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Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na nonkonformní náboženský směr, který se
začal projevovat v některých městech jižního Nizozemí na přelomu 14. a 15.
století a církevními autoritami byl pronásledován. Důraz je kladen na politický a
hospodářský kontext regionu, na vnitřní vývoj církve a na vývoj náboženského
cítění v mentalitě pozdního středověku obecně. Fenomén je porovnáván se situací
v kulturně příbuzných regionech, jako jsou severní Nizozemí a Porýní. Cílem je
odhalit motivaci aktérů a původ jejich náboženského cítění.
Annotation
This bachelor’s thesis is focused on non-comfort religious group, who started
appearing in some cities of south Lowlands in late 14th and initial 15th century and
was persecuted by church authorities. I emphasize on political and economy
context of region, on inner development of the church and on development in late
medieval religious feelings mentality in general. I compare this phenomenon with
situation in similar regions such as northern Lowlands and Rhineland. The goal is,
to find out the motivation of subjects and the source of their religious convictions.
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Úvod
Tato práce se zabývá hnutím, které bylo pronásledováno jako křesťanská

hereze inkvizicí a světskými autoritami. Pronásledování se odehrálo v druhém a
třetím desetiletí patnáctého století v oblasti Nizozemí a především na území
dnešní Belgie a severní Francie. Celý proces byl zjevně poznamenán významnými
událostmi vrcholně středověké Evropy. Jedním z těchto konfliktů byla stoletá
válka mezi francouzskými a anglickými králi, jejichž spojenci byli burgundští
vévodové, kteří ovládali právě velkou část jmenované oblasti. Samotní
pronásledovaní byli ideově ovlivněni husitskou revolucí ve středověkých Čechách
a jejich odsouzení s ním bylo také spojováno. Celá situace byla také nesporně
ovlivněna vnitřním vývojem flanderských měst, která po celý středověk bohatla
na složité a velmi specifické textilní výrobě a na obchodu spojeném s ní, což se
neobešlo bez všudypřítomného sociálního pnutí a nepokojů.
Nezachovalo se velké množství písemných pramenů a ty, které dnes máme
k dispozici, jsou velmi zajímavé, ale jejich skutečný význam je sporný. Účty
městské rady a záznamy v kronikách jsou kusé a inkviziční protokoly vzbuzují
svou nepopiratelnou jednostrannou povahou v badatelích pochyby. Jedinečnými a
mnou použitými prameny jsou v tomto případě náboženský a politický manifest
jednoho z pronásledovaných, Gillase Mersaulta, Husitská kronika Vavřince
z Březové,

která

zmiňuje

údajný

příchod

těchto

pronásledovaných

předpokládaných heretiků do husitských Čech a inkviziční agenda shromážděná
Paulem Frâedâericqum. Právě velká rozmanitost těchto pramenů nám může
přiblížit dotčené události a potvrdit jejich věrohodnost, ale nejprve je nezbytně
nutné všechny tyto dílčí prameny kriticky posoudit a zvážit jejich hodnověrnost a
skutečný význam.
Cílem této práce je vyjádřit se k organizační a věroučné povaze tohoto
heterodoxního hnutí a odpovědět na otázku věrohodnosti jednotlivých pramenů a
informací v nich obsažených. Druhým úkolem je posoudit možné myšlenkové
vlivy, které mohly formovat povahu tohoto hnutí.
6

V teoretické části práce jsem se zaměřil na povahu společnosti, v které tyto
neobvyklé náboženské proudy měly vzniknout. Pokusil jsem se najít možnou
shodu mezi povahou vrcholně středověké společnosti, společnosti flanderských
měst a jednotlivými událostmi, které ovlivnily život aktérů inkvizičního
pronásledování.
V praktické části této práce jsem podrobil kritice jednotlivé prameny a
tvrzení v nich obsažená jsem konfrontoval s teoretickými předpoklady a s realitou,
ve které jednotliví pronásledovaní a svědci tohoto pronásledování žili. V první
kapitole jsem rozebral text úryvku Husitské kroniky Vavřince z březové, který
popisuje údajný příchod této skupiny do Čech. Z této analýzy jsem vyvodil
předpoklady, které by měla splňovat skupina, která by skutečně do Čech přišla.
V druhé kapitole jsem se zaměřil na sociální a ekonomické prostředí pozdně
středověkého Nizozemí a jeho vliv na mentalitu místních obyvatel. Ve třetí
kapitole jsem analyzoval politický vývoj Flanderského hrabství. Čtvrtá kapitola je
věnovaná kontextu Francouzských Flander a inkvizičním procesům, které zde
v dané době proběhly. V páté kapitole jsem se konkrétně zabýval událostmi
ve městě Tournai. Šestá kapitola je věnovaná náboženskému a politickému
vystoupení Gillase Mersaulta. V sedmé kapitole jsem porovnal jednotlivé vybrané
heterodoxní a nonkonformní skupiny pozdně středověké Evropy a posoudil jsem
jejich možný vliv na zkoumanou skupinu pomocí kritérií, která jsem určil ve
zbytku práce. Výsledkem by měla být ucelená představa o povaze aktérů a
podstatě dějinné události, které byli svědky.
V kapitolách zabývajících se většími územními celky, jsem se snažil
uplatnit sociologické poznatky týkající se středověké nizozemské společnosti. Při
analýze menších celků a jednotlivých pramenů jsem vycházel z kulturně a
sociálně antropologických poznatků o dotčené společnosti. Při posuzování
jednotlivých možných heterodoxních a nonkonformních vlivů jsem se snažil
komparovat dostupné poznatky o těchto skupinách.
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2
2.1

Události v jižním Nizozemí a prameny, které je popisují
Svědectví o nizozemských nonkonformistech v Husitské kronice Vavřince z
Březové
Sami o sobě by flanderští nonkonformisté nepředstavovali příliš velkou

iregularitu ve vývoji středověkého myšlení a takzvaných heretických hnutí
obecně, ale velice zajímavé jsou jejich interakce, vzájemná reflexe a srovnání
především s českým prostředím, které nám zároveň poskytuje ojedinělý náhled na
celou problematiku z větší části nezatížený rámcem oficiálních církevních
pramenů.
V českých zemích se husitské hnutí nepřetržitě etablovalo od svého vzniku
a kontinuita zpráv o něm je z většiny nezpochybnitelná. To se samozřejmě nedá
říct o obětech flanderské inkvizice, u kterých se zprávy z obou stran konfliktu
nedají zodpovědně porovnávat, především kvůli zániku samotného hnutí, nebo
alespoň jeho stop v nám dostupných pramenech.1
Otázky jsou tedy následující: Do jaké míry je vzájemná interakce
zachycená v pramenech skutečná? O čem vypovídá vzájemná reflexe obou
nonkonformních hnutí a její povaha? A v neposlední řadě. Jak moc a jakým
způsobem se dají oba fenomény srovnávat, po případě v čem toto srovnání může
být přínosné?
Samotná otázka interakcí mezi husity a „heretiky“ z Flander je jedna
z nejsložitějších v celém rámci problematiky a dodnes nemůže, jak se domnívám,
být s jistotou zodpovězena. Celý problém spočívá především v krátké pasáži
Husitské kroniky Vavřince z Březové, o jejíž analýzu se velká část současné
historiografie opírá.2 Konkrétně se jedná o vsuvku popisující příchod takzvaných

Tuto situaci konstatuje LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých
Flandrech. In: BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé:
odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických studií
(CMS), 2016. s. 127.
1

Těmito autory jsou například ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika
válečných let. Praha: Historický ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie
věd ČR). a LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In:
8
2

Pikardů do Čech.3 Přestože je samotný text poměrně stručný a obsahově
konkrétní, vyplývá z něj spíše víc otázek než odpovědí.
Vavřinec údajný příchod nonkonformistů z Flander zmiňuje v kapitole o
učení o trvání chleba a vína ve svátosti oltářní.4 Po poměrně konkrétním
vysvětlení problému remanence píše o případu Zikmunda z Řepan, který tento
„blud“ měl údajně spolu s dalšími přijmout. Poté autor na vysvětlení přikládá
původ remanenčního bludu, ve kterém shrnuje, že takzvaní pikardští přišli v počtu
čtyřiceti mužů s rodinami do Prahy v roce 1418. Měli být vyhnáni pro příklon
k evangeliu a následně bez problémů přijati Pražany, královnou a královským
dvorem. Vavřinec ještě charakterizuje jejich přístup k praktické zbožnosti neúčastí
na bohoslužbách a faktem, že sebou neměli žádného kněze, ale pouze „latiníka“,
který jim předčítal náboženskou literaturu v jejich jazyce.
„Původ pak a kořen tohoto zlořečeného kacířstva dostal se do Českého
království od některých pikardských,…“
“Origo autem et radix huius maledicte heresies pervenit ad Boemie
regnum a quibusdam Picardis,…”5
Pokud začneme analýzou samotného textu, který přímo popisuje zmíněný
příchod, narazíme na velké množství zvláštností. První nás může zarazit samotný
pojem pikardští (Picardis). Osud tohoto pojmu v českých dějinách je z mnoha
BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a
stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických studií (CMS), 2016.
3

VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ. Husitská kronika: Píseň o vítězství u Domažlic. 2., opr. vyd.
(ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979. Členská knižnice (Svoboda). s. 148-151.
4

VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ. Husitská kronika: Píseň o vítězství u Domažlic. 2., opr. vyd.
(ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979. Členská knižnice (Svoboda). s. 147-151.
5

V této kapitole budu postupně rozebírat text Vavřincovi kroniky, proto pro samostatný
text psaný kurzivou bude platit vždy tento odkaz. Latinský originál cituji z EMLER,
Josef. Prameny dějin českých. Díl V., Přibíka z Radenína řečeného Pulkavy kronika česká
- Kronika Vavřince z Březové - Výtah z kroniky Vavřince z Březové - Vavřince z
Březové píseň o vítězství u Domažlic - Tak zvaná kronika University Pražské - Kronika
Bartoška z Drahonic - Přídavek kroniky Bartoška z Drahonic. Praha: Nadání Františka
Palackého, 1893. český překlad, který je zde jsem částečně upravil, aby lépe odpovídal
původnímu textu. Kvůli důležitosti fundamentálního textu ponechávám latinský originál
přímo v textu práce.
9

hledisek, mimo jiné z lingvistického, nepochybně velmi zajímavý, ale nás by měl
především zajímat jeho původ ve Vavřincově díle.
Poměrně pravděpodobná možnost původu tohoto označení je ta
optimistická

k teorii

skutečné

interakce

mezi

českými

a

flanderskými

náboženskými nonkonformisty. Pokud by se doopravdy jednalo o skupinu, která
by přišla z Flander, je vcelku možné, že by ti byli nazýváni Pikardy.
Důvodů může být jistě víc, například označování místního dialektu, jako
„la langue picarde“ a význam tohoto označení v dobové diplomatice.6 Nicméně
odpověď nejspíš nalezneme ve struktuře pařížské univerzity (která s předchozím
bodem přirozeně úzce souvisí), Pikardy byl totiž nazýván jeden z pařížských
univerzitních národů. V tomto případě lze tento konkrétní universitní národ znovu
vnímat především po jazykové stránce, kde se jednalo o dialekt obyvatel žijících
zhruba na sever od Paříže7 a v praxi šlo nejspíš hlavně o studenty z Flander. Zde
je důležité také poznamenat, že se středověká Pikardie nacházela v severní části
dnešního departmentu (Pikardie) a dalo by se říci, že částečně i ve Flandrech (tedy
v širším pojetí tohoto geografického celku), nicméně ne přímo v oblasti námi
zkoumaných měst. Proto se můžeme snadno domnívat, že toto označení pocházelo
z universitního prostředí, ale nejspíš ne ze samotného Vavřincova díla, protože to
de facto samotný počátek fenoménu pikartství přímo nepopisuje, Vavřinec zřejmě
píše o již uzavřené události.
Dále je možné, že označení začal používat někdo (nemusí se nutně jednat
o konkrétního jednotlivce, který by s tímto označením přišel, ale výraz mohla
začít používat i určitá část společnosti), kdo z universitního (míněno pražského)
prostředí nepocházel, ale poměry na pařížské universitě znal. Tato a předchozí

