichtwissenschaft 7. 1959. s. 1068 – 1086. Oboje cit. in MOLNÁR, Amedeo. 
Valdenští, s. 230 a 378.

205Srov. tamtéž, s. 224.
206Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. díl.  Epilog bouřlivého věku, s. 126–127.
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že Petra Payna doprovázel i do Basileje, kde mu bylo uděleno, pravděpodobně rovněž 

Milkulášem  z  Pelhřimova,  biskupské  svěcení.207 Po  návratu  z  Basileje  Reiser 

pravděpodobně  působil  jako  pomocník  táborského  kněze  Vavřince  z  Reichenbachu 

v Lanškrouně.  Roku  1435  se  vyskytuje  opět  v  Basileji,  kde  začal  cílevědomě 

sjednocovat  narušenou síť  valdenských skupinek.  Později  působil  mezi  valdenskými 

také ve Štrasburku a v polovině čtyřicátých let se zaměřil na Franky, kde se věnoval 

pastoraci  venkovských  oblastí  mezi  Norimberkem,  Bambergem,  Würzburgem 

a Rothenburgem. Ve Štrasburku padl Reiser do rukou inkvizice a byl  upálen tamtéž 

6. března 1458. Na mučidlech vyzradil jména četných bratří a odvolal svou víru. Když 

se vzpamatoval, vzal doznání zpět.208 

Jeho  světitel  Mikuláš  z  Pelhřimova  či  Písku,  zvaný  Biskupec, byl  seniorem 

táborského  kněžstva.  Na  fakultě  svobodných  umění  pražské  univerzity  dosáhl 

bakalářského gradu a většinu svých děl sepsal latinsky.209 Do funkce biskupa (seniora) 

táborského bratrstva byl  zvolen na podzim roku 1420. Ač spolu se Žižkou zabránil 

rozkolu bratrstva bojem proti pikartům, své učení o svátosti oltářní formuloval v podobě 

umírněného  pikartství.  Byl  autorem souvislého  sepsání  tzv.  táborské  konfese.210 Ta 

odmítá zbytnělý sakramentalismus, mešní obřad, nauky o očistci a přímluvách světců. 

Za  svrchovanou  normu  považuje  Boží  zákon,  závazný  vzor  díla  a  slov  Kristových 

a řády apoštolské církve. Vedle hebrejského biblického kánonu mají spisy církevních 

otců a učitelů a výroky koncilů jen poradní hlas, a to jen tehdy, jestliže se prokazatelně 

zakládají  na  záměru  biblického  podání.211 Jeho  názory  v  oblasti  liturgie  sledovaly 

radikálně vzory prvotní církve, a proto směřovaly ke krajnímu zjednodušení bohoslužeb 

a k odstraňování čehokoliv přebytečného. Jeho velkou vášní byl boj proti ornátům.212 

Táboři v roce 1420 zvolili Mikuláše svým seniorem s úmyslem vzepřít se (podle 

nich modloslužebnému) přecenění mechanické sukcese. Posloupnost, o kterou tak stál 

Reiser a jeho žáci, byla tedy jakousi opoziční antisukcesí vůči posloupnosti římské.213 Z 

výše výpovědi o ordinaci Fridricha Reisera vyplývá, že Mikuláš Biskupec nechtěl světit 

další kněze či biskupy, protože se obával, že nebudou uznáni pražskou stranou. Navíc 

207Srov. BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina, s. 245–246.
208Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. díl.  Epilog bouřlivého věku, s. 127.
209Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. díl. Kořeny české reformace, s. 129.
210Srov. KEJŘ, Jiří. Husité, s. 240.
211Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští, s. 228 – 229.
212Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 65.
213Srov. MOLNÁR, Amedeo. Valdenští, s. 237.
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nauka o apoštolské posloupnosti nebyla jednotná ani u valdenských, pro jejichž potřeby 

byli Reiser a Jan Valach ordinováni.214 Zvláštní je ono zprostředkování Petrem Paynem, 

který,  jak bylo  již  v této  práci  zmíněno, stál  většinou loajálně  po boku Jakoubka a 

Rokycany, kteří nutnost apoštolské sukcese určitě nezpochybňovali. Co jej tedy vedlo k 

tomuto kroku, již asi nezjistíme. Dá se však předpokládat, že Petr Payne byl především 

diplomatem,  který  se  pokoušel  vedle  vyjednávání  husitských  záležitostí  s vnějšími 

nepřáteli  také  o  smiřování  vnitřních  rozbrojů  mezi  husitskými  frakcemi,  neboť  si 

uvědomoval  nutnost  vnitřní  soudržnosti  uvnitř  husitského  hnutí  pro  jeho  schopnost 

vnějším nepřátelům odolat.

O určitém spojení mnišské komunity s radikálním proudem husitství svědčí také 

zápisy ve Vavřincově kronice, podle kterých ve dnech po 25. květnu 1420 při obléhání 

Vyšehradu  ženy  táborské,  žatecké  a  lounské,  jichž  byl  velký  počet, kopaly  spolu 

s pražskými  ženami  na  rozkaz  starších  příkopy od Slovanského kláštera  ke klášteru 

svaté Kateřiny a pražští obléhatelé zřídili  ze strachu před vyšehradskými silné stráže 

ozbrojenců Na Slovanech, na Karlově, a u svatého Apolináře.215

K tomuto obléhání Vyšehradu došlo zjevně ještě za dob opata Pavla II. (resp. 

Kříže), který stál v čele kláštera až do roku 1426.216 Takováto spolupráce však nemusí 

být příznakem příslušnosti k radikálnímu proudu husitství, protože na tomto obléhání se 

podíleli  společně  vyznavači  všech husitských frakcí,  od umírněných až  po radikály, 

neboť se jednalo o boj  proti  posádce v přímých službách krále  Zikmunda.  Šlo tedy 

o velmi důležitou bitvu a obléhání se v jeho průběhu zúčastnili vedle husitů pražských 

a táborských  také  vojska  Hynka  Krušiny  a  Viktorina  Bočka  a  rovněž  i  orebské 

jednotky.217 Že se k nim přidali i slovanští mnichové, minimálně alespoň poskytnutím 

některých pozemků  kláštera k budování vojenské základny, není nic divného.

Jedná-li se o vztah radikálního proudu ke slovanské liturgii, z toho, co bylo výše 

zmíněno, vyplývá,  že tento proud neměl přílišných důvodů takovou liturgii  pěstovat, 

neboť zjevně inklinoval jen k zachování praxe prvotní církve a veškeré pozdější tradice 

zavrhoval jako zatemňování původního novozákonního poselství a odsuzoval je jako 

kontraproduktivní.  Proto,  pokud  by  bylo  pravdivé  zmíněné  Sakařovo  tvrzení,  že  se 

Slovanský  klášter  přikláněl  k  novoměstským  radikálům,  slovanskou  liturgii  by  to 

214Srov. tamtéž, s. 74–75.
215Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 66.
216Srov. ŘB Emauzy 34/VII. Reg. g. c. 32, s. 1 a 3 a PAPROCKÝ, Bartoloměj z Hlohol. Diadochos id 

est successio, s. 363.
217Srov. VAVŘINEC z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, s. 150.
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ovlivnilo  negativně.  Nic  takového  se  však  s  ohledem na  popsané  skutečnosti  nedá 

prokázat.  Pokud se  zde  vyskytovala  určitá  inklinace  k  novoměstskému  radikalismu, 

mohlo to být pouze v době před smrtí Jana Želivského roku 1422. Pozdější vývoj však 

ukazuje jasné zakotvení kláštera ve středním proudu.

4.2.3. Slovanský klášter a husitská pravice

Závažnější  vliv  konzervativního  proudu  husitství  na  Slovanský  klášter  je 

v období do bitvy u Lipan  30. května 1434218 nepravděpodobný. Po bitvě u Lipan  se 

z kláštera  vytrácí  Petr  Payne,  který  je  na  lipanském bojišti  zajat  ve  vojsku sirotků, 

s nimiž uprchl z Prahy, jež byla 5. května přepadena a obsazena Panskou jednotou.219 

Smrti, která stihla mnohé vůdčí představitele táborů i sirotků, včetně Prokopa Holého, 

unikl jen zakročením Viléma Kostky. Byl buď vykoupen přáteli, nebo propuštěn spolu 

s jinými zajatci po vyhlášení míru. Útočiště nalezl pravděpodobně mezi tábory. Tam se 

věnoval vyjednávání o přijetí Rokycany za hlavu české církve i táborskou stranou.220

Po bitvě u Lipan byla  pravděpodobně situace  v klášteře  destabilizovaná,  což 

mohlo vést k odkladu volby administrátora Havla opatem. Roku 1435 se tedy tento 

Havel stává administrátorem kláštera.221 Jeroným Cechner jej při té příležitosti nazývá 

poněkud hanlivým titulem komendatorní opat.222 Kdy se stává skutečným opatem, nám 

není  zcela  známo,  pod tímto  titulem vystupuje  zaručeně  až  v  roce  1437.223 V době 

polipanské  vyhovoval  straně,  která  byla  v  myšlenkové  shodě  s  Panskou  jednotou, 

pravděpodobně  více  Havel než  Petr  Payne,  dá  se  tedy  předpokládat,  že  stál 

konzervativnímu  proudu  blíže.  Pokud  se  ve  Slovanském klášteře  projevil  přece  jen 

nějaký  vliv  konzervativního  proudu,  tak  tomu  bylo  nejdříve  v  této  době. 

Pravděpodobněji  však  až  po  smrti  opata  Havla  v roce  1446,  kdy  se  po  uprázdnění 

opatského místa na nějakou dobu stává správcem kláštera mistr Jan Příbram, který byl v 

218Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 294.
219Srov. tamtéž, s. 291.
220Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 33.
221Srov. SÚA Praha,  ŘB  Emauzy 34/VII. Reg. g. c. 32, s. 3.
222Srov. CECHNER Hieronymus: Historia Emmautina I. ŘB Emauzy 3, s. 174. 

Komenda  byla  praxe přenechávání  příjmů plynoucích  z  opatství  nebo převorství  nepřítomné 
osobě. V některých případech opat svůj klášter za celý život nenavštívil, natož aby se sám stal mnichem. 
Hlavní  příčinou tohoto dobového jevu  byla  skutečnost,  že  se  mnoho klášterů  dostalo pod pravomoc 
světských šlechticů, kteří rozdělovali své příjmy mezi své oblíbené dvořany. Ti, kteří se tímto způsobem 
stali opaty, se nazývali  komendatorními opaty. Srov. MERTON, Thomas. Vody Siloe. 1. vydání. Praha: 
Krystal OP, 2007. s. 266.