6

BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. Knihovna české
mysli. s. 179.
Původ tohoto uspořádání není úplně jasně datovatelný, ale s jistotou se dá konstatovat,
že platilo již od třináctého století pro výuku svobodných umění
WEI, Ian P. Intellectual culture in medieval Paris: theologians and the university,
c.1100-1330. New York: Cambridge University Press, 2012. s. 111-112.
10
7

možnost je pravděpodobnější díky reflexi tamějších poměrů v Dekretu
kutnohorském8, který se na ně přímo odvolává.
V tomto scénáři je velice nepravděpodobné, že by se tak členové skupiny
imigrantů nazývali sami (pokud by tak činili, tak s ohledem na domácí české
recipienty, což by ale předpokládalo jejich vlastní znalost systému a výsledek by
byl v zásadě shodný s výše uvedenými). Co víc, název musel začít používat
někdo, kdo se s migranty vůbec osobně nesetkal, nebo ho jejich původ původně
ani příliš nezajímal, pokud ovšem předpokládáme, že migranti pocházeli z Flander
a ne z Pikardie.9
Další z poměrně silně etablovaných možností je, že nikdo takový
z Flander, Pikardie, ani od jinud ve skutečnosti nepřišel. Ale věta, kterou zde
rozebíráme, mluví spíš v neprospěch této teorie. Problémem je znovu samotné
označení Pikardi. Proč by někdo takto označil autochtonní českou náboženskou
heterodoxii? Všechna vysvětlení tohoto typu v zásadě vychází z předpokladu, že
Pikardy jsou stereotypně označováni jistí heretici, bez ohledu na jejich původ.
První možný čistě lingvistický původ označení je ze slova beghard, ale ten
přirozeně sám o sobě nereflektuje existenci geografického označení Pikardie, což
je přinejlepším zvláštní a je důležité připomenout, že tato teorie vznikla ještě před
objevením zde rozebíraných flanderských dokumentů,10 které se ke kontaktům
přímo hlásí, což ale teorii samu o sobě nevyvrací. Bylo by také teoreticky možné,
že samotné slovo beghard by vzniklo z geografického označení Pikardie11 a oba

LEFLER, Václav. Dekrét kutnohorský: (18. leden 1409). Praha: Vlast, 1909. Hlasy
svatováclavské.
8

Zde vycházím pouze z domněnky, ale osobně jsem nenarazil na případ, kdy se obyvatelé
kterékoli části Flander takto nazývali.
9

10

Tak se domníval Josef Dobrovskýa jeho názor převzal i František Palacký BARTOŠ,
František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931, s. 178. Knihovna české mysli.
Původ tohoto slova je dodnes neznámý, ale současná historiografie předpokládá, že
pochází z francouzského výrazu „beges“, který má odkazovat na jejich nebarvené plátěné
oblečení, nebo z vlámského „lollen“, což zjednodušeně přeloženo znamená „mumlat“ a
má odkazovat na tichý způsob mluvy a modlitby (původem by se tedy shodovalo s
anglickým slovem „lolard“). Starší historiografie také používala dnes již překonanou
11
11

výrazy poté koexistovaly. Tato teorie se jeví nepravděpodobná a především
nedoložená. Hnutí beghardů a bekyň se soustředila hlavně v okolí velkých
porýnských a flanderských měst, ale samotné spojení s Pikardií nemá žádné větší
odůvodnění, nicméně není zcela vyloučené.12 O něco přijatelnějším vysvětlením
by bylo znovu propojení se systémem pařížských universitních národů a beghardi
by tedy skutečně mohli pocházet z této širší oblasti a oba pojmy by byli
zaměnitelné, zvlášť ze vzdálenější české perspektivy. Nicméně k tomuto omylu
by muselo dojít až v tomto konkrétním případě, protože pojmy beghard a bekyně
(ale bekyně snad i o něco více) se obecně používali a to i v českém inkvizičním
prostředí.13
„…kteří v počtu asi 40 mužů přišli roku 1418 do Prahy s ženami a
dětmi…“
“… qui anno MCCCCXVIII Pragam cum uxoribus et pueris, XL fereviri,
venerunt…”
Dále Vavřinec konstatuje, že zmínění migranti měli přijít asi v počtu 40
mužů s ženami a dětmi. Z textu není úplně jasné, jednalo-li se o 40 osob, nebo 40
mužů s blíže nespecifikovaným počtem žen a dětí. Druhá možnost je z hlediska
textu pravděpodobnější a s přihlédnutím k obecné povaze migrace a to i té
vrcholně středověké14 (nejspíš by se jednalo o větší počet mladších mužů) je
možné odhadovat, že počet příchozích nepřesahoval 200 osob a nejspíš ani 100.
Nicméně s touto myšlenkou můžeme dále pracovat, pouze pokud připustíme, že

teorii odvozenou od albigenských (tedy středověkých Katarů). SIMONS, Walter. Cities
of ladies: Beguine communities in the medieval low countries, 1200-1565. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2003. Middle ages series. s. 121-122.
Bekyně v Pikardii působily, jak dokládá SIMONS, Walter. Cities of ladies: Beguine
communities in the medieval low countries, 1200-1565. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2003. Middle ages series. s. 56-59., přesto toto působení nebylo nijak
výrazně rozsáhlejší v porovnání s uvedenými územními celky.
12
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BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. Knihovna české
mysli. s. 118.
Středověkou migraci vztah společnosti k ní popisuje DÜLMEN, Richard van. Bezectní
lidé: o katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku.
Praha: Dokořán, 2003. Bod (Dokořán). s. 27-29.
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tomuto údaji můžeme důvěřovat. Vavřinec nám v poněkud vágním a krátkém
textu nedává žádný důvod k tomu domnívat se, že u této události sám byl, nebo se
s někým z dotčených osobně setkal. Všechny uvedené informace a to i ty které
budou rozebrány později, mohl stejně tak dobře i získat zprostředkovaně a mnoho
z nich by to svou povahou i naznačovalo. Pokud tedy přijmeme tuto možnost,
musíme také speciálně pro tento případ přehodnotit samotný počet příchozích.
Předně, navzdory tomu co Vavřinec napsal, mohlo se jednat pouze o 40 osob.
V takovém případě by bylo pro autora snadné bez osobní zkušenosti, obě
interpretace neúmyslně zaměnit. Na druhé straně, pokud smysl Vavřinovi zprávy
byl totožný se smyslem informace, kterou sám obdržel, lze se domnívat, že
výsledný počet osob také nijak výrazně nepřesahoval 40, protože původní
potenciální očitý svědek (ani zde se nemusí jednat o jednotlivce) by takto jistě
nepopsal mnohem větší počet osob.
Jednou z krajních možností je, že to, co Vavřinec popisuje jako
jednorázovou událost (i když se tak doslovně nevyjadřuje), je nějaký dlouhodobý
trend soustředěný, jak autor sám datuje, především do roku 1418. Toto by
potencionálně vysvětlovalo otázky, proč tak velká skupina unikla větší dobové
pozornosti. V takovém případě, jejich označení jako „pikardi“ mohlo být pouze
generalizováním a to by platilo i o přisouzené věrouce. Oboje mohlo pocházet od
jedince, popřípadě pouze od několika osob. Takovéhle vysvětlení ale není příliš
slučitelné se samotným textem, protože následující detaily naznačují, že se
jednalo o homogenní a nejspíš i do jisté míry organizovanou skupinu.
Opět se musíme vrátit k otázce důvěryhodnosti samotného autora.
Vavřinec se zde, ostatně jako i ve zbytku zkoumaného textu, vypořádává se
zásadním paradoxem. Jak je možné, že skupina, která měla údajně rozšířit
v Čechách popisovanou věrouku o remanenci, po sobě nezanechala nic kromě této
zprávy samotné? Zde mám na mysli původní skupinu a ne jejich údajné české
následovníky, o těch se samozřejmě prameny zachovaly, což ale nijak
nevysvětluje uvedený paradox z roku 1418. Pro Vavřince bylo základní informací,
že dotyční migranti skutečně nauku rozšířili, což zjevně plyne z umístění
samotného textu v úzké souvislosti s pozdějšími událostmi (tedy s případem
panoše Zikmunda). Na tomto základním předpokladu závisí i ostatní údaje a to i
13

ten o počtu příchozích. Autor musel uvést dostatečně velký počet, aby prokázal
reálnou možnost praktického rozšíření remanence a zároveň musel vysvětlit, proč
se tyto osoby a zprávy o nich neobjevují ve veřejném životě doby napsání díla a
ostatně ani v dnes známých pramenech.
Pokud celou situaci převrátíme a naopak přijmeme předpoklad, že nově
příchozí v Čechách žádnou věrouku nerozšířili (s tímto předpokladem operuje
větší část moderní historiografie15), výsledný počet nemusí být zdaleka tak
vysoký. Muselo se jednat o takový počet osob, aby je kronikář mohl
retrospektivně zaznamenat a opřít o ně svá tvrzení o rozšíření věrouky, ale
zároveň přesun této skupiny musel uniknout veškeré dobové administrativní
agendě. Celkem překvapivě totiž nenarážíme na žádné záznamy o odchodu,
průběhu, ani konci cesty této skupiny Evropou.
V první řadě se neobjevují žádné záznamy o větším odchodu obyvatel z
nějakého města v místních kronikách a není zaznamenaný žádný větší přesun
nemovitostí. To samé se dá konstatovat o samotné cestě16, ale zároveň je možné
předpokládat, že v této fázi by se migranti snažili veškeré pozornosti vyhnout. Co
se týče samotného příchodu, platí zde stejné argumenty jako u počátku cesty,
nicméně migranti samozřejmě nemuseli nakupovat nemovitosti, ale na druhé
straně by se dalo čekat, že se budou snažit statutárně začlenit do městského
prostředí, pokud by na to měli reálný nárok.
Zde je třeba poznamenat, že nám dané záznamy pouze nejsou známy a
neznamená to, že neexistují nebo neexistovaly. Žádná z potenciálních lokací (tedy
výchozího bodu a trasy migrace) není přesně známá, výchozí oblast se dá pouze
odhadovat a sejně tak i trasa samotné cesty. Bude jistě třeba důkladné bádání, aby
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Napříkald LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech.
In: Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha:
Centrum medievistických studií (CMS), 2016, s. 119.
Není ovšem možné středověkou migraci vnímat zjednodušeně. Ve středověku a
zejména ve Flandrech a Itálii nebylo nijak výjimečné používat masovou secesi jako
formu nenásilnému protestu, což by mohlo odpovídat tomuto případu, kdy byli migranti
„vyhnáni“ svými preláty COHN, Samuel Kline. Lust for liberty: the politics of social
revolt in medieval Europe, 1200-1425 : Italy, France, and Flanders. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2006. s 105-106.
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takové potencionální prameny byly objeveny a to i v původně nepředpokládaných
oblastech.
Přesto i nedostatek nalezených pramenů má svojí výpovědní hodnotu. Co
se týče počtu osob, dá se odhadnout, že by si pozornost získala skupina minimálně
několika desítek osob, což by předpokladům vycházejícím z Vavřincova textu
mohlo odpovídat, nicméně by se muselo jednat o ucelenou skupinu, s čímž text
také následně zjevně pracuje. Dalším faktorem může být předpokládaná povaha
skupiny. Jiným možným vysvětlením uvedeného paradoxu je krom nižšího počtu
účastníků i jejich společenské postavení. Nedostatek pramenů může odpovídat i
přesunu osob, které dobová písemná administrativa zcela opomíjela, mám na
mysli především námezdní pracovní síly a celkově osoby nereprezentované
v městských samosprávách a nepřipoutané k půdě.17 Zde by se za normálních
okolností nabízela námitka, jak takto v očích vrcholně středověkých městských
obcí „podezřelá“18 skupin mohla být přijata bez větších úvodních problémů do
Prahy. Vysvětlení by se nejspíš dalo nalézt ve specifikách dané doby, obyvatelé
Prahy, jak ostatně naznačuje i Vavřinec, nekriticky přijaly příchozí skupinu,
protože ti deklarovali společnou víru. To by samo o sobě potencionální konflikt
vycházející z klasické středověké nedůvěry k statutárně nezakotveným cizincům
nemuselo eliminovat, ale ten do jisté míry nakonec i přišel ve formě obvinění
z hereze.
Dalším důležitým údajem ve Vavřincově výpovědi je samotná lokace, kde
se měly události odehrát. Autor v textu celkem třikrát zmiňuje Prahu (popřípadě
Pražany), jako výlučné místo, kam migranti přišli, a kde také po jistou dobu žili.
Tato informace se jeví jako celkem věrohodná, protože Praha v roce 1418 byla

Nicméně tento typ migrace nebyl směrem do měst nijak neobvyklý a námezdní
pracovní síla z venkova se do měst přesouvala pravidelně bez větších problémů a
pozornosti ROSSIAUD, Jacques. Měšťan a život ve městě. LE GOFF, Jacques,
ed. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 128-129.
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DÜLMEN, Richard van. Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a
sociální izolace v raném novověku. Praha: Dokořán, 2003. Bod (Dokořán). s. 27-29.
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bezesporu nejlogičtější místo azylu pro zahraniční nonkonformisty.19 Samozřejmě
pro migranty obecně je nepochybně schůdnější začlenit se do kosmopolitní
společnosti metropole, než kamkoli jinam. Když bylo toto řečeno, musím
připomenout, že tento předpoklad by se dal uplatnit jen na určitý typ společnosti a
nonkonformismu. Mělo by se jednat o městskou společnost, která ke své věrouce
přistupuje velice sebevědomě, čili nemá zkušenosti s rozsáhlým pronásledováním,
nebo se mu snaží aktivně bránit. Toto sebevědomí a aktivní přístup si lze
představit tak, že nonkonformisté stále věří ve vítězství své věrouky (především
na právním poli a mezi samotnými věřícími) a věří ve svou pravověrnost a
napravení sytému.20
Proti této spekulaci lze postavit fakt, že v textu autor popisuje blíže časově
neurčený a nejspíš krátký pobyt migrantů v Praze a sám přiznává, že neví, kam ti
z Prahy zmizeli. Je tedy dost dobře možné, že Praha byla jen dočasnou zastávkou
a dotčení z ní museli nějakým způsobem zmizet ještě před vypuknutím
pikardských procesů (tedy zřejmě před 2. březnem 1421, kdy byl v Praze z
kazatelen vyhlášen hon na kacíře21), jednoduše proto že by v nich oni sami jistě
figurovali. V tomto směru uvažování by měl být charakter uskupení přesně
opačný. Mělo by se jednat o uzavřenou skupinu zvyklou na pronásledování, které
se podařilo mu efektivně a z hlediska pramenů nepozorovaně vyhnout.
Pokud bychom připustili možnost rozšíření cizí věrouky mezi české
obyvatelstvo22, předchozí spekulace by to příliš neovlivnilo. V případě, že byli

Poměry v Praze roku 1418 i v tomto kontextu popisuje ŠMAHEL, František. Husitská
revoluce. 2, Kořeny české reformace. Praha: Historický ústav AV ČR, 1993. Práce
(Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 307-308.
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Takto povahu herezí vnímá RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na
sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. s. 131.
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ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 74.
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ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). se domnívá, že se
věrouka rozšířila pomocí budoucího předního českého nonkonformisty Martina Hůsky,
který v Praze pobýval a Šmahel tvrdí, že se měl do prosince 1420 seznámit s tím. Co on
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nonkonformisté přítomni v Praze v průběhu první křížové výpravy, která proběhla
před jejich obviněním z hereze, mohli by svou věrouku rozšířit pomocí
přesouvajících se vojsk, zejména táboritů. Pokud by už v té době v Praze přítomni
nebyl, celá otázka tím padá.
„…a říkali, že je vyhnali jejich preláti pro zákon Boží.“
“… dicentes, se fore per prelates eorum expulsos propter legemdei.”
Tato věta, kterou text dále pokračuje, jasně indikuje, že se mělo jednat o
nějakou formu pronásledování, která měla migranty vypudit z jejich domova, ale
rozhodně se nemusí nutně jednat o skutečné vyhnání a spíš jde o metaforu
samotného střetu s náboženským nonkonformismem. Dále se zde dozvídáme, že
se mělo jednat o neurčitou formu evangelické křesťanské úchylky. 23 Tato
skutečnost není nijak zvlášť rozporuplná a není příliš pravděpodobné, že by se
jádro potenciálního teoretického sporu s autoritami netýkalo interpretace, nebo
aplikace Evangelia (popřípadě celého křesťanského kánonu).
Zde se také poprvé setkáváme s analýzou věrouky a popřípadě motivace
dotyčných migrantů. Z tohoto důvodu musíme nutně začít na pramen pohlížet
z patřičné perspektivy a posuzovat ho patřičným způsobem. Vavřinec jako
teologicky vzdělaný mistr svobodných umění zaznamenal události (pokud se ty
vůbec staly) náležitým způsobem a jazykem. Celá Husitská kronika, nebo alespoň
zkoumaná kapitola je soustředěna okolo teologického sporu a proto každá
informace obsažená v ní, která se týká tohoto jádra problému, má odlišnou
výpovědní hodnotu než informace ostatní.
Podobně jako i v jiných pramenech se stejnou tématikou (například v
inkvizičních protokolech) zde musíme pracovat s velmi pravděpodobnou
možností, že autor s informacemi buď mohl pracovat selektivně, samovolně je
interpretoval, nebo je mohl doplňovat vlastními předpoklady. Pokud takto autoři
nazývá mlhavým učením bratří a sester Svobodného ducha (o této možnosti v příslušném
oddílu).
Jako „evangelické“ některé hereze klasifikuje RAPP, Francis. Církev a náboženský
život Západu na sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury,
1996. s. 134.
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postupovali, často tak činili nejen z vědomých tendenčních pohnutek, ale i
podvědomě ve snaze zařadit problém do jim nějak srozumitelného rámce. 24 Pokud
tedy Vavřinec tvrdil, že migranti přišli do Čech především kvůli hledání
evangelické svobody, nejspíš nebyl daleko od pravdy, ale samotný evangelismus
nemusel být nutně tak signifikantní pro celou jejich věrouku (nemuselo by se tedy
jednat o v první řadě evangelickou nonkonformitu) a pouze se to autorovi hodilo
do celkového narativu, kde byli nově příchozí zprvu bez problémů přijati díky
shodným jevům v obou věroukách (tedy kvůli evangelické motivaci). Informace
kterou Vavřinec poskytl, sloužila především tomuto účelu. Že měla být skupina
„vyhnána“ autor může pouze vyvozovat z toho, že předtím danou věrouku nějak
klasifikoval a zařadil a vypuzení jejich nositelů bylo jen logickým vyústěním
celého příběhu.
„ A poněvadž slyšeli, že prý je v Čechách převeliká svoboda evangelické
pravdy, proto prý přišli do království.“
“Et quoniam audissent, quod in regno Boemie maxima esset veritatis
evangelica libertas, et ideo ad regnum venisse se dicebant.”
Zde autor uvedl, že nově příchozí slyšeli o, a hlavně přišli kvůli svobodě
„evangelické pravdy“ v Čechách. Tato poznámka je celkem pochopitelná a
logicky doplňuje Vavřincovo pojetí celé problematiky, ale zároveň nám může
znovu posloužit k přiblížení k charakteristice celé skupiny. Podstatná je aktivní
snaha začlenit se do evangelického kolektivu, kterou autor skupině přisuzuje. Tato
snaha se sama o sobě může vylučovat s některými nonkonformními skupinami,25
ale zároveň je zde potřeba znovu připomenout, že mohla sloužit sama o sobě jako
vybraný a zveličený průnik s věroukou domácích obyvatel (ne snad, že by takto

Této kritice vystavuje středověké inkviziční protokoly ZBÍRAL, David. Největší
hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Praha:
Argo, 2007, s. 72. Každodenní život.
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Jednalo by se především o skupiny, které nebyly explicitně evangelické, nebo neměly
zájem o spojení se skupinou jinou. Příkladem těchto skupin mohou být Kataři a takzvaní
Bratři a sestry svobodného ducha (o nich ještě v další části práce), nebo různé mystické
skupiny s příliš specifickými představami neslučitelnými s evangelickými představami
RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. s. 132-134.
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postupoval sám Vavřinec, ale mohlo se spíše jednat o narativ vytvořený v době
samotného příchodu, který on pouze převzal).
Tato věta v textu zároveň slouží k ujištění čtenáře, že popisované události
nebyly dílem náhody, ale aktivního přístupu nonkonformistů. Navíc zde
nenarážíme na žádnou zmínku o husitské apoštolské činnosti nebo o vlivu husity
šířených manifestů.26 Pokud je tedy tato interpretace událostí pravdivá, závisí
pravděpodobnost výchozí lokace skupiny čistě na přirozených informačních
kanálech soustředěných kolem středověkých českých zemí. Na druhé straně
příprava první křížové výpravy spojená s vybíráním odpustků mohla rozšířit
zprávy o husitských Čechách prakticky po celé Evropě.
K otázce kontaktů mezi středověkými Flandry, potažmo Pikardií a
českými zeměmi někteří autoři otevřeně uvažují v tom smyslu, že tyto kontakty
byly poměrně silné a to především díky dálkovému obchodu. Důkazem pak mají
být samotná svědectví, jako je to Vavřincovo.
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Ale tato úvaha předpokládá, že

autoři těchto svědectví v zmíněné geografické oblasti měli nějaké hlubší
informace, čemuž minimálně v tomto případě nic nenasvědčuje.
Spekulace o samotných obchodních kontaktech nejspíš reflektuje vysoký
výrobní potenciál oblasti Flander a zdejších měst, ale konkrétní ekonomické
styky, které by navíc vytvořily vzájemné povědomí v obou oblastech, nelze
jednoduše předpokládat a bylo by zde nutné provézt podrobnější výzkum, protože
tyto obchodní styky by musely překročit prakticky celý německý tržní prostor. Na
druhé straně ani to není zcela vyloučené a v následujících kapitolách se budu

Ty popisuje BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931.
Knihovna české mysli. 209-233.
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Tak se domnívá LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In:
BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a
stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických studií (CMS), 2016. s.
116. a cituju také Aenea Silvia Piccolominiho, který může být těžko brán jako relevantní
důkaz jakýchkoli kontaktů mezi flanderskou oblastí a Českými zeměmi, vzhledem
k tomu, že se jednalo o renesančního autora a akademika píšícího se značným časovým a
kulturním odstupem.
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zabývat dálkovým obchodem v kontextu Flander28, nicméně se mi dosud
nepodařilo dohledat žádné svědectví o nadstandardních vztazích Čech a Flander.
Ovšem jsou i jiné možnosti vzájemného kontaktu. Společnosti mohly být
také často propojeny politickou cestou. Nejspíš není důvod se domnívat, že
politika Království českého (tedy především politika lucemburského rodu) by byla
jakkoli výrazněji spojena s politikou burgundských vévodů, jejich předchůdců
hrabat z Flander a z Artois, nebo nějak reflektovala vnitřní záležitosti
Francouzského království29, tak aby zmiňovaná oblast nějak výrazně vešla do
širšího povědomí českých recipientů, nebo jejich flanderských protějšků. Navíc
by se tím nijak nevysvětlilo propojení s Pikadií a použití tohoto pojmu.
Dalším možným propojením by byly kontakty akademických struktur a
obecně také těch církevních. Vzhledem k tomu, že oblast Flander spadala
především do spádové oblasti pařížské university,30 je snadné předpokládat malou
osobní zkušenost českých universitních studentů a akademiků s touto oblastí.
Z této možné vazby pochází také teorie opírající se o Dekret kutnohorský a
používání názvu „pikardský“ pro jeden z universitních národů, ale ta může být
důkazem jen o znalosti pojmu samotného a naopak naznačuje, že tato znalost byla
dost povrchní.
Domnívám se tedy, že pokud podle původního předpokladu skutečně do
Čech přišli nějací zahraniční nonkonformisté, jak je popisováno v pramenech,
neexistuje žádný vážnější důvod předpokládat, že přišli zrovna z flanderské
oblasti a to kvůli nějakým nadstandardním kontaktům obou oblastí.