223Srov. Kniha novoměstská z roku 1437. Foliant N 12, cit. in TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis  
města Prahy. Díl IX. s. 141 a SÚA Praha, AZK 430, ŘB sv. Mikuláš 30.
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této  době správcem utrakvistické  konzistoře.  Podle  rozšířené  verze  Starých letopisů 

českých v roce 1446 „odešlo několik urozených panošů se zbožnými úmysly do kláštera  

Na Slovanech; čtyři z nich složili slib čistoty a pátý z nich, žák, se zřekl tohoto světa.  

Mistr Příbram jim po velké mši slavnostně předal o tom potvrzení.“224 Z této zprávy 

tedy vyplývá, že mistr Příbram z pozice správce konzistoře stvrzoval sliby řeholníků, 

což by za běžných okolností příslušelo opatovi. Proto je pravděpodobné, že v této době 

byl již opat Havel mrtev a místo v čele kláštera bylo prázdné.225 

Případný vliv konzervativního husitského proudu na klášter by však záležitost 

kolem slovanské liturgie  pravděpodobně nijak  neovlivnil  a  pokud ano,  směřoval  by 

možná k jejímu zachování  ještě  více než proud střední.  Pokud tedy byla  zachována 

opatem Havlem, je nejvýše pravděpodobné, že tato praxe pokračovala i nadále.

4.3. Další fakta o slovanské liturgii
Ze všech pramenů  se  zmínky o  slovanské  liturgii  vyskytují  pouze  v  dekretu 

císaře  Zikmunda  z  roku  1437,  kterým potvrzuje  klášteru  všechna  jeho privilegia.226 

V tomto dokumentu je výslovně citována pasáž z listiny Karla IV. z října roku 1355, 

podle  které  Karel  zakládá  klášter  na  Novém Městě  pražském pro  spásu  duší  svých 

nejjasnějších rodičů – krále a královny českých –  i  pro svou vlastní spásu, aby zde 

v jazyce  slovanském,  s  povolením  apoštolského  stolce,  byly  zpívány  chvály  Bohu 

Stvořiteli  dnem i nocí.  K tomu císař Karel předpokládá,  že opat,  bratři  ani konvent 

řečeného kláštera nemají sílu a toužebnou zbožnost k denním cvičením chval, aniž by ji 

založili  na  časných  záštitách.  Proto  jim  věnuje  do  užívání  jisté  poplatky  z  tržnice 

na Starém Městě pražském, dvůr ve Cvalu,  dva dvory s polnostmi ve vesnici  Jeneč, 

dvůr okrouhelský s vinicí a jiné statky i s různými platbami. 

Zikmund se navíc v úvodu tohoto dokumentu zmiňuje o své starosti o chrámy 

Boží a jeho svatých i o osoby církevní, oceňuje chvályhodné mravy a svobodné obyčeje 

jejich i jejich předchůdců v ritu slaveném a slavených, ke kterým pohlíží s očekáváním 

jako k obohacení milostmi. 

Má-li  Zikmund v roce 1437 potřebu zdůrazňovat  tyto  aspekty života kláštera 

Na Slovanech,  vyplývá  z  toho  s  velkou  pravděpodobností,  že  je  slovanská  liturgie 

224Srov. KAŠPAR, Jaroslav – PORÁK, Jaroslav (eds.). Ze Starých letopisů českých. 1. vydání. Praha: 
1980, odst. 427, s. 156.

225Srov.  SAKAŘ,  Vladimír.  Klášter  Na  Slovanech  v  období  husitského  revolučního  hnutí  a  jeho  
doznívání. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách. s. 188.

226Srov. SÚA Praha, AZK 430, ŘB sv. Mikuláš 30.
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v klášteře ještě alespoň někdy slavena. Z plurální formulace o ritu slaveném a slavených 

by mohlo  vyplývat,  že  byla  v  klášteře  v  této  době  praktikována  i  liturgie  latinská. 

Přihlédneme-li  také ke skutečnosti,  že roku 1421 pověřil  císař Mikuláše z Lobkovic 

vytvořením  soupisu  majetků,  jistot  a  časných  statků,  ale  také  povinností  klášterů 

zderazského,  sedleckého,  zbraslavského,  ostrovského,  kladrubského,  Slovanského 

a oseckého,227 dá se předpokládat,  že měl  informace i  o tom,  zda je ve Slovanském 

klášteře praktikována liturgie podle přání jeho otce Karla IV. 

Přidáme-li pohled na dobový kontext, je nutno si uvědomit, že listina je vydána 

12. června 1437, tedy právě v době, kdy císař ustupuje od předešlého vlídného postupu, 

kterým se snažil získat si sympatie Čechů před 14. srpnem 1436, kdy byl na jihlavském 

náměstí slavnostně přijat za českého krále. V dubnu roku 1437 císař vypověděl ze země 

Petra Payna a Václava Korandu vytlačil z Žatce do Tábora. Poté odňal týnskou faru 

Janu Rokycanovi a 16. června 1437 ustanovil administrátorem pražské diecéze Křišťana 

z  Prachatic.  A  nakonec  9.  září  1437  zažila  Praha  hromadnou  exekuci  padesáti 

až šedesáti  veteránů  bratrstev  v čele  s  Janem Roháčem z  Dubé.  Pokud v  této  době 

Zikmund potvrdil privilegia jediného husitského kláštera, musel s ním být z nějakých 

důvodů velmi spokojen. Všechny tyto okolnosti naznačují, že klášter v této době plnil 

požadavky, pro které byl Zikmundovým otcem Karlem IV. založen a mezi nimi byla 

nejdůležitější především slovanská liturgie.

Jak  jsem  zdůraznil  v  úvodu  4.  kapitoly,  Václav  Huňáček  je  jeden  z  mála 

badatelů,  který  předpokládá,  že  církevní  slovanština  byla  v  utrakvistickém  období 

používána v chrámu Slovanského kláštera po celou dobu a v novoutrakvistické době 

byla nahrazena češtinou i při bohoslužbách. Spíše než přijetí latiny v době husitské mu 

připadá  pravděpodobné  postupné  počešťování  církevně-slovanských  bohoslužeb.228 

To by  také  mohlo  vysvětlovat  vymizení  hlaholské  češtiny  v  neliturgických 

textech husitského období, na které upozorňuje F. V. Mareš.229 Čeština v klášteře přijala 

již v této době běžný úzus středověké češtiny psané latinkou. To však neznamená ještě 

na dlouhou dobu konec slovanské liturgie.  Václav Huňáček studoval velmi podrobně 

díla  posledního  utrakvistického  představeného  kláštera  Na  Slovanech  Matouše 

227Srov. HELMLING, L.[eander] (ed.). Die Urkunden des Königlichen Stiftes Emaus in Prag aus den  
Jahren 1414–1885, dok. VIII., s. 7–9 a CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina I.  ŘB Emauzy 3, 
s. 166.

228Srov.  HUŇÁČEK Václav.  Klášter na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 
PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 181.

229Srov. MAREŠ, František Václav. Hlaholice na Moravě a v Čechách. In MAREŠ, František Václav. 
Cyrilometodějská tradice a slavistika. 1. vydání. Praha: Torst, 2000. s. 110.
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Filonoma  Benešovského,  který  klášter  spravoval  přibližně  v  letech  1582  –  1590.230 

Tento  muž  byl   nadaným  filologem  s  velmi  dobrou  znalostí církevní  slovanštiny 

i problematiky slovanské liturgie. Své znalosti zúročil například v knihách  Grammatica 

Bohemica z roku 1577, která je první českou mluvnicí v pravém smyslu toho slova. 

O deset let později dal vytisknout svou Knížku slov českých. Benešovský chápe církevní 

slovanštinu jako nejstarší slovanský jazyk, z něhož vyrůstají ostatní jazyky jako větve 

z kmenu.  Chápe  ji  také  jako  nadnárodní  slovanský  jazyk,  který  se  v  čisté  podobě 

vyskytuje  v  církevních  knihách,  kdežto  živá  mluva  v  jednotlivých  zemích  se 

od ní odchýlila. Tato odchylka je menší ve východních zemích než například u Čechů, 

kteří  navíc  opustili  církevní  slovanštinu  i  v  liturgických  knihách,  kde  zavládla  také 

čeština.231 

Pokud  tedy  Matouš  Benešovský  problematiku  církevně-slovanské  liturgie 

natolik dobře znal, a dokonce písemně zaznamenává i to, že byla v novoutrakvistické 

době nahrazována při bohoslužbách češtinou, dá se vyvodit, že slovanská liturgie zcela 

nezanikla  v  roce  1419, ba  ani  v  roce  1434.  Její  skutečný  zánik  lze  předpokládat 

až v době po rekatolizaci kláštera za Pavla Paminonda Horského (cca 1592 – 1607)232 

nebo až po odchodu českých mnichů z kláštera v roce 1635.233 Huňáček sám označuje 

za prvního latinského opata Petra Lodereckera.234 Ten spravoval klášter Na Slovanech v 

letech 1607 – 1611.235

230Srov.  KŮRKA  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 110.

231Srov.  HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 
PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 182–183.

232Srov.  KŮRKA  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 110.

233Srov. ŠTĚPÁNEK, Pavel. Španělská etapa emauzského kláštera. In tamtéž, s. 125.
234Srov. HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In 

PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 176.
235Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  

komunity  v  letech  1419  –  1592. In  BENEŠOVSKÁ  Klára,  KUBÍNOVÁ  Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. s. 110.
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5.  Řehole  svatého  Benedikta  a  její  realizace 
v husitském kontextu

Posoudit věrnost mnišské komunity ideálům řehole sv. Benedikta je úkol pro 

spirituální  teologii.  Poněvadž  se  moje  práce  věnuje  pohledu  na  věc  z  hlediska 

církevních  dějin,  omezím se  zde  pouze  na  shrnutí  informací,  které  by  k  posouzení 

mohly vést. Přesto je nutno si pro shromažďování těchto informací určit základní prvky, 

jimiž lze charakterizovat život podle řehole sv. Benedikta.236 

V řeholi  sv.  Benedikta  nalezneme  jeden  symbolický  obraz  vystihující  různé 

dimenze klášterního života: symbol domu Božího (RB 31,19; 53,22; 64,5). Je to nejen 

název pro stavbu, ale i symbol pro komunitu,  která je Kristovým tělem a příbytkem 

Ducha svatého.  Klášter,  komunita  i  jednotlivec jsou domem Božím. Středem tohoto 

domu Božího je zcela jednoznačně zmrtvýchvstalý Kristus, jehož lze hledat a poznávat 

ve  víře,  v  poselství  evangelia,  ve  svátostech,  v  komunitě,  v  opatovi,  v  nemocných 

a hostech, v každém bratru a každé sestře. V komunitě,  v níž jsou lidé shromážděni 

ve jménu Ježíše Krista, přísluší zvláštní úkol opatovi. Je správcem evangelia a má v této 

komunitě  zastupovat  zájmy  Kristovy.  Benedikt  převzal  myšlenku  o  opatovi  jako 

náměstku Kristovu (RB 2,2). Má tedy přivádět jednotlivé členy ke Kristu a dbát na to, 

aby celá komunita zůstala na cestě následování Krista.237 

Základními  prvky,  kterými  žije  komunita  benediktinů,  jsou  modlitba,  lectio  

divina, práce a pohostinnost. Podle svatého Benedikta by jeho kláštery měly být místy 

pokoje  v  nepokojném  světě.  Opat  a  všichni  odpovědní  činitelé  mají  vytvářet 

předpoklady pro pokojný život všech členů komunity (RB 34,5). Naproti tomu musí 

pokoj vyrůstat rovněž ze srdcí všech členů komunity. To je podmínkou požadavku, aby 

mohl být pokoj předáván všem, kteří do kláštera přicházejí. Pokoj je proces postupující 

po malých krocích a vedoucí ke kultuře lásky. Sv. Benedikt proto dává velký důraz 

na vztahy mezi jednotlivými členy komunity a na usmíření vzájemných rozporů (Srov. 