Zde čerpám především z PIRENNE, Henri. Early democracies in the Low Countries:
urban society and political conflict in the Middle Ages and the Renaissance. New York,
Harper Torchbooks 1963. s. 90-100.
28

Je zde ovšem třeba připomenout, že burgundský vévoda vyvíjel poměrně intenzivní
diplomatickou činnost i směrem do Čech. Vyslanec Jana Nebojácného byl čtyřikrát
přítomen v Čechách v období 1408-09. VAUGHAN, Richard. John the Fearless: the
growth of Burgundian power. New ed. Rochester, NY: Boydell Press, 2002. s. 136.
29

30

WEI, Ian P. Intellectual culture in medieval Paris: theologians and the university,

c.1100-1330. New York: Cambridge University Press, 2012. s. 111.
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František Šmahel přichází ještě s jednou teorií, která má vysvětlovat
propojení obou hnutí. V ní předpokládá, že inspirátoři flanderských nonkonformit,
nebo dokonce jejich přímí původci byli lollardi emigrující z Anglie. V takovémto
případě by flanderskou teorii nepodporovali ani kontakty Čech a Flander, ale
samotná příbuznost obou náboženských směrů, které tedy měly být pouze dvěma
větvemi Viklefova učení, nebo jím byly alespoň částečně ovlivněné. Šmahel se
v této teorii opírá o údajné kontakty již odsouzených heretických skupin z Flander
s těmito emigranty, kteří měli tuto oblast preferovat. Pokud vezmeme
geografickou vzdálenost, kulturní příbuznost, politické kontakty anglických králů
a burgundských vévodů31 a v jistém smyslu liberální prostředí flanderských
městských samospráv, které mohlo těmto nejspíš vzdělaným náboženským
volnomyšlenkářům (kteří měli podle autora pocházet i z jiných částí západní a
střední Evropy) vyhovovat, je tato teorie celkem pravděpodobná, ale není
samozřejmě zatím nijak podložená, což může být samo o sobě krajně podezřelé.
Navíc pokud by přítomnost lollardství, nebo alespoň jeho vliv měla být
argumentem pro důvěryhodnost Vavřincova textu, museli bychom přijmout
konstrukt, kdy je veškerý kontakt navázaný na kontakty mezi Anglií a Čechami,
který ale prokazatelný je.32
„Proto je Pražané s radostí přijali a opatřili potravinami. Královna
s královskými dvořany je velmi často pro útěchu navštěvovala v jejich příbytcích a
s jinými boháči milosrdně pomáhala jejich potřebám.“
“Quamobrem a Pragensibus qaudenter sunt recepti et in victualibus
provisi. Quos et regina cum curiensibus regis sepius adeorum habitacula pro
consolacione visitabat et eorum necessitatibus misericorditer cum aliis divitibus
subvenit.”
Nyní se dostáváme do mnohem konkrétnější části textu. Autor zde uvádí,
že migranti byli od Pražanů původně bez problémů přijati a zaopatřeni a také byli

VAUGHAN, Richard. John the fearless: the growth of the Burgundian power.
Woodbridge: Boydell, 2002. The Dukes of Burgundy. s. 205-208.
31

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 121.
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navštěvováni ve svých příbytcích královnou a dvorem a ti jim s ostatními boháči
pomáhali. Tato část textu je silným argumentem hovořícím ve prospěch
důvěryhodnosti autora minimálně v tom smyslu, že si sám celou událost účelově
nevymyslel, aby zakryl skutečný původ samotné hereze, nebo jen zaplnil mezeru
ve svém výkladu událostí. Není příliš pravděpodobné, že by autor uvedl v textu
konkrétní osoby, které by mohli celou událost snadno popřít, pokud by to bylo
v jejich zájmu. Ale zároveň je důležité zde připomenout, že předchozí
argumentace se týká především královny Žofie a tehdejších dvořanů (ti ale
konkrétně uvedeni nejsou), panoš Zikmund, který se vyskytuje v textu jako jediný
jmenovaný nositel dotčené věrouky, není označen za přímého účastníka těchto
událostí (tedy příchodu migrantů a jejich života v Praze) proto ho z tohoto
argumentu musíme vyloučit.
Na druhé straně, pokud budeme předpokládat, že text byl skutečně psán
retrospektivně, nemůžeme tomuto důkazu důvěryhodnosti přikládat až takovou
váhu. Jmenovaná královna Žofie zemřela v roce 142833 nemluvě o její
nepřítomnosti v českém prostředí ve dvacátých letech, stejně tak dvůr z doby před
pikardskou krizí se nejspíš personálně z větší části nezachoval.34
Význam těchto vět je ale evidentní, migranti měli být přijati od
s utrakvisty sympatizující částí dvora a od „boháčů“ (tedy nejspíš od bohatého
měšťanského patriciátu). Tato informace nám může přiblížit povahu samotné
skupiny. Nově příchozí museli být, někdo komu by se takovéto pomoci od
dvořanů a patriciátu mohlo dostat. Čistě pro příklad, nedomnívám se, že by se
tohoto typu pozornosti dostalo například nějaké flagelantské skupině.

Žofiin stručný životopis, její přístup k husitství stručně shrnuje LUDVÍKOVÁ, Milena.
Žofie Bavorská (1376-1425). Žofie Bavorská (1376-1425) / Milena Ludvíková ; vedoucí
práce Kateřina Charvátová ; oponent práce Kateřina Sládková [online]. 2012 [cit. 201808-01]. Zde také (s. 20) uvádí jmenný seznam královnina personálu, který v této pasáži
také mohl figurovat.
33

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 308. zde uvádí
složení královské rady, která byla k roku 1418 z části kališnická.
22
34

Nicméně tento argument není nijak zásadní, protože vzhledem
k problematice pozdně středověké migrace a k nedůvěře k cizincům (tedy jejich
relativně obtížnému začleňování) prakticky nikoho nevylučuje. Zároveň by
skupina měla o takový zájem sama stát (což ze stejných důvodů také není příliš
silný argument, ale je s ním třeba počítat). Především musela být skupina
dostatečně důvěryhodnou pro své údajné podporovatele, to by samo o sobě
některá hnutí přímo vylučovalo (hlavně již v Čechách známé odsouzené heretické
entity). Ale musíme také počítat s bezprecedenčností situace, která je zde
popisována, kdy se ještě celé české náboženské hnutí dostatečně nevyprofilovalo.
Navíc součástí tohoto profilování by byla sama pikardská krize, kdy byli dotčení
sami odsouzeni (ale ne nutně právem a nejspíš pouze ve formě abstraktního
odkazu jejich údajných českých následovníků).
“Ale zřídka chodili na bohoslužby a nebylo je vidět přijímati svátost pod
dvojí způsobou,…”
“Rero tamen visitabant divina, nec visi sunt sub duplici specie
sacramentaliter communicare,…”
V následujících větách autor popisuje údajnou každodenní náboženskou
praxi celé skupiny. Píše, že se málokdy účastnili bohoslužeb a nebylo je vidět
přijímat svátost oltářní pod obojí. Je nutné rovnou konstatovat zcela zjevný
problém, Vavřinec (pokud ovšem jeho záznam byl retrospektivní) už znal
výsledky celého pozdějšího „vyšetřování“ pikardské hereze a odsouzení těch, o
kterých se domníval, že sdílely věrouku skupiny, o které sám psal. Autor by tedy
jistě nezapsal nic, co by se přímo vylučovalo s těmito výsledky a nejspíš i
obecným pikardským stereotypem. Stejně tak mohl dost dobře do textu začlenit
zmíněné údaje, které se skutečně vztahovaly na původně českou heterodoxii.
Proto by nás především měly zajímat ty části textu, které se přímo neshodují se
stereotypním popisem pikartské hereze, a lze jim tedy přisuzovat větší autenticitu.

23

První z vět může jasně vyloučit vypjaté praktikování formální zbožnosti35
a autor se nejspíš snaží naznačit, že nešlo pouze o náboženskou vlažnost, což by
z hlediska původní motivace migrantů v textu, tedy hledání náboženské svobody,
ani příliš nedávalo smysl, ale že šlo spíše o odmítání bohoslužby v jakémkoli
tehdy v Praze dostupném ritu. Bohužel tato informace zcela koresponduje
s odmítnutím klasické bohoslužby českými sektáři a není tedy podle mého
argumentu v předchozím odstavci příliš věrohodná. Na druhou stranu Vavřinec
nepíše nic o programovém odmítnutí klasických bohoslužeb, ani netvrdí, že by se
dotyční bohoslužbám vyhýbali úplně.
Zde je možným vysvětlením autorova snaha spojit jeden z klíčových
faktorů budoucího pronásledování českých nonkonformistů (tedy odmítnutí
klasické mše) a zjevný fakt že tento problém nebyl hned v době příchodu
podezřelé skupiny odhalen. Vavřinec tedy mohl považovat první předpoklad
týkající se propojení obou zmiňovaných skupin za výchozí a celou situaci
vysvětlil „sektářstvím“ celé původní skupiny, která se měla snažit svojí úchylku
do jisté míry maskovat. Tímto se autorovi povedlo vyřešit přítomnost tohoto
paradoxu v textu, ale jeho vysvětlení samotné působí z tohoto hlediska tendenčně
a ne příliš věrohodně.
Druhým možným vysvětlením je, že Vavřinec zaznamenal události
v tomto případě věrně a skupina se skutečně chovala tímto v husitském prostředí
nepřirozeným a dlužno podotknout, že pro Vavřincův ideologický narativ velmi
vhodným, způsobem. To by v takovém případě znamenalo, že skupina musela
pocházet z velmi sekulárního (ne v dnešním smyslu tohoto slova) prostředí, kde
klérus nezasahoval (dobrovolně, nebo nedobrovolně) silně do každodenního

Nicméně „formální zbožnost“ je relativní pojem a ve středověku se přístup k ní liší.
V pozdním středověku trpěla zbožnost celou řadou perverzí a „objektivistických
koncepcí“ založených na vnějších skutcích, které často neměly s oficiálním ritem nic
společného RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku.
Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996, s. 114-116. Přestože ve
středověku byl kladen velký formální důraz na mši RAITT, Jill., Bernard MCGINN a
John MEYENDORFF. Christian spirituality: high Middle Ages and Reformation. New
York: Crossroad, 1987. s. 305. lidé se často udílení svátosti přímo vyhýbali (specificky ve
zmiňovaných Flandrech) RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku
středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996, s. 111.
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náboženského života věřících.36 Jak si lze jinak vysvětlit laxnost při návštěvě
bohoslužeb, když v Praze byly k dispozici evangeličtí kněží?
Pokud tedy nově příchozí nepokládali častou účast na aktu (tedy přijímání)
za zásadní, lze to přisoudit mimo jiné konfliktům s klérem ve výchozí oblasti, což
z hlediska praktikované zbožnosti může vyústit ve dvě různá řešení,
v nezávaznost častého a pravidelného vykonávání obřadů (jako v tomto případě),
nebo

v jejich

úplné

odmítnutí

(jako

v případě

autochtonních

českých

heterodoxiích té doby). Tato indicie nás zjevně směřuje do kulturního prostředí,
kde probíhal zápas o monopol na praktickou zbožnost. Tento politický boj je často
následkem, nebo průvodním jevem jiným strukturálním zápasům ve vrcholném
středověku, o monopol na posmrtnou spásu, monopol na formování morálních
zásad, monopol na vzdělání a další. Mnoho těchto konfliktů zjevně formovalo i
samotné husitské hnutí, ale alespoň z počátku se nezdá, že by se v českém
kulturním prostředí nějak výrazně projevoval tento konflikt. Přirozeně probíhala
intenzivní diskuze o formě praktického projevování zbožnosti, ale ta se spíš akty
samotné snažila definovat a ne přímo zpochybnit.37
Autor dále uvádí, že dotyčné nebylo vidět při přijímání svátosti oltářní pod
dvojí způsobu. Zde jde pouze o podepření předchozích interpretace a Vavřinec
se evidentně záměrně vyhýbá tvrzení, že by snad nepřijímali chléb a víno vůbec a
to proto, že jim sám v předchozím textu přiřknul víru v remanenci38 a nejspíš i
znal

praktiky

jejich

údajných

pokračovatelů

(míněno

budoucích

pronásledovaných pikardů). Spíš se tedy snaží naznačit, že se tak dělo neveřejně.
Je poněkud zarážející, že zde nalézáme narážku na přijímání pod obojí. Chce snad
autor naznačit, že přijímaly pouze chléb? Téměř jistě tomu tak není, protože by

Viz. předchozí poznámka. Navíc v poslední uvedené publikaci se autor odkazuje na
svědectví, že už koncem patnáctého století laici četli celou Bibli (s. 97.) a na konci
středověku bylo možné být označen za bigotní/ho (s. 112.), což pokládám za doklad jisté
formy sekulárního přístupu k víře a zbožnosti.
36

BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. Knihovna české
mysli. s. 59-60
37

VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ. Husitská kronika: Píseň o vítězství u Domažlic. 2., opr.
vyd. (ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979, s. 147-151. Členská knižnice (Svoboda).
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toto tvrzení nezapadalo do již zmíněného narativu předchůdců českých sektářů.
Ale fakticky tuto možnost nelze vyloučit.
Vavřinec mohl úmyslně zdůraznit, že příslušníci oné skupiny nepřijímali
pod obojí, aby podpořil tezi o remanenci nehledě na to, jestli ti přijímali pouze
pod jedno, nebo vůbec. Celé toto pojetí oné věty nezní příliš pravděpodobně, ale
dávalo by celkem smysl, pokud by se skutečně jednalo o uzavřenou skupinu
cizinců, která nepřikládala svátostem příliš velký význam, utraquismus nepřijala a
dál bezděčně a zjevně ani ne příliš často přijímala pod jednu. Pokud by tomu
skutečně tak bylo, musela by mít skupina velice specifické rysy. Musela by být
tak uzavřená, aby do ní neproniknul tento základní znak husitského hnutí a také
by měla být dostatečně konsolidovaná a sebevědomá.39 Skupina s kratší
působností a slabší strukturou, by v takovém případě spíše přijala husitský ritus.
Celý problém by se dal zjednodušeně redukovat na otázku, jak je možné,
že celá skupina nebyla několik let v Praze odhalena, ale přesto dokázala tak
efektivně rozšířit svou věrouku. Krom sektářského způsobu života ji mohla bránit
i jazyková bariéra.40 Je zde tedy i tato možnost, že uzavřené společenství migrantů
svou věrouku rozšířila jen minimálně a pár jejich českých příznivců, kteří
v zápalu revolučních teologických sporů vykazovali úplně opačné chování a o své
pravdě se snažili přesvědčit, koho mohli.
Zde je ještě třeba upozornit na alternativní řešení celého problému, kdy se
podle Vavřince měli současníci migrantům a později i on sám pozastavovat nad
tím, že ti nenavštěvovali bohoslužby a nepřijímaly svátosti. Vlažnost
v praktikované zbožnosti (ať byla dogmatická, nebo ne) může pramenit

RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996, s. 114-116. konstatuje, že některé
heterodoxní skupiny měly potenciál velice rychle se rozšířit, ale také rychle strukturálně
zaniknout. Uvádí valdenství a lollardství.
39

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2, Kořeny české reformace. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1993. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 131. a také
předpokládá že přímé převzetí věrouky konkrétně jen u zmíněného Zikmunda z Řepan
(tamtéž) a u kněze Martina Hůsky, který měl věrouku sám následně rozšířit do táborského
prostředí ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2, Kořeny české reformace. Praha:
Historický ústav AV ČR, 1993. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 73.
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z geografických kulturních rozdílů, tedy například v nízkém vlivu kléru ve
výchozí společnosti, ale i ze sociálních kulturních rozdílů. Ve venkovské
společnosti vrcholného středověku byl přístup k praktikování zbožnosti zcela
odlišný a ta zde nehrála zdaleka tak zásadní roli a ostatně díky nedostatku farního
kléru, finančním, logistickým a jiným problémům ani nemohla.41 Jednoduše
řečeno otázka pravidelných festivit mohla být pouze kulturní nedorozuměním, ale
pokud toto chování celé skupiny bylo nějakým způsobem dogmatické, nic moc se
tím nemění, protože i tak nejspíš vycházelo z odlišné kulturní situace.
Abych svou závěrečnou tezi z předešlého odstavce vysvětlil. Domnívám se
že, kosmopolitní městská společnost (do které patřil autor textu a z které
bezesporu pocházely zprávy, z kterých čerpal) měla specifický způsob projevů
zbožnosti, který vycházel z daného prostředí a způsobu života. Rituály se
přirozeně uzpůsobovaly, tak aby vykonavateli přinesly zadostiučinění přiměřenou
obětí,42 ale zároveň nesměly reálně ohrožovat jeho existenci v samotném
společenském systému, čímž by se potenciálně systém jako takový mohl zhroutit.
V případě středověkého měšťanstva (tedy obecně širokého spektra patriciátu a
drobných řemeslníků) šlo především o finance, těch bylo ve středověkých
městech dostatek a zároveň měly velkou hodnotu, čímž byly ideálním kandidátem
pro takovouto oběť. Nicméně v tomto případě byl samotný rituál (tedy pravidelná
účast na festivitách) spíš obětováním času a ten splňoval svou hodnotou a
dostupností ve středověkém městě stejné podmínky jako finance, ale jinak tomu
bylo na venkově, kde čas byl přirozeně dostupnou komoditou, ale měl pouze
neurčitou a často kolísající a na přírodních cyklech závislou hodnotu (u financí
tomu bylo přesně naopak).
Také zde musím poznamenat, že jednou z charakteristik vrcholného
středověku je postupné ale na druhou stranu jen částečné zhroucení tohoto

Poměry venkovské společnosti popisuje CHERUBINI, Govanni. Rolník a zemědělství.
In: LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003.
s. 110-120.
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Tyto i následující své spekulace o povaze zbožnosti bych rád nepřímo podepřel pojetím
HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Jinočany: H & H 1999. s. 294.
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systému.43 Jedním z vysvětlení tohoto jevu je ztráta objektivní hodnoty
požadovaných peněz a času jako přiměřené oběti. Ve chvíli, kdy výdaje spojené
se zbožností postupně přestávaly mít skutečný vliv na finanční a hmotnou situaci
těch, kdo je vynakládali, přestala v jejich očích takováto oběť dávat smysl a
nemohla jim ani poskytnout dostatečné zadostiučinění. Na tento vývoj logicky
navazuje zpochybnění této oběti jako takové a její následné zavržení.
Zde se vracíme k původnímu problému, tedy k situaci, kdy Pražané byli
ochotni obětovat čas pravidelným rituálům a také v tom viděli patřičný význam,
ale někdo jiný už k tomu zřejmě ochotný nebyl. České hnutí se tedy nacházelo ve
stádiu, kdy výše popsaný vztah aplikovalo pouze na peníze a oběť času ještě
nebyla v praxi a masově zpochybněna. Aby mohl vzniknout zde popisovaný
konflikt, nově příchozí se museli nacházet před, nebo za touto vývojovou pozicí.
Nabízí se tedy dvě dost pravděpodobná vysvětlení. Buď byli dotyční ze
společnosti, která ještě k hodnotě času takto nepřistupovala, nebo naopak
pocházeli ze společnosti, kde takováto kritika hodnoty času vynaloženého rituální
fesivity už proběhla.44
Samozřejmě celý problém nespočíval pouze v tom, že by toho katolická
církev po svých laických členech požadovala příliš málo. Církevní struktury
především v období pozdního středověku postupně ztrácely svou pozici na všech
segmentech pomyslného trhu služeb. Z hlavních producentů psaných textů45 se
postupně stávali příjemci a z hlavních producentů byrokratických kádrů se stávali
úředně neschopné, nebo minimálně zaostávající entity. Takto by se dalo
vyjmenovávat poměrně dlouho, ale je třeba poznamenat, že katolická církev
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Takto vývoj církve a náboženství vnímá RAPP, Francis. Církev a náboženský život
Západu na sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996,
s. 228-244.
HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Jinočany: H & H 1999. s. 292-293. Zde autor
upozorňuje na vzrůstající negativní vztah vůči dogmatické chudobě v pozdním
středověku.
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Statistiku k produkci a poptávce po psaných textech přináší BURINGH, E. Medieval
manuscript production in the Latin West: explorations with a global database. Boston:
Brill, 2011. s. 397-441. Zde je i procentuální statistika gramotnosti kléru a světských
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nebyla zdaleka monolitická a některé její struktury si své místo na trhu zachovaly,
nebo se dokázaly včas transformovat a najít si místo nové (jedná se například o
vzdělání a výchovu46). V tomto případě se však velká část církevních struktur
tentokrát nedokázala transformovat tak, aby mohla svým klientům poskytnout
kvalitní a málo dostupné služby. V minulosti se výše zmíněným toto poměrně
dařilo, ať se jednalo o vykonávání byrokracie, produkce umění, vzdělání a dalších,
ale dříve či později se začala exkluzivita těchto a jiných služeb vytrácet. Nakonec
zbylo téměř jen poskytování zadostiučinění z praktikované zbožnosti a duševního
naplnění.
Zde se na rozdíl od předchozích příkladů objevil velký problém a to
neschopnost těchto struktur tyto služby kvalitně poskytnout. Jedná se především o
špatný stav morálky uvnitř církve,47 který se přímo vylučoval s morálním
zadostiučiněním, které měla poskytovat svým konzumentům. Morální poklesky
byly problémem po celou existenci oficiální organizované církve a nedá se
objektivně konstatovat, že by se její morálka nějak výrazně zhoršovala, ale
společnost tento fenomén byla ochotna bez masovějších konfliktů přehlížet,
dokud to přímo neovlivňovalo poskytované služby, jako bylo vzdělání,
byrokracie, nebo třeba produkce umění (nebo alespoň jejich ekonomické jádro).
V případě morálního zadostiučinění se zjednodušeně řečeno jednalo o pochybný
výrobek poškozený především nekvalitním procesem výroby.
Dalším nepřehlédnutelným faktorem projevů praktikované zbožnosti je
jejich deklarace a zveřejnění. U náboženských hnutí odsouzených pro herezi, nebo
podrobených diskuzi uvnitř církve můžeme pozorovat buď sektářský způsob
života (tedy utajování vlastní existence samotného hnutí a také zpravidla absenci
snahy o masové šíření), nebo naopak přímou deklaraci a vymezení se vůči
konformnímu okolí.

Diskuzi kolem vzestupu středověkého „sekulárního školství a vzdělanost v poznámce
shrnuje SHEFFLER, David. Schools and schooling in late medieval Germany:
Regensburg, 1250-1500 Leiden ; Boston : Brill, 2008. s. 93.
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Dobovou oblibu kritiky církve a její dynamiku popisuje opět HUIZINGA,
Johan. Podzim středověku. Jinočany, 1999. s. 292-293., nebo RAPP, Francis. Církev a
náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 1996, s. 157-161.
29
47

Je těžké jednoduše vysvětlit, proč se některá hnutí vydala tou a některá
onou cestou, ale je zde několik zjevných faktorů. Pokud bylo hnutí spojeno
s nějakým ekonomickým, nebo sociálním konfliktem, nemělo pro jeho členy
smysl své názory veřejně nedeklarovat, v tom jim mohla bránit pouze objektivně
malá naděje na úspěch, nebo dřívější neúspěch a tvrdé pronásledování.
Hnutí ve městech a na venkově mohla být veřejná i neveřejná, ale
deklarovaná hnutí ve městech měla zřejmě kvůli uzavřenosti městských struktur
tendenci se proti některým z nich vymezovat.48 Naopak veřejná venkovská hnutí
často tuto potřebu neměla a neobohacovala své členy na úkor ostatních, benefity
měla vytvářet vnější síla.
Zjednodušeně se dá říct, že v středověkém městském prostředí se v případě
praktikované zbožnosti často mohly objevit tendence k exhibicionismu. Zbožnost
se dá přirovnat k jisté formě duševního vlastnictví, které bylo stejně jako každé
jiné vlastnictví kupováno, prodáváno, bráněno a vystavováno na odiv. Ve
venkovském prostředí můžeme také nalézt mnoho forem praktické zbožnosti
neslučitelné s církevními dogmaty,49 která byly provozovány veřejně a veřejně
šířeny, ale tento fenomén byl spíše obchodně účelný a propagační, než aby měl
fungovat jako skutečné vymezení se vůči jiné konkurenční struktuře.
V tomto konkrétním případě nerážíme na dvě dost odlišná hnutí, což je
zřejmé i z konfliktu, který mezi nimi nastal. Na jedné straně stojí silně
zpolitizované husitské hnutí, které jasně deklarovalo a hájilo svou věroučnou
pozici (i když o této problematice probíhala neustálá diskuze uvnitř hnutí, husité
vždy přistupovali ke svým názorům na dané téma tímto způsobem, tedy jejich

Příkladů takového chování existuje celá řada. Jedním z nejznámějších je příběh muže
nazývaného Petr Waldo (tedy údajný zakladatel valdenského hnutí) AUDISIO,
Gabriel. The Waldensian dissent: persecution and survival, c. 1170-c. 1570. New York:
Cambridge University Press, 1999. Cambridge medieval textbooks. s. 9. a tendence
zavržení tradičního městského života můžeme sledovat až do vystoupení kazatela
Savonaroly WEINSTEIN, Donald. Savonarola [electronic resource]: the rise and fall of
a Renaissance prophet. 2011. [8.4.2018]. dostupné na: https://ebookcentral-proquestcom.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=3420756
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Příkladem za všechny můžou být takzvaní benandanti GINZBURG, Carlo. Benandanti:
čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. Praha: Argo, 2002. Každodenní život.
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veřejnou deklarací)50 a na druhé straně neznámá skupina, která svůj postoj nijak
veřejně nedeklarovala, ale není zdaleka jisté, že by se ho snažila nějak aktivně
skrývat, to by bylo také neslučitelné s původní motivací příchodu přiřknutou
skupině Vavřincem.
„…ani neměli s sebou vlastního kněze, nýbrž jenom jakéhosi latiníka, který
jim četl knížky v jejich jazyku.“
“…nec proprium secum habebant presbiterum, sed solum quemdam virum
latinum, qui in eorum linguagio libellos eis legebat.”
Autor svůj popis zakončuje konstatováním, že se skupinou nepřišel žádný
kněz ale pouze někdo znalý latiny, kdo měl ostatním předčítat knihy v nějakém
vernakuárním jazyce. Tyto informace jsou zásadní, protože přímo nesouvisejí
s primárním účelem textu, tedy odhalit původ později pronásledované náboženské
úchylky.
V první řadě zde vidíme, že součástí skupiny neměl být nikdo s kněžským
svěcením. Může se tedy zdát, že se autor zdůrazněním této informace snaží snížit
důvěryhodnost celé skupiny a věrouky, kterou měla údajně šířit. To může být
samozřejmě pravda, ale touto snahou by byla ignorována přítomnost svěcených
kněží mezi českými pikardy51 a taková snaha by byla z tohoto důvodu, o kterém
autor sám jistě věděl, poněkud bezpředmětná. Tato informace je tedy celkem
důvěryhodná a nejspíš také odpovídá realitě, protože není příliš pravděpodobné,
že by někoho, kdo náležel do církevní struktury, úplně opominuly veškeré dobové
prameny a to především ty byrokratické povahy. Tento argument vychází
především z tendence církevních struktur, ke kterým by dotyčný v takovém
případě patřil, zanechávat takovéto písemné prameny. Tímto způsobem se dá
téměř vyloučit, že by identita této osoby byla v dobových pramenech zamlčena

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Praha: Historický
ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 80.
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Například působení Martina Húsky a adamitském hnutí JUKL, Jakub Jiří. Adamité:
historie a vyhubení husitských naháč. 2014. s. 45-59. V tomto případě je diskuze o
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záměrně, aby byla tato trapná heretická epizoda úplně zapomenuta. Pokud tato
část Vavřincova podání událostí nebyla účelová, tedy pokud neměla poukázat na
zahraniční původ heterodoxie, minimálně se ji nesnažila nijak utajit.
Možným vysvětlením by také byla snaha této osoby svou identitu a
příslušnost k církvi skrývat, pak by bylo otázkou, proč by tak vůbec činil.
Důvodem proč se vůbec zabývám tímto problémem, přestože Vavřinec přítomnost
v zásadě jakéhokoli klerika ve skupině vylučuje, je celkem reálná možnost, že
tomu tak přesto bylo. Kněží a především nemajetný zástupný klérus, jehož počty
neustále narůstaly,52 bez výnosných církevních obročí byli, jak se domnívám,
jedněmi z nejčastějších šiřitelů náboženských heterodoxií obecně. Důvodů k tomu
je hodně, vzdělání, z něj vyplývající schopnost kritického myšlení, relativní
materiální zajištění, časté cestování a celkově jejich kosmopolitní povaha. Fakt, že
autor úplně vylučuje přítomnost kněze v celé skupině nonkonformistů a nám
dostupná fakta mu dávají zapravdu, nám toho můžou hodně povědět o povaze
samotné heterodoxie včetně toho, z jakého sociálního prostředí vycházela a jak
byla zaměřená ve smyslu vnímání společnosti a role náboženství jako takového.
Neméně důležité je to, co se z textu o dané osobě nedozvíme. Píše se zde
že šlo o „latiníka“, což je velmi nekonkrétní. Pokud by šlo o studenta, lékaře, nebo
právníka, zdá se zvláštní, že by to autor nezmínil. Zároveň kdyby šlo o aspiranta
na kněžské svěcení, Vavřinec by nejspíš nenapsal, že nešlo o kněze, i když by to
byla v tomto případě formálně pravda. Formální svěcení nemuselo být zdaleka tak
zásadní pro vnímání osoby a jejího statutu okolní společností.
To že daná osoba uměla latinsky je za normálních okolností banální
informace, která zdaleka není tak podstatná jako důvod, proč tomu tak bylo. Na
druhé straně pro Vavřince byla o něco podstatnější, protože se díky ní subjekt
mohl seznámit s teologickými spisy (což je evidentně základ Vavřincova
argumentu ohledně evangelického původu remanence v předchozím textu)
nehledě na to, proč latinsky vůbec uměl. Každopádně s velkou pravděpodobností
mohlo tedy jít o někoho, u koho bylo takové vzdělání v českém prostředí méně

RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996, s. 158.
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obvyklé (tedy například řemeslník53), nebo šlo o někoho, kdo se svého
předchozího života určitým způsobem vzdal a už na něj ani nijak neaspiroval.
V těchto příkladech by Vavřinec zjevně nedokázal pochopit, proč ta osoba vůbec
ovládá latinu, nebo proč se dotyčný rozhodl své znalosti používat pouze pro
apoštolský styl života.
Zmíněný „latiník“ měl ostatním členům skupiny číst knihy v jejich jazyce.
Autor samozřejmě neuvádí, o jakou literaturu mělo jít, ale zjevně se on sám
domníval, že šlo o literaturu náboženskou. Jako první se nabízí úvaha o překladu
Bible, kterých existovalo do vernakulárních jazyků již několik (německý,
francouzský, valdenský54,...) a navíc Vavřinec jasně připisuje nonkonformní
názory celé skupiny kritice výkladu Evangelia. Na druhou stranu musím opět
připomenout, že tento Vavřincův názor nejspíš vychází až z pozdějších událostí.
Zároveň není úplně jasné, proč by Vavřinec tento překlad Bible nezmínil, pokud
by se jednalo o část nebo o celou diskutovanou literaturu. Do celkového autorova
narativu by se jistě hodil překlad Bible, pokud by tam skutečně nějak figuroval.
Ještě bych měl připomenout, že tyto dvě informace spolu logicky příliš
nesouvislý. Aby daná osoba mohla předčítat knihy vernakulárním jazyce
nepotřebovala umět latinsky. Tento poněkud zvláštní paradox, kteréhosi dost
možná ani sám autor nevšimnul, přispívá k důvěryhodnosti obou informací,
protože ty na sobě nejsou navzájem nijak závislé a vztahují se tedy jen ke zbytku
textu. Z faktu, že ona osoba uměla latinsky dokonce ani Vavřinec zjevně nic
nevyvozuje. Na druhou stranu používání literatury ve vernakulárním jazyce mohlo
tvořit dojem jistého typu hereze (nejspíš vycházejícího z prostředí mimo rámec
klasického vzdělání).

Zde se jedná jen o spekulaci, kterou by bylo žádoucí podložit statistikou dobové
vzdělanosti světských osob. Hrubou statistiku poskytuje BURINGH, E. Medieval
manuscript production in the Latin West: explorations with a global database. Boston:
Brill, 2011. s. 413.
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Další důležitou otázkou je jazyk, kterým měly být ony knihy napsány. Je
zde zjevný problém, proč Vavřinec neuvedl jazyk konkrétně, obzvlášť když se
domníval, že geografický původ nonkonformní skupiny sám zná. Nabízí se dvě
možná řešení. Vavřinec zjevně nedokázal pojmenovat jazyk, kterým se měl
používat v „Pikardii“ (tedy v oblasti, kterou takto Vavřinec ve svém díle
pojmenoval) a on sám, nebo spíš jeho zdroje o těchto událostech tento jazyk
vůbec nedokázali rozpoznat ani ho nenapojili na nějaký známější. Tímto
způsobem se nám podstatně snižuje okruh možných kandidátů, protože, jak se
domnívám, existovalo jen málo vernakulárních jazyků, které by byly českým
recipientům neznámé a zároveň by v nich existovala vůbec nějaká náboženská
literatura.
„Neboť když dopuštěním Božím řečený Zikmund panoš a zeman veřejně
vyhlásil svůj blud a tvrdošíjně ho hájil, shledalo se, že ho s ostatními k tomu bludu
a kacířství svedli řečení pikardští. A tak když někteří pikardští v Praze zemřeli,
jiní zachváceni strachem odešli neznámo kam, přece zachovali Čechům své
nakažené semeno.“
Před touto pasáží textu ještě předchází krátký citát z Evangelia a po ní
následuje podobně ideologické a odsuzující autorovo provolání, kde autor ještě
konstatuje, že ještě v době, kdy tento text psal, byli někteří lidé ovlivněni tímto
„kacířstvem“.
Část textu týkající se Zikmunda z Řepan nemá nejspíš nijak velkou
výpovědní hodnotu, protože se v ní pouze shrnuje celkový účel textu jako
takového. Přesto je zde několik pozoruhodných detailů. Předně Zikmunda měli
k heterodoxii přivést samotní migranti. Nicméně je pozoruhodné, že k tomuto
faktu se on sám na rozdíl od věrouky nepřihlásil. Je tedy dost dobře možné, že jde
o typicky sugestivní práci s výpovědí podezřelého, kterou lze nalézt v pramenech,
jako jsou inkviziční protokoly.55

Zde se opírám především o již uvedenou kritiku těchto pramenů u ZBÍRAL,
David. Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské
Evropy. Praha: Argo, 2007. Každodenní život. a z diskuze kolem problematiky
„Svobodného ducha“ v další části této práce.
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Za pozornost také stojí samotné Zikmundovo veřejné vyhlášení a hájení
těchto myšlenek. Takovýto způsob chování se zdá zcela typickým pro české
prostředí přelomu druhého a třetího desetiletí patnáctého století, kde ještě nebyla
ustanovena jednotná věrouka a na toto téma probíhaly neustálé bouřlivé diskuze.
Sektářský způsob života v utajení tedy ještě nebyl úplně opodstatněný, jak
můžeme ostatně vidět i u táborských kněží, kteří měli být s touto věroukou také
spojováni. Nabízí se nám tu jedinečná možnost komparace jednotlivých aktérů,
kteří se ocitli v podobné situaci, ale zjevně se zachovali zcela odlišně. Zatímco
česká část tohoto hnutí, které mělo alespoň v očích dobových recipientů jednotnou
věrouku a svým způsobem i strukturu, se zapojila do zmíněné diskuze a za svou
víru se alespoň z počátku postavila, imigranti nic z toho neudělali a podle zde
zaznamenaného narativu se uchýlili do ještě většího ústraní na venkov.56
Tento rozpor by se dal vysvětlit velmi jednoduše, povaha nonkonformity
byla zcela jiná i přes určitou věroučnou shodu. Zde se musíme znovu vrátit
k možné rozdílné fázi vývoje. Skupina imigrantů už mohla v minulosti čelit do
jisté míry úspěšnému pronásledování, zatímco čeští nonkonformisté zatím pouze
procházeli revoluční bojovnou fází, kde by uzavřenost jen znemožňovala jejich
potencionální úspěch. Tento faktor je důležitý především z hlediska určování stáří,
zkušeností a celkové povahy hnutí, z kterého měla celá zahraniční skupina
pocházet. Pokud by se jednalo o poměrně mladý směr, který by třeba přímo
z husitství vycházel, nebo se k němu alespoň nějak výrazně hlásil a především
pokud by se v nedávné minulosti některý její potenciální člen rozhodl svou
věrouku veřejně hájit ve své domovské zemi, nabízela by se otázka, proč se tito do
debaty nezapojili i v českém prostředí.57 Snad jediným možným vysvětlením by