RB 4,73; 13,12n).238

Protože  nemáme  dostatek  zpráv  o  tom,  jak  slovanští  mniši  v  husitské  době 

dodržovali  řeholí  předepsané  modlitby  nebo  jak  pracovali,  pokusím se  zde  alespoň 

236Dále jen RB.
237Srov.  LUISLAMPOVÁ,  P.  Spiritualita  Řehole  Benediktovy. In  Regula  Benedicti.  Řehole  

Benediktova. 1. vydání.  Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty ve spolupráci  s 
 Krystal OP, 1998. s. XXXIII–XXXV. 

238Srov. tamtéž s. XLIV–XLIX.
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shromáždit základní informace o životě tehdejší komunity, které by mohly při dalším 

zkoumání v budoucnosti posloužit hlubší reflexi tématu husitského mnišského života.

5.1. Řeholní život za husitství
Řeholní  život  v  Čechách  dostal  v  době husitské  nepochybně  řádně „zabrat“. 

Jak jsem  již  popsal  výše,  především  radikální  proudy,  ke  kterým  patřili  táborité 

a novoměstští  v období vlády Jana Želivského, byly vůči řeholním komunitám často 

velmi nepřátelské. O tom svědčí také četné zničené kláštery a povraždění mniši, jak už 

bylo na některých místech výše popsáno. Na kláštery útočily v obdobích úpadku kázně 

také  neorganizované  skupiny  městské  spodiny.  Většina  klášterů  tedy  byla  zničena. 

Našly  se  však  i  takové  komunity,  jež  podobně  jako  Slovanský  klášter  přijaly  víru 

podobojí a přizpůsobily se jejím podmínkám a standardům. 

Byl to zejména ženský klášter dominikánek u sv. Anny, který se po konverzi stal 

sběrným místem pro řeholnice z různých pražských klášterů. Ten však trval pouze jako 

provizorium po dobu husitských válek.239 Do tohoto kláštera přešla po 7. červnu 1421, 

kdy  se  husité  zmocnili  Pražského  hradu,  také  větší  část  řeholnic  z  prominentní 

benediktinské komunity u sv. Jiří.240

Zvláštní jsou zprávy o komunitě,  která se usadila v troskách benediktinského 

kláštera  ve  Vilémově  na  úpatí  Železných  hor  ve  Východních  Čechách.  Jednalo  se 

o skupinu nábožných bratří, z nichž patrně část pocházela z místního konventu. To by 

vysvětlovalo,  že  se  vilémovští  chovali  jako klášterní  vrchnost  a od sedláků přijímali 

vedle desátků také platy z polí a lesů.241 Dochované údaje pocházejí výlučně od jejich 

odpůrců, takže o nich dnes máme jen víceméně zkreslený obraz. V jejich čele stál kněz 

Křišťan a po něm jeho syn Mikuláš. Svým učením o svátostech se oddělili od ostatních 

husitských stran.  Údajně tvrdili,  že lidé mají  přijímat  eucharistii  za všech okolností, 

dokonce i když jsou ve stavu smrtelného hříchu. Knězi Mikulášovi později napsal dva 

listy Petr Chelčický. Jde o výklad o dobrém a špatném knězi, který se časem zařadil 

mezi  nejčtenější  práce  jihočeského  myslitele.  Ve  druhém  listu  Petr  napomíná 

239Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 113 a TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis města  
Prahy. Díl V., s. 128n.

240Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 88.
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vilémovské duchovní, aby zachovávali praxi prvotní církve a podávali svátosti pouze 

těm, kteří žijí podle zákona Kristova.242 

Kromě těchto  případů už mnoho známek řeholního života  v husitském hnutí 

nenajdeme. K reformním myšlenkám se hlásili spíše pouze ojediněle někteří řeholníci 

před husitským obdobím, například Konrád Waldhauser,  augustinián kanovník, nebo 

teolog  Jindřich  z Bitterfeldu, dominikán,  který  vystoupil  roku  1393  proti  kupčení 

s papežskými  odpustky.  Mezi  husity  se  však  vyskytovali  spíše  řeholníci,  kteří  své 

komunity opustili, jako byl Jan Želivský – bývalý premonstrát ze Želiva. Také někteří 

táborští kazatelé byli původně  řeholníci, pravděpodobně k nim patřil i Prokop Holý.243 

Tito lidé  však na řeholní  život  po odchodu z klášterů spíše zanevřeli,  a tak se tato 

životní forma nikdy nestala silnou stránkou husitského hnutí.

5.2. Husitská komunita kláštera Na Slovanech 
Než  se  opět  dostaneme  k  husitskému  období,  připomeňme  si,  že  Slovanský 

klášter byl již v době svého založení roku 1347 v samotném centru budoucího hlavního 

města  Svaté  říše  římské  a  Českého  království  raritou.  Nenacházel  se  totiž  v  tichu 

samoty,  stranou  rušného  městského  života  z  hlediska  stanov  dodržovaných 

benediktinským  řádem.244 Zjevné  je,  že  jeho  zakladateli  Karlu  IV.  nešlo  ani  tak 

o založení další benediktinské komunity, jako spíše o vytvoření centra pro slovanskou 

liturgii,  a  tak  šly  některé  prvky benediktinské  tradice  už  v  této  době  stranou kvůli 

zachování tohoto hlavního zamýšleného účelu. 

Život  předhusitské  slovanské  komunity  se  však  pravděpodobně  od  běžných 

standardů benediktinských klášterů ve středověku až tak moc neodlišoval. Za nepokojů, 

ke  kterým  došlo  v  roce  1419  po  defenestraci  na  novoměstské  radnici, se  situace 

pravděpodobně destabilizovala, avšak plynutím času si klášter, který přešel na stranu 

pod obojí,  jistě vyhledal svůj způsob existence a poměry se pokud možno zklidnily.  

Vliv na řeholní život v klášteře mělo v této době jistě zmíněné obléhání Vyšehradu 

pražskými oddíly za pomoci ostatních husitských skupin, při kterém, jak bylo zmíněno, 

241Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. díl.  Epilog bouřlivého věku, s. 114.
242Srov. BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005, 

s. 158.
243Srov. ŠMAHEL, František.  Husitská revoluce. 1. díl.  Doba vymknutá z kloubů. 2. vydání. Praha: 

Karolinum, 1995, s. 140.
244Srov. BENEŠOVSKÁ, Klára. Úvodem. Klášter Na Slovanech (Emauzy) v české uměleckohistorické  

literatuře  20.  –  21.   století. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  –  KUBÍNOVÁ,  Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 8.
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hrál klášter roli jakési vojenské základny. Tato výpomoc, kterou husitské válčící straně 

klášter poskytl, jistě nebyla běžným pohostinstvím, jaké si sv. Benedikt při psaní své 

řehole představoval (srov. RB 53). O tom, že mniši kláštera Na Slovanech byli otevřeni 

také  přijímání  role  Božích  bojovníků, svědčí  účast  kněze  Havla  na  obléhání  Plzně 

novoměstskými  v  roce  1433.  Zpráv  o  těchto  „výstřednostech“  se  nám  však  více 

nedochovalo, a proto si myslím, že to jsou záležitosti pouze okrajové. Život v klášteře 

byl pravděpodobně po většinu času všedním životem mnišské komunity.

Udržení  benediktinského  charakteru  mnišské  komunity  Na  Slovanech  lze 

alespoň explicitně dokázat z dobových pramenů. V listině z roku 1437 císař Zikmund 

výslovně zmiňuje, že jej prosil opat Slovanského kláštera řádu svatého Benedikta na 

Novém Městě pražském o stvrzení všech privilegií, majetků, donací, koncesí atd. tohoto 

kláštera.245 Podobně  je  slovanský  opat  v  listině,  ve  které  spolu  s  ostatními  opaty 

10. srpna  1446 vyznává  poslušnost  papeži  Evženovi  IV., nazván  Havlem z  kláštera 

svatého Jeronýma OSB, tedy Řádu svatého Benedikta.246 Z těchto zmínek lze s určitostí 

odvodit,  že  se  klášter  k  řeholi  Benediktově  hlásil  i  v  husitském  období  alespoň 

formálně. Jak to však bylo s jejím reálným dodržováním, se však nedá s jistotou říci.

K vedení komunity jsme se v důležitějších bodech vyjádřili již výše. Kromě již 

zmíněných opatů Pavla nebo Kříže a Havla v klášteře ve sledovaném období najdeme 

v pramenech zmínky  o dvou dalších, kteří měli být opaty v období mezi nimi.  Je to 

jednak jakýsi Gregorius Kříž, který se podle Cechnera měl stát opatem v roce 1428.247 

Tento Gregorius  Kříž pak byl  opatem až do roku 1434.248 Takovýto opat  však není 

v dobových pramenech dohledatelný. V. V. Tomek pak uvádí jako opata v letech 1426 

– 1432 mnicha jménem Mikuláš. Toho dokládá zápisem z rukopisu kapituly pražské z 

roku 1441.249 Také Pavel B. Kůrka považuje tohoto opata za bezpečně doloženého.250 

Podle  seznamů  mnichů  emauzského  kláštera  by  tento  opat  mohl  být  totožný  s 

245Srov. SÚA Praha, AZK 430 ŘB sv. Mikuláš – 30.
246TADRA, Ferdinand. Listy kláštera zbraslavského, dok. 307, s. 245–246. 
247Srov. CECHNER, Hieronymus. Historia Emmautina I.  ŘB Emauzy 3, s. 172.
248Srov. tamtéž – nepaginovaný  Index chronologicus,  heslo  Abbates.  Srov. též: KŮRKA, Pavel B. 

Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity v letech 1419 –  1592. In 
BENEŠOVSKÁ,  Klára – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy. Benediktinský  klášter Na Slovanech  
v srdci  Prahy, s.  110–111.  Kůrka  jej  nazývá  podle  indexu  Jan  Kříž,  avšak  v  textu  spisu  Historia 
Emmautina I. na straně 172 je nazván Gregorius Kříž.

249Listina administrátorů pražských z roku 1441 v rukopisu kapituly pražské U. XIII. R. 10–11, cit. in:  
TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl  IX., s. 126–127.

250Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  
komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 112.
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Mikulášem Konšelem, který je zde uveden celkem třikrát, z toho dvakrát jako převor, a 

to  s letopočtem 1412.251 Jméno  Mikuláš  se  pak v tomtéž  seznamu vyskytuje  také  v 

letech 1432 – 1434, tedy v době, kdy Petr Payne vystupuje v klášteře jako  presbyter. 

Tento Mikuláš však už není uveden s příjmením Konšel, je tedy možné, že se jedná o 

novice, který přijal jméno po zesnulém opatovi. 

Přestože někteří spisovatelé tvrdí, že v prvním období bývalo v klášteře 80,252 či 

dokonce i 120253 mnichů, podle dochovaných seznamů to tak zdaleka nevypadá. Počet 

mnichů se v době kolem přechodu na husitskou mohl  pohybovat  maximálně  kolem 

20 mnichů.  Komunita  valné  přírůstky  neměla, a  tak  se  dá  předpokládat,  že  spíše 

vymírala. Proto je možné, že rozhodnutí pěti panošů, které přijal do kláštera roku 1446 

mistr Příbram, bylo pro zdejší komunitu záchranou.254 Na druhé straně je však možné, 

že seznamy uvádějí jen ty nejdůležitější  mnichy a ostatní pomíjí,  jak by naznačoval 

konec seznamu voličů z roku 1412, kteří volili převora Kříže opatem, znějící – Brictius,  

subdiaconus et totus conventus.255

Jednoznačně  je  však  prokazatelné,  že  jakási,  byť  třeba  skrovná,  mnišská 

komunita v klášteře existovala po celé sledované období, tj. v letech 1419 – 1442. Ještě 

v  roce  1445,  tedy  před  vstupem zmíněných  pěti  panošů,  Markvart  z  Martinic  píše 

v dokumentu,  který  potvrdilo  kromě  pana  Janka  z  Kralovic,  tehdejšího  purkrabího 

Pražského  hradu  ještě  pět  dalších  pánů,  že  se  smluvil  s  opatem  a  konventem 

Slovanského kláštera na Novém Městě pražském, že jim přepíše za hotové peníze právo 

na osmdesát kop grošů každoročního platu ze dvora v Jenči, které měl v zástavě od 

Vaňka Zeleného z Rakových.256 Formulace  s  opatem a konventem,  kterou Markvart 

z Martinic použil, také dokazuje existenci komunity v klášteře Na Slovanech, a to ještě 

před rokem 1446, kdy do něj vstoupilo oněch pět panošů. 

Komunita tedy po celou dobu existovala a po většinu času měla i své opaty. Do 

jaké míry naplňovali ideály řehole, nám asi není dáno soudit pro nedostatek podkladů. 

Že  byla  komunita  pravděpodobně  malá, také  nemuselo  být  způsobeno  její  nízkou 

přitažlivostí  či  nekvalitou  tamního  duchovního  života.  Dá se  spíše  předpokládat,  že 

komunitě  v  neklidném  husitském  období  plném  nejistot  vázly  příjmy  z  císaři 

přidělených  donací,  poplatků  z  nemovitostí,  zemědělských  usedlostí,  vinic  a  dalších 

251Srov. SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII. Reg. 1. s. 3 a Reg. g. c. 32, s. 1 a 3.
252Srov. EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II., s. 189.
253Srov. ŘB Emauzy 9, čl. N. 2.
254Srov. KAŠPAR, Jaroslav – PORÁK, Jaroslav (eds.). Ze Starých letopisů českých, odst. 427, s. 156.
255Srov. SÚA Praha, ŘB Emauzy 34/VII.  Reg. g. c. 32, s. 3.
256Srov. SÚA Praha, AZK 431, ŘB sv. Mikuláš 32.

69



zdrojů, a  proto  nemohla  větší  množství  mnichů  uživit.  Proto  také  s  největší 

pravděpodobností opat Havel císaře Zikmunda žádal, aby mu potvrdil privilegia a práva 

udělená jeho předchůdci Karla IV. a Václava IV., jak se o tom Zikmund v potvrzovací  

listině zmiňuje.257

Specifický  vliv  na  život  klášterní  komunity,  která  podle  kroniky  Jeronýma 

Cechnera  v  klášteře  sídlila  od  roku  1421,  by  mohla  mít  husitská  konzistoř,  jejímž 

členem  se  stal  také  Petr  Payne.258 Tato  teorie  ale  nemá  v  dobových  pramenech 

dostatečnou  oporu.  Přidává  se  k  ní  sice  F.  M.  Bartoš,  avšak  jen  na  rovině 

pravděpodobnosti.259 Naopak  Vladimír  Sakař  považuje  názor,  že  klášter  byl  sídlem 

husitské konzistoře, a že jeho opati byli velmi často zároveň jejími administrátory, za 

veskrze mylný. Připouští ale,  že někteří opati  byli  assesory konzistoře a jiní i jejími 

administrátory.  Sídlo  konzistoře  podle  něj  bylo  tam,  kde  bylo  sídlo  administrátora. 

Podle V. V. Tomka jím byla po dlouhá léta Karlova kolej, která se však stala sídlem 

konzistoře až po smrti Jana Rokycany.260 Opati kláštera Na Slovanech, kteří zasedali v 

dolní  konzistoři,  nebo  byli  dokonce  jejími  administrátory,  ale  nespadají  do  období 

popisovaného v této práci, jedná se až o pozdější utrakvistickou dobu. Prvním z nich byl 

Jakub  Stříbrský,  zvaný  Holub,  který  byl  opatem po roce  1497.261 Proto  bych  teorii 

o husitské konzistoři v klášteře Na Slovanech v letech 1419 – 1442 považoval spíše za 

projekci pozdějšího stavu věcí do dějin prvotního husitství. 

257Srov. SÚA Praha, AZK 430, ŘB sv. Mikuláš 30.
258Srov. CECHNER, Hieronymus: Historia Emmautina I. ŘB Emauzy 3. s. 164.
259Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 22.
260Srov. TOMEK, Václav Vladivoj.  Dějepis města Prahy VIII.  [vydání neuvedeno]. Praha: Museum 

království českého, 1891, s. 90.
261Srov.  KŮRKA,  Pavel  B. Slovanský  klášter  mezi  husitstvím  a  katolicismem.  Dějiny  klášterní  

komunity v  letech  1419 –  1592. In  BENEŠOVSKÁ,  Klára  – KUBÍNOVÁ, Kateřina  (eds.).  Emauzy.  
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, s. 116.
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6. Vztah husitského kláštera k české reformaci
Husitství  je v českých dějinách prvním reformačním pokusem, podobně jako 

v širším evropském měřítku valdenství. Na rozdíl od valdenství však husitství nezůstalo 

jen  podzemní  církví,  ale  získalo  v  národě  na  určitou  dobu  dominantní  postavení 

a dokázalo  na  basilejském koncilu  přinutit  římskokatolickou  církev,  aby  je  alespoň 

dočasně vzala vážně jako partnera k dialogu. Tento pokus naznačuje charakter husitství 

jako věroučného směru, který dokázal nejen destruktivně podkopávat jednotu Kristovy 

církve, ale jako směru, který přišel ve své době s určitým programem reformy, o němž 

věřil, že je postaven na Božím zákonu, a proto je cestou k ozdravení tehdejších poměrů, 

které ať už se na věc díváme jakkoli, nebyly nijak růžové. Situaci, ze které husitství 

vzniklo, jsem již v krátkosti popsal na začátku práce. 

Husitství jako celek se také nestalo žádnou dobovou extrémistickou skupinou, 

která  by  mohla  existovat  jen  v  omezeném  měřítku,  v  jakém  existovala  některá 

křesťanská  okrajová  společenství  do  té  doby  a  v  jakém  nakonec  existují  podobné 

skupiny i dnes. Husitství naproti tomu po několik desetiletí  zůstalo hybnou ideologií 

v celostátním měřítku. Tento pohyb dokázal na jedné straně vnést do společnosti cit pro 

středověkou zbožností často zatemněné biblické ideály a na druhé straně se většinou 

nesnažil prosazovat nějaký plochý biblismus, který by ignoroval jakýkoli vývoj od doby 

smrti posledního novozákonního autora. Dovedl také ocenit pozdější církevní tradice, 

a tak neztratil  schopnost komunikace  s  univerzální  církví.  V tomto směru je dodnes 

nedoceněnou postavou především Jakoubek ze Stříbra a jeho nástupce v čele husitského 

hnutí – zvolený arcibiskup Jan Rokycana – který ve svých smírčích snahách nakonec 

zůstal nepochopen jak katolickou, tak i reformační stranou.

Také  řeholní  život  v  rámci  rané  české  reformace  může  být  vnímán  jako 

fenomén, který církev rozděluje, nebo naopak spojuje. Přijetí kalicha benediktinským 

klášterem se pozdějším katolickým kronikářům často jevilo jako odpad od víry a na 

druhé straně mnišství bylo pozdějším protestantismem často hodnoceno dosti negativně, 

avšak dnes, s odstupem času, je možno na základě tohoto experimentu v klášteře Na 

Slovanech, řeholní život, žitý v reformačním kontextu, vnímat spíše jako spojující prvek 

mezi oběma tradicemi.

V dalším textu popíšeme vliv husitského kláštera na dění, které následovalo po 

roce 1442, a dále se pokusíme zhodnotit jeho význam pro církevní dějiny naší vlasti. 
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Pokusíme se také najít určitý klíč k událostem, které se udály v klášteře Na Slovanech 

a poté dále ovlivňovaly vývoj české reformační větve.

6.1. Slovanský klášter v polipanské době a vznik Jednoty bratrské
Jak bylo řečeno, po bitvě u Lipan se v klášteře již nevyskytuje mistr Payne, který 

byl  v  roce  1437 císařem Zikmundem dokonce vypovězen  ze  země.  Jaké  byly  jeho 

tehdejší osudy, je těžko říci. Někteří badatelé však udávají, že se později do kláštera 

opět vrátil.262 Opatem kláštera se v polipanské době stal mnich Havel, o čemž jsem se 

již  několikrát  zmínil  výše.  Mnich  Havel  byl  pravděpodobně  spíše  naladěn  ke 

kompromisům  s  pravým  křídlem kališnictví  a  s  oficiální  katolickou  církví.  Tomek 

dokonce uvádí, že v den svatého Jeronýma (30. září) roku 1436 v klášterním chrámu 

sloužil slavnou mši biskup Filibert, jeden z basilejských legátů, který zde světil vodu 

a biřmoval  mnoho  osob.263 V  roce  1441  si  pak  opat  Havel  vyžádal  stvrzení  od 

administrátorů stany pod jednou Šimona z Nymburka a Johánka z Dubé o tom, že jej 

správci arcibiskupství jmenovali  opatem.264 O jeho prohlášení věrnosti papeži v roce 

1446  jsme  se  zmínili  již  výše.  Tyto  okolnosti  však  nevyvrací  skutečnost,  že 

utrakvistický  charakter  kláštera  zůstal  zachován  i  v  této  době,  jak  to  umožňovala 

kompaktáta vyhlášená v Jihlavě 5. července 1436.265 

Tehdy se v klášteře již začíná schylovat ke zrodu nové reformy, která duchovně 

naváže na tradici táborskou i valdenskou, jejichž vývojové cesty se vzájemně propojily 

právě ve Slovanském klášteře skrze ordinaci Fridricha Reisera Mikulášem Biskupcem. 

V  této  nové  reformě  vychází  z  kláštera  první  původně  česká  církevní  denominace 

Jednota bratrská, na jejíž tradice české evangelictví navazuje dodnes.  

Přibližně  v  roce  1446  do  kláštera  vstupuje  Rokycanův  synovec  Řehoř, 

pravděpodobně s několika přáteli. Tento vstup bývá většinou ztotožňován se vstupem 

pěti panošů, uvedeným v rozšířeném znění Starých letopisů českých.266 Podle jiné verze 

Řehoř,  který  byl  dle  pozdějších  zpráv  synem  Rokycanovy  sestry,  provdané  za 

nebohatého zemana, před vstupem do kláštera působil jako hospodář ve službě pánů 
262Srov.  KEJŘ,  Jiří.  Husité,  s.  241;  ČAPEK,  Jan  Blahoslav.  Vztah  českých  autorů  reformačních  

k Emauzům a k tradici církevněslovanské. In  PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.).  Z tradic slovanské  
kultury v Čechách, s. 193–194 nebo ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské, s. 25.

263Srov. Monumenta concilii Basilei  835, cit. in TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl 
IX., s. 141.  

264Srov. Stvrzovací list v rukopise kapituly Pražské U. XXIII. R. 10–11, cit. tamtéž.
265Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let, s. 312.
266Srov. KAŠPAR, Jaroslav – PORÁK, Jaroslav (eds.). Ze Starých letopisů českých, s. 156. Ztotožnění 

panošů se skupinou kolem bratra Řehoře např. In  KLEMENT, Method.  Jsem ražen z českého kovu, s. 
170.
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a bohatých měšťanů a nakonec zastával tuto funkci v klášteře Na Slovanech. Později se 

stal  i  mnichem a byl  pro svou mravní  opravdovost  velmi  vážen.  Nikdy však nebyl 

vysvěcen  na kněze.  Jeho schopnosti,  oddanost  nalezenému cíli  a  jeho touha sloužit 

bezvýhradně Kristu připoutala  k němu kruh stoupenců a posluchačů Rokycanových. 

Jejich  centrem byl  vedle  Týna  snad právě  klášter  Na Slovanech.  To,  co  je  zaujalo 

pravděpodobně  nejvíc  na  kázáních  mistra  Rokycany, bylo  jeho horlení  o  neblahém 

odklonu současné  husitské  generace  od původní  lásky,  o  nedostatku  kázně  v církvi 

české, o mravním porušení církve papežské, ale i o zhoubě v kněžstvu podobojí, která 

ohrožuje církev i její údy. Spasení je uvedeno v nejistotu, dílu Kristovu v české církvi 

hrozí zmar. Řehořovi druhové však zašli dál než Rokycana a porozuměli jeho kázáním 

tak, že stav husitské církve nutí její věrné údy,  aby si opatřili  spasení bezpečnějším 

způsobem, než jaký jim ona se svými kněžími dokáže nabídnout.267

Bratr Řehoř se v této době začíná stýkat i s jinými radikály. Byli to nejdříve nám 

již  známí  vilémovští.  Avšak  jejich  postoje  Řehoře  a  jeho  přátele  také  nijak  zvlášť 

neoslovily.  Proto se na doporučení Rokycanovo obrátili  na společenství kolem Petra 

Chelčického v Jižních Čechách.268 

Setkání s Petrem Chelčickým se nejspíš uskutečnilo někdy v padesátých letech. 

Chelčický  pravděpodobně  již  déle  dlouho  nežil,  protože  jinak  by  jeho  kontakty 

s Řehořem či s jinými členy jeho skupiny jistě nabyly také písemné podoby. Ve vztahu 

k jeho myšlenkovému světu je nutno uvést, že Chelčický byl samotářský člověk, který 

líčil  tehdejší  dobu  jako  věk  tmy.  Současné  války  podle  něj  byly  důsledkem ztráty 

pravdy, která postihla většinu křesťanstva. Lidé se odívají do zbroje tělesné, protože se 

jim nedostává zbroje duchovní. Celou tehdejší společnost považoval za prostoupenou 

zlem, avšak za hlavní viníky této situace pokládal lidi na vyšších a nejvyšších příčkách 

společnosti. V tomto světě není takřka nic, na co by se člověk mohl spolehnout. Člověk 

ošálený ďáblem nezbytně potřebuje k osvobození, aby mu pomohl Bůh. Proto se musí 

cele  poddat  poslušností  svému  Stvořiteli,  respektive  Vykupiteli.  Jedinou  cestou 

k přemožení  ďábla  je  pro  člověka  cesta  víry,  bezvýhradného  plnění  Božího  zákona 

a duchovního boje.269

V traktátu O trojím lidu Chelčický navazuje na augustinovsko-viklefovské pojetí 

církve  jako společenství  předurčených.  Lze  sice  z  některých  znaků  vytušit,  kdo  do 

267Srov. ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské, s. 25–27.
268Srov. tamtéž, s. 27–28.
269Srov. BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, s. 16 a 74–77.
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Kristovy svaté církve patří a kdo ne, ale plnou jistotu má pouze Bůh. Proto donucovací 

prostředky, jimiž by bylo možné církev chránit a přivádět do ní zpět zbloudilé ovce, 

postrádají smysl. Církev, která se opírá o politickou moc, odmítá žít podle evangelia a 

žehná násilí, jež jí má zajistit prospěch, jistě není církví Kristovou. Není jí samozřejmě 

církev římská, ale nejsou jí ani jednotlivé církve husitské.270

Řehořova  družina  začala  hledat  inspiraci  v  Petrových  spisech.  Řehoře  však 

individuální cesta ke spáse, kterou hlásal samotářský Petr Chelčický, neuspokojovala, 

a proto se nepřestával zabývat představou o potřebě kolektivního soužití bratří a sester 

shodných duchovních potřeb. V době kandidatury Jiřího z Poděbrad na český trůn se 

rozrostlý kroužek kolem bratra Řehoře hrozil stát nežádoucím bodem zájmu ze strany 

pod  jednou.  Snad  právě  z  tohoto  důvodu  Jiří,  po  dohodě  s  Rokycanou,  nabídl 

Řehořovým stoupencům působiště na svém litickém panství v zastrčeném Kunvaldu. 

Někdy na přelomu let 1457 – 1458 se část pražských spirituálů v čele s Řehořem do 

Kunvaldu  skutečně  přesídlila  a  v  knězi  Michalovi  z  blízkého  Žamberka  nalezla 

duchovního pastýře stejného zrna.271

V  Kunvaldu  se  tedy  z  komunity  společníků  bratra  Řehoře  začala  formovat 

Jednota bratrská. Protože bratři pod vlivem Chelčického děl chápali církve, které dosud 

znali, za nedostačující ke spáse, rozhodli se po zkušenosti s pronásledováním, kterého 

se  jim  dostávalo  ze  strany  pod  jednou  i  pod  obojí,272 že  se  od  těchto  církví  zcela 

osamostatní, a ustanovili vlastní hierarchii.  Zajímavé bylo, že si pro ustanovení svých 

starších  zvolili,  podobně  jako  Fridrich  Reiser,  antisukcesi  Mikuláše  z  Pelhřimova. 

Mikuláš  Biskupec  byl  však v  té  době v držen  zemským správcem Jiříkem v  žaláři 

v Poděbradech, a tak se snažili získat ordinaci od Reiserova žáka Štěpána z Basileje, 

který  byl  Reiserem,  vedle  několika  jiných  žáků,  také  ordinován.  Protože  však  byl 

Štěpán z Basileje nakonec zatčen inkvizicí,  svěcení  prvního biskupa Jednoty Matěje 

z Kunvaldu provedl  žamberský farář  Michal  spolu  s  nejstarším valdenským knězem 

roku 1467.273

Tato podivná shoda okolností,  která  učinila  ze Slovanského kláštera  uzel,  do 

něhož  se  vplétají  táborská  Biskupcova  antisukcese  a  její  dvě  dcery,  posloupnost 

valdenská  a  bratrská, nám  zajímavě  ilustruje  cestu  alternativní  hierarchické 

posloupnosti,  která  žije  paradoxně  ve  stínu  oficiálního  rokycanovského  kališnictví, 
270Srov. tamtéž, s. 90.
271Srov. ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. díl.  Epilog bouřlivého věku, s. 115.
272Srov. tamtéž, s. 115–116.
273Srov. tamtéž. s. 117; BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina, s. 251–253 a  MOLNÁR, 

Amedeo. Valdenští, s. 244 a 247–248. 
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usilujícího  o  zaručeně  apoštolskou  sukcesi.  To,  že  se  v  jedné  klášterní  komunitě 

vyskytne  taková  náboženská  pluralita, je  v  netolerantní  husitské  době  náhoda  až 

neuvěřitelná.  V  ideálech  Jednoty  bratrské,  která  bývá  českými  evangelíky  dodnes 

vnímána  jako  archetyp  jejich  společenství,  se  tak  mísí  prvky  slovanského 

benediktinského  života  spolu  s  radikálním  husitským  táborstvím  Mikuláše 

z Pelhřimova, pacifistickým  valdenstvím  Fridricha  Reisera  a  s  ideály  Chelčického 

a Rokycany. 