Tedy jak se domnívá ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let.
Praha: Historický ústav AV ČR, 1996. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s.
73. na Žatecko a Podbořensko, po případě Žatecko a Žluticko ŠMAHEL,
František. Husitská revoluce. 2, Kořeny české reformace. Praha: Historický ústav AV
ČR, 1993. Práce (Historický ústav. Akademie věd ČR). s. 131.
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Narážím zde na případ Gillese Merseulta, který je pro tuto problematiku zásadní a bude
zde analizován později. Zabývali se jím BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina.
Praha: Čin, 1931, s. 176-189. Knihovna české mysli. a LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina.
Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ,
ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha:
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byla nepřehlednost tohoto prostředí pro cizince a, jak celu problematiku chápe i
sám Vavřinec, skupina by už dosáhla svých cílů samotným příchodem do Čech,
což ale zní poněkud nepravděpodobně v případě revolučního hnutí.
Tímto se plynule dostáváme k další větě textu, Vavřinec zde tvrdí že
někteří z původních členů migrující skupiny v Praze zemřeli ještě před událostmi,
které zde popisuje, tedy před odhalením Zikmunda z Řepan a nejspíš ještě před
jejich pražským pronásledováním 28. března 1421. Rozhodně není z textu jasné,
jak měli zemřít a kolik jich vlastně bylo, pokud to nebylo nijak zvlášť vysoké
číslo, zůstává potom otázka, proč se tento fakt kronikář vůbec rozhodl
zaznamenat. Členové této skupiny mohli ve vrcholném středověku zemřít
z mnoha důvodů a v tomto případě se jako výraznější jeví pouze probíhající
válečný konflikt, nicméně nic nám příliš neukazuje na omezené boje první křížové
výpravy a ani na boje mimo Prahu. Nabízí se možnost, že Vavřinec popisuje
přímo oběti pronásledování, ale pak není jasné, proč celou situaci tak
neinterpretuje rovnou. Pokud by autor chtěl pražskou stranu uchránit před pověstí
o násilné likvidaci, nemusel by tyto ztráty zmiňovat vůbec.
Osobně se mi jako nejpravděpodobnější jeví, že se jedná o čirou spekulaci
rétoricky zaobalenou tak, aby působila co nejvěrohodněji. Vavřinec se zde
evidentně

vypořádává

s paradoxem,

v kterém

jeho

interpretace

událostí

neodpovídá jejich výsledku. Po původním počtu čtyřiceti mužů s rodinami, který
Vavřinec uvádí, nezbyly žádné viditelné stopy krom věrouky, kterou měli do
Prahy přinést. Je tedy logické, že mohli padnout za oběť pronásledování, ale
k tomu není žádný alespoň trochu spolehlivý doklad, autor tedy může napsat, že
jich část zemřela a nechat jen na představivosti čtenáře, aby si tato úmrtí
s pronásledováním spojil.
Zároveň je zásadní si uvědomit, že toto je jediná část analyzovaného textu,
v které jsou popisovány události odehrávající se až po vypuknutí celé pikardské
aféry a po jejím úplném zveřejnění. Autor nemusel být očitým svědkem žádného
pronásledování, ale předpokládám, že na rozdíl od nás měl k dispozici velké

Centrum medievistických studií (CMS), 2016. s. 119-122.
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množství informací od svých současníků, takže především poslední věta o
odchodu zbytku původní skupiny z Prahy „neznámo kam“, je s velkou
pravděpodobností nejspíš jistým způsobem pravdivá, ale není zde vůbec jasné,
jestli šlo o původní skupinu migrantů, nebo o někoho kdo pouze sdílel jejich
domnělé přesvědčení a byl takto vyprofilován typickým vyšetřovacím způsobem
sugestivních otázek. Také je poněkud nápadné, že Vavřinec neuvádí žádnou
lokaci, kam se měli pronásledovaní uchýlit, když sem mohl snadno dosadit místa
jako Žatecko, která byla spojována s pikarty. To jen nahrává domněnce, že se
nejednalo o zahraniční, ale o české nonkonformisty.
Zde rozebíraný text je velice krátký, ale zároveň je poměrně konkrétní.
Přestože události, které popisuje, se mohou zdát nevýznamné pro celou
problematiku svým obecným charakterem a nepochybně i tendenčností, má tento
krátký úryvek zásadní význam pro pochopení celého problému tohoto
flanderského nonkonformního proudu. S jistou nadsázkou by se dalo říct, že
Vavřincův pohled je svým způsobem revoluční a bezprecedentní z hlediska
našeho

poznání

pozdně

středověkých

nonkonformních

heterodoxních

náboženských hnutí, kterým se nepodařilo proniknout do oficiálních struktur
společnosti jinak, než jako externím nežádoucím prvkům. Poprvé se zde
setkáváme s pohledem, který, přestože je zcela negativní a jak bylo již mnohokrát
řečeno tendenčně zaměřený, stojí alespoň částečně mimo diskurz vnímání těchto
fenoménů v ostatních dobových pramenech, které přes svou častou přesnost,
částečnou nestrannost a snahu objektivně zaznamenat události neustále v rámci
mentality, která společnost dělí na pravověrné a nepravověrné, na nás a na ty
ostatní.58 To se týká pramenů stejně tak heterodoxní jako ortodoxní provenience.
Vavřinec bez známky pochybností tuto věrouku odsuzuje jako heretickou, ale on
sám, odsouzený heretik, nám nevědomky poskytuje jedinečnou možnost
nahlédnout do myšlenek někoho, kdo stojí mezi dvěma silami, ke kterým se
nemůže ani k jedné uchýlit a přijmout její přímočaré vnímání společnosti.

Zde vycházím z obecného pojetí VEJRYCHOVÁ, Věra. Heterodoxie, etnická odlišnost
a zobrazení nepřítele ve francouzských a burgundských pramenech 15. století. In: Kacíři,
barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum
medievistických studií. (CMS), 2016, s. 119-122.
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Dalo by se jednoduše namítnout, že ač byl Vavřinec sám nonkonformní
(nebo alespoň vycházel z revolučních myšlenek tohoto typu) a navíc renesanční
spisovatel,59 sám z větší části přebírá rétoriku a mentalitu ortodoxních polemik a
inkvizičních protokolů. To je samozřejmě pravda, ale nehledě na to a na samotnou
motivaci, kterou autor měl k napsání tohoto textu a byla zde mnohokrát
vyvozována, důležitější než samotný obsah informací a jejich autorova
interpretace je fakt, že se Vavřinec vůbec rozhodl je do své kroniky zařadit, nebo
k tomu byl spíše donucen okolnostmi a vlastním osudem, aktéra při tvorbě nové
konformity. Proto se zde nesoustředím ani tak na to, co si autor o událostech
myslel a jak je interpretoval, mnohem podstatnější jsou informace, které stojí
mimo jeho ideologické snahy a především důvody k zařazení jednotlivých pasáží.
Text je zásadní i z jiného důvodu. Přestože problematika, kterou se zde
zabývám, je z hlediska dějinných událostí vcelku marginální a mohla by být
označena jako slepá větev celého vývoje v jistém smyslu sekulárního přístupu
k víře, církvi a náboženství a navíc je vcelku chudě zastoupená v dobových
pramenech, dostává se jí poměrně velké pozornosti v pracích českých i světových
badatelů,60 kde svou exotickou povahou něčeho, co neodpovídá domnělé
většinové praxi evropského středověku, často slouží jako rozhodující faktor
v argumentaci badatelů napříč celým odborným spektrem historiků duchovních
dějin evropského středověku ať je jejich interpretace událostí jakákoli. Často se
těch několik pramenů, mezi které patří i tento krátký text z Vavřincovi Husitské
kroniky, považuje za důkazy internacionality některých hnutí, rozsahu
nadnárodních kontaktů v evropské společnosti, kauzalit ve vývoji duchovního

Vavřince takto označuji především kvůli povaze rozebíraného díla a zbytku jeho
literární činnosti viz. BOURGOIGNE, Jean de. Cestopis t.zv. Mandevilla. V Praze: Česká
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1911. Sbírka pramenův
ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina 1., Památky
řeči a literatury české.
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Krom již uvedených, propojení obou směrů považuje za vcelku možné COHN, Samuel
Kline. Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425 : Italy,
France, and Flanders. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. zde
upozorňuje na údajné husity, kteří měli být upáleni 1422 v Douai. RAPP, Francis. Církev
a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 1996, s. 151. „pikarty“ spojuje s remanencí a adamity (české)
s panteismem.
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života v jednotlivých kulturních a geografických celcích, nebo síly a existence
základních myšlenek, které dnes můžeme nazvat jako společensky kritické a
nábožensky heterodoxní. Ale v těchto případech máme vždy tendenci zapomínat
na bezpočet faktorů, které vedly k vzniku těchto dokumentů a takto vzniklé
interpretace jsou často tak vzájemně neslučitelné, že tento fenomén slouží ve
výzkumu společnosti pozdního středověku, vývoje nonkonformního a sekulárního
myšlení i vývoje husitského hnutí, jako pouhý argument ve prospěch kterékoli
interpretace úplně zbavený jakékoli podstaty. Proto má tato práce především za cíl
zabývat se samotnou podstatou fenoménu těchto flanderských „heretiků“.
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2.2

Sociální a ekonomické prostředí Nizozemí
Geografické území, které leží na velké části dnešního Belgického

království a v severní části Francouzské republiky, bylo po celý středověk zcela
specifické svým vývojem, a to jak politickým, tak i společenským a
hospodářským, dokonce se zdá, že v těchto posledních dvou ohledech je rozdíl
oproti zbytku Evropy nejmarkantnější. Je důležité si tedy specifikovat základní
geografické a geopolitické pojmy, ve kterých se zkoumané fenomény pohybují.
Pro potřeby proniknutí do způsobu myšlení a mentality obyvatel území, na
kterém se objevily heterodoxní a nábožensky nonkonformní myšlenky, kterými se
zabývá tato práce, je třeba si vymezit poněkud širší geografický celek, založený
především na přírodních podmínkách, které mohou do jisté míry formovat
příslušnou společnost a její mentalitu. V tomto případě máme co dočinění
s rovinatou krajinou situovanou z velké části na pobřeží Severního moře a
protkanou splavnými říčními toky. Správným geografickým pojmem pro takto
chápané území by bylo Nizozemí. Tímto názvem je většinou zhruba označováno
území dnešního Nizozemského a Belgického království, spolu s francouzskými
departementy Nord a Pas-de-Calais a historického území Lucemburska.61 Toto
území sice nebylo ve středověku téměř v žádném ohledu kompaktní, ale dá se
považovat za celek s minimálně velmi podobnými přírodními podmínkami a
z tohoto ohledu i s předpoklady pro formování určitých typů společností.
Pro zúžení této rozsáhlé oblasti nám nejspíš mohou dobře posloužit již
zmiňované řeky, o které se obecně vzato jednotlivé středověké kulturní celky dost
silně opírají. V tomto případě se bude konkrétně jednat o povodí řeky Šeldy a
z částí i Mázy, ostatní řeky v tomto regionu, jako jsou Rýn, Somma a další jistě
tvoří srovnatelné podmínky pro vývoj společnosti v jejich povodí, ale domnívám

Používám zde údaje z geografické definice encyklopedie Britanica The Editors of
Encyclopaedia Britannica. ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Low Countries [online]
©2018 Encyclopædia Britannica, Inc. [cit. 2018-08-04]. dostupné na:
https://www.britannica.com/place/Low-Countries
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se, že takto omezený kulturní celek bude mít o dost větší výpovědní hodnotu.62
Podobně jako přítomnost velkých říčních toků může ve stejném směru ovlivnit
vývoj společnosti především přímořský charakter, který je v tomto případě ještě
umocněn blízkostí dalších oblastí profitujících z námořní dopravy, jako jsou
severoněmecká území a především jižní Anglie. Vcelku podobným faktorem je
rovinatý ráz krajiny, který také usnadňuje dálkový obchod tentokrát směrem do
vnitrozemí.63 Všechny tyto geografické charakteristiky, jsou zde analyzovány
především ve vztahu s obchodem a tím pádem s hospodářstvím, ale rozhodně se
nedají vykládat pouze takto zjednodušeně. Stejně tak samotnou ekonomii
nemůžeme považovat za určující, nebo snad dominantní kauzální předpoklad pro
vývoj společnosti a její mentality v určitém směru a takto jí ekonomicky
determinovat. Přesto díky zjevné korelaci mezi vývojem společnosti a jejího
hospodářství ho nemůžeme rozhodně ani vyloučit. Je třeba přistupovat k těmto
faktorům ve snaze zhodnotit jejich skutečný význam pro danou problematiku co
možná nejobjektivněji.
2.2.1 Význam ekonomických vztahů pro středověkou nizozemskou společnost
Samotný již zmiňovaný ekonomický vývoj tohoto území skutečně nemá,
jak se domnívám, v Evropě vrcholného středověku obdoby. Prvním faktorem,
který musíme vzít na vědomí, je textilní výroba. Díky své náročnosti a počtu
jednotlivých úkonů (těch je zhruba něco přes dvacet), které je nutné provést
v rámci zpracování materiálu (v tomto případě hraje dominantní roly především
vlna), je textilní výroba často označována za předchůdce průmyslové výroby,