Exkurs
Tajemství Remešského evangeliáře

Na následujících řádcích se od radikální reformační větve přesuneme k druhému 

myšlenkovému proudu husitství, který se tradičního pojetí apoštolské sukcese nezřekl 

a zůstal  otevřen jednání  o biskupskou ordinaci  Jana Rokycany.  Tento nejširší  proud 

českého husitství  považoval  apoštolskou posloupnost za podstatnou náležitost  místní 

církve, avšak nebyl ochoten podřídit se ve všem očekáváním Říma, a proto jeho vývoj 

nakonec směřoval do ztracena. 

Nyní však trochu historicky odbočím a dostaneme s k hlášení, poslanému roku 

1782 Kateřině Veliké z Remeše, ve kterém se vyskytuje zpráva o krásné knize ve vazbě 

zdobené ostatky svatých, ostatky sv. kříže, křišťály a drahokamy, na kterou přísahali 

francouzští králové v den své korunovace, poněvadž v sobě spojovala dvě věci, na které 

se obvykle přísahalo – evangelium a ostatky svatých. Vědělo se tedy, že je to bible, ale 

byla napsána zvláštním písmem, takže z ní nikdo neuměl číst. Při první návštěvě Petra 

Velikého v Remeši, zjistil jeho vicekancléř, že dokáže bez obtíží číst z první části knihy, 

psané cyrilicí, na kterou byl zvyklý z ruských liturgických knih. Druhá část však i jemu 

zůstala záhadou. V 19. století byl rukopis několikrát vydán tiskem v přepisu, nebo ve 

fotografii.  Badatelé  zjistili,  že  se  jedná  o  dva  spisy  svázané  spolu  do  jedné  knihy. 

Prvních  třicet  dva  stran  je  psáno  cyrilicí,  a  to  elegantní,  zřejmě  ruskou  rukou. 

Posledních 62 stran je zaznamenáno hlaholicí.274 

Cyrilská  část  je  zlomkem  evangeliáře  uspořádaného  podle  byzantského 

měsacoslovu, tedy kalendáře. Jsou to čtení evangelia na dny od 27. října do 9. března. 

Druhá  část  je  pěkný,  hlaholicí  psaný  apoštolář  a  evangeliář  latinského  obřadu  ve 

274Srov.  BRONČ,  E.  Remešské  evangelium  a  pražské  Emauzy.  In  Se  znamením  kříže.  [vydání 
neuvedeno] Řím: Křesťanská akademie, 1967, s. 137.
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slovanském jazyce, kde jsou vedle evangelií zaznamenány i epištoly příslušných svátků.
275 Kolofon, dovětek hlaholské části je psán staročeštinou, hlaholským písmem: 

„Léta Páně 1395, jsou tyto evangelia a epištoly sepsány slovanským jazykem. Ty  

mají být zpívány, o hodech (tedy svátcích) když opat pod korunou (s mitrou) mši slouží.  

A  druhou stranu těchto  knížek,  která  je  podle  ruského zákona,  napsal  opat  Prokop  

vlastní rukou. A tento ruský spis dal nebožtík Karel IV., císař římský, ke slavení tomuto  

klášteru. A ke cti svatého Jeronýma i svatého Prokopa. Hospodine, rač mu dáti pokoj  

věčný.“ 276

Z tohoto kolofonu je zřejmé, že kniha pochází ze Slovanského kláštera, protože 

čeština  psaná  hlaholským  písmem  se  nikde  jinde  nepoužívala.  Jak  se  však  tento 

slovanský evangeliář  mohl  stát  korunovační biblí  francouzských králů? Cesta tohoto 

spisu  z  kláštera  Na  Slovanech  do  Remeše  byla  spletitá,  neboť  vedla  oklikou  přes 

Konstantinopol, kde jej pro Remeš koupil kardinál Štěpán Lotrinský a na bílou sobotu 

1574  jej  daroval  katedrále.277 O  tom,  jak  Remešský  evangeliář  putoval  z  Prahy  do 

Konstantinopole, bude poslední téma této práce, které by bylo v souvislosti s celkovým 

zaměřením práce škoda opominout. 

6.2. Tradiční husitství a účast Slovanského kláštera na vyjednávání o 

apoštolskou posloupnost
Když v prosinci roku 1431 zemřel pražský arcibiskup Konrád z Vechty, husité 

začali usilovat o obsazení pražského arcibiskupského stolce. Tomu však nebyla situace 

nakloněna a bránily tomu spory uvnitř  husitského hnutí i  neochota římské církve ke 

konsensu v  této  věci.  V husitském prostředí  byl  především problém s  tábory,  kteří 

nechtěli přijmout za svou hlavu jinak obecně uznávaného Jana Rokycanu. Tento blok se 

však  prolomil  po  porážce  táborských  a  sirotčích  vojsk  Panskou  jednotou  u  Lipan 

a táborští  bohoslovci  kolem Mikuláše  z  Pelhřimova  v  zásadě  uznali  formulaci  čtyř 

artikulů prosazovanou při slyšení v Basileji, čímž Rokycanův mandát podpořili. Volbu 

arcibiskupa se pak snažili překazit legáti basilejského koncilu, protože jejich vůdce Jan 

Palomar  plánoval  nasadit  Čechům ohlávku  dosazením  administrátorů.  Protože  však 

jejich snažení nepodpořil císař Zikmund, který se snažil v této době Čechům zavděčit, 

aby získal  zpátky trůn,  21.  října 1435 šestnáct  volitelů  napůl  z  duchovních a  napůl 
275Srov. tamtéž.
276Kolofon Remešského evangeliáře cit. in BRONČ, E. Remešské evangelium a pražské Emauzy. In 

Se znamením kříže. [vydání neuvedeno] Řím: Křesťanská akademie, 1967, s. 137–138.
277Srov. tamtéž s. 139.
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světských  představitelů  provedlo  volbu  pražského arcibiskupa  a  postavili  tak  koncil 

před  hotovou  věc.  Jediným  vhodným  kandidátem  pro  ně  byl  mistr  Jan  Rokycana. 

Současně s ním byli za biskupy sufragány zvoleni Martin Lupáč a vysokomýtský farář 

Vaněk.278  

Zvolený  arcibiskup  Rokycana  však  nebyl  vysvěcen  na  biskupa  v  apoštolské 

posloupnosti,  což  hlavní  proud  husitského  hnutí  považoval  za  nedostatek,  a  tak 

Rokycana  začal  usilovat  o  uznání  Římem,  aby  mohl  být  na  biskupa  legitimně 

ordinován. Jeho cesta k biskupství byla však neustále různými vlivy mařena. V kapitole 

4. již bylo zmíněno, že Zikmund poté, co se stal králem, dokonce Rokycanovi odňal 

týnskou faru a  16.  června  1437 ustanovil  administrátorem pražské diecéze  Křišťana 

z Prachatic.279 

Rokycana, který se poté zdržoval v Hradci Králové, odkud řídil církevní správu, 

se vrátil do Prahy až roku 1448, když se Jiří z Poděbrad zmocnil města. 280 V té době se 

čeští  utrakvisté,  kteří  Rokycanu  podporovali,  rozhodli,  snad  pro  nezdar  všech 

předchozích jednání s Římem, o jeho stvrzení, že se s žádostí o jeho ordinaci obrátí na 

východní  církev.  Asi  v  druhé  polovině  roku  1451  se  do  Konstantinopole  vydalo 

poselstvo281 vedené, dosud s jistotou neidentifikovaným, Konstantinem Angelikem, aby 

tam jednalo o možnosti  Rokycanova biskupského svěcení.  Rudolf Urbánek ve svých 

českých dějinách zmiňuje starší teorii Höflerovu, která Konstantina Angelika ztotožňuje 

s Petrem Paynem. Tuto teorii se pokouší Urbánek vyvrátit za pomocí argumentů, které 

zde v krátkosti shrneme. 

1. Zve-li  urakvistická  konzistoř  Konstantina  „amicus  et  coadiutor  et  legatus  

noster“, znamená to, že není přímo členem konzistoře, ale jen osobou jí blízkou.

2. Z jejích titulatur plyne, že Konstantin byl mistrem a doktorem, kdežto Payne, 

pokud víme, používal pouze titulu mistr. 

3. Jméno Konstantin by musel Engliš přijmout až v Konstantinopoli,  avšak není 

známo, že by toto jméno používal ještě v době po návratu do Čech.

4. V době, kdy konstantinopolské jednání probíhalo, bylo Englišovi již přes šedesát 

let, což znamená, že byl na svou dobu již přespříliš stár na to, aby vykonal dvakrát za 

sebou tak obtížnou cestu.

278Srov.  ŠMAHEL,  František.  Husitská  revoluce. 3.  díl.  Kronika  válečných  let,  s.  247,   297–298 
a 307–309.

279Srov. tamtéž, s. 318.
280Srov. KEJŘ, Jiří. Husité, s. 238.
281Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 41.
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5. V Čechách 15. století je označení Engliš (Anglicus) používáno pro pojmenování 

vícera lidí.282

F.  M.  Bartoš  naproti  tomu  teorii  o  totožnost  Petra  Payna  s  Konstantinem 

Angelikem zcela uznává. Pro tuto teorii jejich totožnosti by mohl mluvit právě pozdější 

Remešský evangeliář, který poselstvo přináší jako dar Gennadiovi, tehdejšímu správci 

konstantinopolského patriarchátu. Tuto teorii by podporovalo prokázané spojení Petra 

Payna se Slovanským klášterem, ve kterém má hlaholská část svazku zjevný původ. 

Kromě Bartoše i jiní badatelé uvádějí,  že Engliš se do Slovanského kláštera později 

vrátil,  a  tam  také  dožil  svůj  život.283 Podle  Urbánka  však  věnování  Remešského 

evangeliáře není důkazem totožnosti mistra Engliše s Konstantinem Angelikem, což je 

na jedné straně pravda, avšak na straně druhé by mohl osud evangeliáře teorii o jejich 

totožnosti alespoň podpořit.

Poselstvo,  které  se  tenkrát  vydalo  do  Konstantinopole,  žel  ve  svém jednání 

nikterak  neuspělo.  Vedení  východní  církve  si  razantně  stanovilo  podmínku,  že  se 

husitská církev zcela věroučně srovná s pravoslavnou. Jako projev dobré vůle se snad 

český vyslanec této podmínce sám za sebe přizpůsobil, čehož dokladem je přijaté jméno 

Konstantin.284 Je však možné, že používání tohoto jména byl jen diplomatický trik. 

Česká církev samozřejmě na tyto podmínky přistoupit nechtěla. V listu pražské 

konzistoře z 29. září  a 12. listopadu 1452 je vyjádřen sebevědomý obraz rané české 

reformace,  z  něhož vyznívá  naprostá  neochota  ke  sloučení  s  pravoslavnou církví.285 

S Řeky Čechové chtějí  jednat pouze jako rovní s rovnými,  jinak nikoliv.  Tak pokus 

o získání  apoštolské  posloupnosti  z  Konstantinopole  skončil  nezdarem,  který 

nezachránilo ani věnování cenného Remešského evangeliáře.  Ztrátu smyslu pro další 

jednání s řeckou církví pak ještě umocnilo dobytí Konstantinopole Turky roku 1453.286

Střední  proud,  který  usiloval  o  zachování  apoštolské  posloupnosti  v  české 

utrakvistické  církvi, vlastně  neuspěl.  Rokycana  biskupské  svěcení  nezískal  ani  od 

Římanů ani od Řeků až do své smrti roku 1471.287 Tak zůstal Remešský evangeliář jen 

282Srov. URBÁNEK, Rudolf.  České dějiny. 2. část III.  dílu.  Věk poděbradský. [vydání neuvedeno]. 
Praha: Jan Laichter, 1918, s. 544–545.

283Srov.  KEJŘ,  Jiří.  Husité,  s.  241;  ČAPEK,  Jan  Blahoslav.  Vztah  českých  autorů  reformačních  
k Emauzům a k tradici církevněslovanské. In  PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.).  Z tradic slovanské  
kultury v Čechách, s. 193–194 nebo ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské, s. 25.

284Srov. BARTOŠ, František Michálek. M. Petr Payne. Diplomat husitské revoluce, s. 41–42.
285Srov. tamtéž, s. 43.
286Srov.  ČAPEK,  Jan  Blahoslav.  Vztah  českých  autorů  reformačních  k  Emauzům  a  k  tradici  

církevněslovanské. In PETR, Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.).Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 194.
287Srov. KEJŘ, Jiří. Husité, s. 238.
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němým svědkem jeho marného zápasu o zachování české církve pod obojí. Jeho postoj 

rozhodného  zastánce  biblické  věci  kalicha,  a  přitom  kněze  stojícího  pevně  v  letité 

křesťanské tradici apoštolské posloupnosti, však může být i dnes svědectvím o životě 

bojovníka za pravdu Boží i oddaného vyznavače jednoty církve Kristovy podle výroku 

Písma: „...aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,  

aby tak svět uvěřil, že ty jsi mně poslal.“ (J 17,21)
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Závěr
Zkoumání vývoje kláštera Na Slovanech v době husitství jsem se snažil postavit 

na základech historických věd, které však jsou přizpůsobeny požadavkům teologie, aby 

tak mohly vzniknout podklady, na kterých by v budoucnu bylo možné shrnutou látku 

posoudit i po stránce teologických disciplín. Tento úkol však neosobuji sám sobě, neboť 

jsem si  vědom poměrně  krátkého  času,  který  na  tuto  práci  mám,  a  skutečnosti,  že 

objektivního posouzení svého díla není jednotlivec schopen vzápětí po jeho dokončení. 

Z  toho  důvodu  nemám  velkých  ambicí  uzavírat  tuto  diplomovou  práci  teologickou 

úvahou,  i  když  zde některé myšlenky,  které  mě při  práci  na tomto tématu  napadly, 

uvedu. 

Abych se držel charakteru předmětu církevních dějin, jehož poslání má hodnotu 

především pro teologické účely, zaměřoval jsem se v práci především na náboženskou 

stránku dějin kláštera  Na Slovanech a z toho důvodu jsem ponechal stranou některé 

sekulární  záležitosti  okolo  chodu  kláštera,  které  by  jistě  bylo  možno  z  použitých 

pramenů  analyzovat  mnohem  podrobněji.  To  se  týká  především  ekonomických 

záležitostí okolo chodu klášterní komunity, přesného zhodnocení jejích hospodářských 

aktivit  a  podobně.  Tuto  stránku ponechávám povolanějším specialistům na  zmíněné 

vědy. Můj cíl pak byl především v onom vytvoření podkladů pro teologický výzkum. 

Pro charakter mnohých pramenů, které často o majetkových záležitostech pojednávaly 

primárně,  jsem použil  z  těchto dokumentů  víceméně okrajové informace,  které  byly 

použitelné  pro  hlavní  účel  práce.  Tyto  informace  jsem  se  pak  usiloval  zasadit  do 

historických  souvislostí  nastudovaných  z  příslušné  literatury  a  vytvořit  tak 

pravděpodobný obraz historické reality.

Při popisu jsem se snažil vyhnout konfesnímu i etickému pohledu na zkoumané 

děje, který by mohl být na úkor historické pravdy. Tím ovšem nijak nechci snižovat 

význam případných reflexí  na základě  věroučných a  etických  norem,  které  by však 

podle mého názoru měly následovat až v další fázi po primárním historickém výzkumu. 

I  tak ovšem toto posouzení  v  sobě skrývá určitá  úskalí,  neboť osobní  zkušenost  se 

životní realitou lidí za husitského období dnešnímu člověku přece jen chybí. Jsem si 

vědom určité odlišnosti v chápání existenciálních jistot, které středověcí lidé vnímali s 

mnohem  vyšší  intenzitou,  neboť  nebyli  zvyklí  zpracovávat  takové  množství  zcela 

nesourodých vjemů, které by jejich světonázor zpochybňovaly. Nejistota, se kterou se 
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tenkrát potýkali, měla pravděpodobně mnohem více existenční charakter, a proto tito 

lidé žili v mnohem nižším ekonomickém standardu a v důsledku toho se myslí často 

upínali  k  věcem  obecnou  zkušenost  transcendujícím.  Proto  pro  ně  mělo  zachování 

vegetativní existence pravděpodobně nižší hodnotou než pro nás, avšak mnohem více se 

upínali k ideálům, které byly prezentovány především náboženstvím. 

Těmto  ideálům bývaly tehdy často  obětovány i  lidské  životy a  to  s  takovou 

samozřejmostí, že je to pro nás v době obecné devalvace ideálu až zarážející. Zvláštním 

příkladem jsou odlišné přístupy mnichů okolních klášterů k otázce přijímání podobojí. 

Záležitost  kolem přestupu Slovanského kláštera  k husitské  straně  pozdější  kronikáři 

často  interpretovali  jako  zbabělost  (ve  srovnání  s  mučednictvím  mnichů  v  jiných 

klášterech,  z  nichž  někteří  byli  dokonce  skutečně  upáleni,  především  táborskými 

oddíly). Pokud ale přihlédneme k dobovému smyslu pro ideál a pro oběti, které mu byli 

tehdejší lidé schopni přinášet, může před námi vyvstávat zcela nový obraz kláštera Na 

Slovanech.  Tento  nový obraz  evokuje  jiný  charakter  kláštera,  postaveného  v  centru 

rušné metropole, jehož vnitřní život byl úzce spjat s tepem okolního světa. Proto by také 

bylo možno předpokládat u slovanských, a tehdy již českých mnichů, osobnější vztah 

k ideálům, kterými Nové Město, město řemeslníků a chudiny,  žilo a možná by tímto 

způsobem bylo možno vidět nově i jejich přijetí kalicha jako čin lidí,  kteří skutečně 

názory strany pod obojí sdíleli a byli s nimi vnitřně alespoň do jisté míry ztotožněni.

Husitské hnutí, navazující na reformní snahy Konráda Waldhausera, Jana Milíče 

z  Kroměříže,  Matěje  z  Janova  a  dalších, bylo  zpočátku  probuzeno  eucharistickou 

obnovou,  která  zdůrazňovala  podíl  všech  věřících  na  Kristově  těle,  a  proto  vedla 

k zavedení častého svatého přijímání v dobách, kdy tato praxe byla potlačena vírou, že 

kněz přijímá tělo a krev Páně zástupně za celé společenství. Tento posun byl původně 

také podporován císařem Karlem IV. i pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. 

Kořeny husitství  tedy alespoň do jisté míry korespondovaly s ideály,  na kterých byl 

postaven  i  svět  kláštera  Na  Slovanech.  Reformy,  které  směřovaly  k  prohloubení 

duchovního života lidu i duchovenstva, se však ukázaly v průběhu času jako silná nálož, 

která  v  revolučních  událostech  roku  1419 explodovala  v  Praze  věroučnou  anarchií, 

útoky na kláštery a chrámy, obrazoborectvím a jinými výstřednostmi. 

Ještě  horší  bylo  pozdější  počínání  táborů,  kteří  již  běžně  likvidovali  své 

názorové odpůrce, s nimiž se po cestě setkali,  vražděním a upalováním. Odpor, který 

takové počínání vzbudilo u mistrů typu Jana Příbrama či Křišťana z Prachatic, byl po 

této stránce zcela  pochopitelný,  ale jak už to v mezilidských vztazích bývá, vedl ke 
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snaze o vymezení se proti  radikálnímu proudu husitství  ad absurdum.  Tento rozkol, 

však hrozil zánikem reformního proudu v Čechách vůbec a tím pádem i k destrukci jeho 

nosných myšlenek, jejichž vývoj, který sice způsobil onu explozi, avšak na straně druhé 

byl plný potenciálu k dalšímu vývoji, který většina Čechů považovala za žádoucí, by se 

v tomto bodě zastavil.  Této situaci  se snažil  zabránit  proud, který byl  Slovanskému 

klášteru nejbližší,  reprezentovaný Jakoubkem ze Stříbra, Janem Rokycanou a Petrem 

Paynem.  Tito  mužové,  kteří  bývali  později  často  nepříliš  kladně  hodnoceni  jak 

protestantskou, tak katolickou stranou jako nerozhodní  obojetníci,  si  pravděpodobně 

uvědomovali  důležitost  dalšího  života  reformních  ideálů  a  pro  něj  nezbytným 

dosažením konsensu mezi pravým a levým proudem. Také si byli vědomi důležitosti 

církevní jednoty pro autentičnost křesťanského života, neboť Kristův požadavek, aby 

všichni byli jedno (srov. J 17,21), považovali za závazný prvek jeho odkazu.

Zjevná inklinace Slovanského kláštera k podpoře středního proudu ukazuje na 

zakotvení  této  mnišské  komunity  v  ideálech  svornosti,  příznačných  pro  řeholi 

Benediktovu, jež vychází z požadavků Nového zákona, z nichž nejdůležitější je láska, 

která  se  projevuje  jednotou,  ovocem  Ducha  svatého.  Novozákonní  ideály,  blízké 

Benediktově řeholi i husitské reformě, mohly určovat podobu života mnišské komunity 

i její vliv na okolní svět. Vedle nich zde byla návaznost na tradici české církve a na 

slovanské  dědictví  svatých  patronů  kláštera  –  Jeronýma  (považovaného  tenkrát  za 

autora  staroslověnského  překladu  římské  mše),288 slovanských  apoštolů  Cyrila  a 

Metoděje, biskupa Vojtěcha i sázavského opata Prokopa. Toto spojení bylo v této době 

jistě silnou ideovou základnou pro smírčí jednání, která v husitském prostředí probíhala.

Slovanské  mnišství,  ač  bylo  v  jádru  konzervativní,  jak  se  dá  vydedukovat  z 

postojů  kláštera  vůči  papežství  i  účasti  komunity  na  vyjednávání  o  apoštolskou 

posloupnost  s  Konstantinopolí  prostřednictvím  daru  pozdějšího  Remešského 

evangeliáře  nebo  z  loajality  představitelů  kláštera  k  osobě  voleného  pražského 

arcibiskupa Jana Rokycany, dokázalo v průběhu husitských nepokojů pružně reagovat 

na změny v okolí, a proto se mu podařilo přežít tuto dobu bez větších úhon. Klášter Na 

Slovanech pro tuto pružnost dokázal hrát nejen roli spojnice mezi Táborem a pražským 

Starým Městem, ale jeho příklon ke střednímu proudu vytvořil uvnitř husitského hnutí 

této instituci postavení,  kterého využíval  Petr Payne i k utváření mostu mezi  jinými 

téměř  neslučitelnými  názorovými  proudy.  Proto  mohlo  být  v  klášterním  chrámu 

288HUŇÁČEK, Václav.  Klášter Na Slovanech a počátky východoslovanských studií u nás. In PETR, 
Jan – ŠABOUK, Sáva (eds.). Z tradic slovanské kultury v Čechách. s. 179.
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uskutečněno  svěcení  Fridricha  Reisera  Mikulášem  Biskupcem.  Také  skupiny 

valdenských  a  táborů  měly  vůči  sobě  vzájemné  výhrady.  Valdenským  na  husitství 

vadilo především používání násilí ve jménu svaté Boží pravdy, kdežto táborité vytýkali 

valdenským zejména jejich bohatství, neboť valdenští misionáři působili navenek jako 

cestující obchodníci. 

Přesto se fuze táborské a valdenské věrouky později promítla do ideálů Jednoty 

bratrské, která přijala z těchto proudů mnohé věci,  jež byly na táborství a valdenství 

naopak  chvályhodné,  jako  byla  oddanost  Božímu  zákonu,  smysl  pro  sociální 

spravedlnost a mezilidskou rovnost od táborů a princip nenásilí, smysl pro povinnost a 

apoštolskou  vynalézavost  bez  zbytečné  okázalosti  od  valdenských.  Vliv 

benediktinského mnišství, ze kterého zakladatel Jednoty, bratr Řehoř, vzešel, se v nově 

vzniklém společenství vyznačoval především smyslem pro střídání modlitby a manuální 

práce, která byla v prvotní skupině bratří povinným způsobem obživy. Tento smysl pro 

životní  rytmus  a  vyrovnanost  duševní  a  tělesné  činnosti  je  v  Benediktově  řeholi 

podstatným prvkem, který má vést člověka k postupnému růstu vnitřního pokoje, jehož 

nositeli pro vnější svět měly být mnišské komunity. Podobné ideály v benediktinském 

prostředí později prosazovala například trapistická reforma v sedmnáctém století nebo 

společenství  malých  bratří  a  sester  Ježíšových, ovlivněných  ideály  Charlese  de 

Foucaulda, ve století dvacátém.

Husitská mnišská komunita v klášteře Na Slovanech byla v dějinách řeholního 

života  raritou.  Pokusy  o  sloučení  řeholního  života  s  reformačními  ideály  nebyly 

v minulých  dobách  nijak  časté.  Tyto  dva  myšlenkové  proudy  jsou  často  dodnes 

považovány jak katolíky, tak i protestanty za neslučitelné. Proto je komunita husitských 

mnichů ve Slovanském klášteře dodnes zajímavým předmětem bádání. A právě z tohoto 

náboženského experimentu, který se zdánlivě pokouší spojovat neslučitelné, vyplývá, že 

tyto  proudy mají  ve  svých ideálech  přece  jen  něco společného,  něco,  co  může  být 

konstruktivním prvkem pro budování  církevního  společenství.  I  v  tragickém období 

rozpadu  církve  se  objevují  nové  pohledy  na  věc,  které  přivádějí  církev  k  nalézání 

nových možností a cest, kudy se její další vývoj může ubírat. I to, co se v určitém čase 

jeví jako tragický rozkol, se po nějaké době může vyvinout v nový precedens, který 

přináší nečekaný vhled do podstaty křesťanství, jež nepropadá stagnaci, ale pokračuje 

v dynamice  vývoje  dějin  spásy.  Proces  vývoje  se v  žádném  historickém  bodě 

nezastavuje, a proto i celá církev zraje jako jednotliví lidé v ní. 
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Z pohledu  současnosti,  kdy  máme  mnohem  větší  kontakt  s  celým spektrem 

naprosto  odlišných  názorů,  s  nimiž  se  naše  křesťanské  přesvědčení  dostává  do 

konfrontace, se můžou jevit spory husitství a katolictví v patnáctém století i vzájemné 

spory jednotlivých husitských frakcí jinak, a proto by se dnes například program čtyř 

pražských  artikulů  většině  křesťanů  nejevil  jako  seznam konfliktních  témat,  ale  na 

základních věcech, jako je svoboda hlásání Božího slova, nebo rovnost všech lidí před 

zákonem, by se tato většina jistě shodla. Ani problematika přijímání pod obojí způsobou 

se již dnes ze strany oficiální římské církve nesetkává s odmítáním, i když v katolické 

praxi zůstává dodnes přijímání pod obojí jevem okrajovým. Co se týče ideálu církve 

chudé a kněží, kteří neusilují o politickou moc, ten je již určitě obecně přijat, i když 

míra chudoby či bohatství bude pochopitelně vždy diskutabilní. Z tohoto pohledu lze 

zkušenost  rozdělení  křesťanstva  vnímat  i  jako  zdroj  poznatku,  že  mnohé,  co  lidi 

oddělovalo  v minulosti, se s  odstupem času stává společným.  Dokonce ani  samotný 

fenomén  mnišství  nebývá dnes  vnímán  jednostranně jako projev katolictví,  který  je 

s protestantismem neslučitelný, ale i v rámci protestantismu se objevují komunity, které 

usilují  o navazování  na mnišské ideály,  jako je například  New Monastic  Movement 

anebo nejznámější světová ekumenická komunita v Taizé.   

 Dalším nosným tématem mojí práce je slovanská liturgie, pro kterou byl klášter 

Karlem  IV.  založen.  Ta  se,  jak  z  práce  vyplývá,  pravděpodobně  udržela  po  celé 

utrakvistické období. Podobně jako pražská liturgie latinská do sebe postupně přijímala 

také  české  prvky.  V  době  husitství  však  v  klášteře  vymizela  tradice  používání 

hlaholského písma v českých neliturgických textech a pro češtinu se začala používat 

latinka, která již byla běžně používána v ustálené dobové spisovné češtině. Také Husova 

diakritická  reforma  českého  jazyka  byla  v  některých  svých  prvcích  inspirována 

hlaholskou češtinou používanou v klášteře Na Slovanech. Teologické vlivy, které se do 

liturgie v klášteře promítaly, byly v husitském názorovém spektru spíše ve středu až 

napravo. Postoje komunity se vyznačovaly spíše určitou umírněností  a k převratným 

změnám mniši Slovanského kláštera neinklinovali. 

Pohnutky, které Karla IV. vedly k založení kláštera praktikujícího slovanskou 

liturgii, byly pravděpodobně vedeny snahou navázat na cyrilometodějskou tradici,  jež 

usilovala  o  zavedení  bohoslužeb,  které  by  byly  pro  lid  srozumitelnými.  V  odstupu 

několika staletí však již byla čeština církevní slovanštině vzdálená mnohem více, nežli 

původní  jazyk  Velkomoravské  říše.  Slovanská  liturgie  tedy  byla  v  klášteře  Na 

Slovanech zavedena spíše z  důvodu touhy přiblížit  se k východní  církvi,  která  byla 
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vnímána  jako odloučené  společenství,  a  proto  byl  původní  záměr  veden  touhou po 

obnově církevní jednoty. Příbuzný jazyk však v klášteře začal podporovat vznik osobité 

kultury charakteristické především hlaholicí psanou češtinou, která se začala v klášteře 

používat  v neliturgických textech.  Podobně, jako se v pražském prostředí  začala  při 

bohoslužbách dostávat čeština do latinské liturgie alespoň při čtení evangelií,  epištol 

a při vyznání víry, se začala počešťovat i slovanská liturgie. Postupný vývoj liturgie od 

církevní  slovanštiny  k  češtině  by  vlastně  ani  nemusel  být  vnímán  jako  odklon  od 

původního záměru zakladatele kláštera a Otce vlasti, protože byl v souladu s původním 

cyrilometodějským  odkazem,  neboť  právě  o  obecnou  srozumitelnost  náboženských 

a liturgických  textů  soluňským  bratřím  šlo.  Ulpívání  na  strnulé  formě  církevní 

slovanštiny by bylo naopak v rozporu s jejich původním záměrem.

Práci  bych  uzavřel  konstatováním,  že  pokus o řeholní  život  v  kontextu  rané 

české  reformace  byl  nepochybně  přínosem  k  růstu  církevní  zkušenosti,  který  je 

využitelný jako originální poznatek v současném ekumenickém dialogu i jako důkaz 

o tom, že duchovní život může být i dobrodružstvím plným nečekaných zvratů, které 

přivádějí  jednotlivé  věřící  k  přehodnocování  dosavadních  postojů, a  dává  všem 

účastníkům dějin spásy příležitost přispět k růstu bohatství církevní tradice. Jak jsem 

zmínil  v  úvodu práce,  život  slovanských mnichů  na Novém Městě  pražském byl  v 

každém období svých dějin něčím originální. Proto v něm lze spatřovat i obraz celé 

církve,  která  přicházela  v  průběhu  dějin  s  novými  impulsy  tak,  jak  byla  postupně 

obdarovávána  charismaty  svých  jednotlivých  členů  i  občasnými  návraty  ke  svým 

pramenům, v nichž byla  někdy  očišťována od případných nánosů zbytečného prachu, 

aby tak zůstalo jen to pravé a cenné, co má hodnotu přetrvávající věky. 
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