62

PIRENNE, Henri. Early democracies in the Low Countries: urban society and political
conflict in the Middle Ages and the Renaissance. New York: Harper Torchbooks, 1963. s.
27. popisuje takto jih Nizozemí a zde zároveň přikládá velký význam řekám Šeldě a
Máze, ale je třeba dodat, že jeho pohled se vztahuje především na středověké městské
demokracie, což je ale podle mě jeden z předpokladů pro vývoj určitých tipů heterodoxií.
Autor k celé problematice zdá se také přistupuje s jistou mírou patriotismu.
63

PIRENNE, Henri. Early democracies in the Low Countries: urban society and political
conflict in the Middle Ages and the Renaissance. New York: Harper Torchbooks, 1963. s.
65-66. přikládá blízkosti mořského pobřeží a toku řeky Šeldy velký význam pro rozvoj
místní ekonomiky a zde ho také vyzdvihuje jako střet italského a severského obchodu se
speciálním poukazem na obchod s Anglickým královstvím. Ale tato jeho charakteristika
poukazuje pouze na formování tohoto fenoménu především ve dvanáctém století a ne na
jeho pozdější vývoj.
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který se vyskytuje již ve středověku.64 Fakt, že textilní výroba absolutně
dominovala v této oblasti, je nejspíš zapříčiněn již zmíněnými podmínkami spolu
s velkým přísunem nezpracované vlny z britských ostrovů a vhodným odbytištěm
hotových výrobků na kontinentální Evropě, jmenovitě ve Francouzském
království (konkrétně na šampaňských trzích65) a v Říši.66
Zpracování textilu, nebo spíše jeho výše popsaná specifika, má pro tuto
problematiku především význam svým dopadem na mentalitu, kulturní prostředí i
povahu jednotlivých aktérů. Středověký tržní systém,67 kde část jeho aktérů těžila
materiál z přírodního bohatství (tedy hlavně zemědělci, dřevorubci, do jisté míry
horníci a další), část byla zpracovateli, kteří zároveň hotový výrobek prodávali na
lokálním trhu a v neposlední řadě všichni byli zároveň konzumenty tohoto trhu
omezeného na jednotlivé městské komunity a jejich spádové oblasti.
Každý z těchto aktérů měl svá určitá specifika a především jedinečný
soubor vztahů vůči systému samotnému. Základní producenti surovin, nebo také
„prvovýrobci“68 měli vztah k přírodnímu bohatství (tedy například k zemědělské
půdě), které víceméně jednostranně těžili, což je činilo do jisté míry z této
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perspektivy nezávislými a nenahraditelnými. Na druhé straně jejich postavení a
jejich vztah k trhu byly nejspíš explicitně nevýhodné. Jednoduše řečeno, čím nižší
je stupeň zpracování, tím nižší je poměrná hodnota přikládaná tomuto zboží, navíc
minimálně v případě zemědělství (včetně pastevectví) hraje roli určitý stupeň
individualismu.69 Ten bránil kolektivní reprezentaci, která hrála tak významnou
roli v tržním postavení řemeslníků.70 Nemůžeme také opomenout, že ve
středověku se postavení ve společnosti nemuselo nutně odvíjet od ekonomických
vztahů, ale spíše od nákladné reprezentace, kterou tato skupina obyvatel příliš
nedisponovala.71
Zpracovatelé

surovin

měli

také

dva

rozdílné

vztahy v systému

středověkého lokálního trhu. Na jedné straně byli závislí na producentech těchto
surovin a zároveň na jejich zásobování základními potravinami. Na druhé straně
měli zcela pod kontrolou trh s výrobky a z něj vycházející místní městské trhy,
což jim dávalo poměrně velkou možnost k vytváření uskupení na bázi, kterou
můžeme dnešním jazykem označit za kartelovou72 a monopolistickou. Jedná se o
témě universálně rozšířené cechy, které jsou často předmětem vědeckého bádání.
Někdy může být systém cechů označován jako municipální socialismus. Tento
stav se dá interpretovat, jako stav, kdy sociální služby poskytuje komunita, která
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zároveň dohlíží na regulaci trhu. Řemeslníci, tedy zpracovatelé a prodejci, byli
chráněni v rámci, nebo po boku ochrany existenčních potřeb před kapitalizací
tržních vztahů a před jejími důsledky, jako jsou technické inovace a centralizace.
Nedá se ovšem říct, že by cechy v této době působily tak zpátečnicky.73
Neexistence klasického kapitalismu na těchto lokálních trzích je nejspíš v celku
přirozená, protože tržní soutěž na uzavřených celcích bez výrazné nezávislé
právní autority (nebo spíše ještě nerozvinuté) by mohlo jednoduše vést
k neproduktivním spekulacím, sociálním nepokojům a její benefity jsou celkově
sporné.74 Navíc musíme mít na paměti, že městské komunity byly tvořeny téměř
výhradně řemeslníky a obchodníky (nicméně se zde nejedná o všechny obyvatele
středověkých měst, ale pouze o ty segmenty, které tvořily ekonomickou podstatu
města), takže zajišťování sociálních služeb a regulace trhu tímto způsobem a tímto
směrem se zdá celkem přirozená.75 Nicméně tato mentalita stability zajišťovaná
vzájemným konzumem vlastní produkce se skutečně vztahuje na všechny
obyvatele měst bez rozdílu, měšťané, místní klérus, prostitutky i žebráci tuto
potřebu společné politické reprezentace cítili a dokladem této závislosti na
systému nám může být více faktorů, například každodenní používání peněz.76
2.2.2 Textilní výroba a dálkový obchod, jejich dopad na formování středověké
městské společnosti – Obchodníci
Každopádně kromě těchto dvou skupin obyvatel podílejících se na
vrcholně a pozdně středověkém systému lokálních trhů se ve středověkých
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městech vyprofilovala další. Dálkový obchod jistě nebyl žádné novum,
přepravovalo se pomocí něj luxusní zboží, nebo do jisté míry lokálně exklusivní
suroviny a zboží (mohlo se jednat o nerostné suroviny, o zemědělskou produkci
z obecně výnosnějších oblastí, nebo jiné lokálně špatně dostupné komodity) a sám
o sobě nemusel nutně záviset ani na samotné soustavě středověkých měst jako
takové. Podstatné ovšem je, že dálkový obchod zjevně nebyl příliš kompatibilní
s tím lokálním a hlavně se společností na něm založenou.77 Zatímco středověké
cechy složené z řemeslníků participujících na lokálním trhu mohly celkem snadno
kontrolovat politickou a sociální scénu uvnitř městských komunit a pro tento účel
regulovat trh, protože ti samí aktéři byli zároveň zpracovatelé, prodejci a vzájemní
konzumenti veškerého zboží (s výjimkou producentů surovin, kteří zároveň trh
z části i konzumovali a na něm prodávali, proto s nimi musel být pro jejich
zásobovací potenciál a kupní sílu nalezen jistý modus vivendi), tyto cechy
nedokázaly regulovat dálkový obchod, protože z principu kontrolovaly vždy jen
jeden jeho segment, zpracování surovin ve výrobek, nebo jeho konzumaci (cechy
a podobné subjekty po případě mohly ovládat i produkci surovin a zároveň jejich
zpracování, jak tomu mohlo být například u zpracování nerostných surovin). Onen
princip těchto mých úvah tady spočívá v tom, že cechovní reprezentace jedné
městské společnosti nemohla kontrolovat dálkový trh v jeho celistvosti, protože
kdyby měla kapacity na produkci i konzumaci těchto výrobků, nebyl by vůbec
důvod k samotnému vzniku fenoménu dálkového obchodu v takovýchto
podmínkách.
Protože každá složka středověké komunalistické společnosti se v rámci
zajištění své existence snažila získat postavení, společenský a politický vliv
odpovídající majetku a významu, který pro trh představovala, tento segment
společnosti, můžeme ho nazývat prostě obchodníky, spolu s dynamikou, kterou do
vztahů uvnitř městských komunit vnášel, existoval, jak se domnívám, v určité
míře všude, kde byla středověká města. Nicméně ne všude se těmto obchodníkům,
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vydělávajícím pouze na distribuci zboží, podařilo získat hegemonní postavení
v politické reprezentaci měst. Pokud přijmeme, že význam jimi provozovaného
dálkového obchodu byl přímo úměrný faktické moci těchto obchodníků, mohli
získat praktické dominantní postavení pouze tehdy, když dané město tvořilo
z nějakého důvodu příznivé podmínky k jejich podnikání. Mohlo se jednat o řadu
faktorů, vhodná poloha, demografické podmínky, naleziště nerostných surovin
v dané oblasti a další. Jistě by se dala rozlišit několik základních typů těchto měst
zaměřených primárně na dálkový obchod a v zásadě ovládaných obchodnickou
elitou, klasickým příkladem mohou být uzle středomořského obchodu zejména
v severní Itálii, ale v případě především jižního Nizozemí se zjevně primárně
jedná o centra výrobní produkce.
Tento fakt byl zjevně založen na již zmíněném množství a specifičnosti
procedur potřebných při výrobě textilu. Pro tento druh výroby a její efektivnost
byla vhodná velká centralizace jednotlivých úkonů a zároveň bylo nutné jejich
oddělení. Důvodem je ona velká specifičnost těchto úkonů, každý z nich
vyžadoval úplně jinou techniku práce a schopnosti pracovníka než ten předchozí a
ten co následoval po něm. Ani v podmínkách ještě plně nerozvinuté racionální
organizace práce vrcholného a pozdního středověku není příliš představitelné, že
by se jeden řemeslník zabýval kupříkladu změkčováním vlny, spřádání příze i
tkaní látky, protože ke každé z uvedených činností jsou zapotřebí úplně jiné
dovednosti a hlavně úplně jiné technické vybavení. Samozřejmě ještě
nepředstavitelnějším se zdá, že by někdo prováděl úkony z úplného počátku
celého procesu, jako je chov samotných ovcí a zároveň by byl schopen výslednou
látku například barvit, nebo dokonce prodávat, tyto činnosti si vyžadují úplně jiné
geografické a společenské prostředí.78

Nicméně zde nechci explicitně tvrdit, že více jednotlivých úkonů nemohl vykonávat
jeden subjekt. Navíc někdy není úplně jasné, kde jednotlivé úkony začínají a končí a
stejné je to se samotným procesem (jeho konec může vyhotovení víceúčelové hotové
látky, nebo dokonce prodej výsledného produktu jeho konzumentovi, což sice už není
proces výroby, ale ten by bez toho absolutně pozbyl svého smyslu). Snažím se zde
především upozornit na tento trend organizace výroby, který se bezesporu objevoval
téměř v každém odvětví zpracování surovin, ale zdaleka ne v takovém měřítku a
s takovým dopadem na pozdně středověkou společnost a její vnímáni.
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Obchodníci, kteří přiváželi do nizozemských měst vlnu z Britských
ostrovů a textilními výrobky zásobovali minimálně velkou část západní a střední
Evropy, získali v nizozemských vrcholně středověkých městech značný vliv a, co
do obsazování městských samospráv, absolutní hegemonii.79 Jejich vláda se
rozhodně nepodobala vládě řemeslnických cechů známé z většiny evropských
měst. Obchodníci nebyli absolutně závislí na lokálním zásobování, ani na kupní
síle místního trhu, jediné, co od ostatních obyvatel oblasti potřebovali, byla
vykonaná a pokud možno levná práce. Tato nezávislost na lokální komunitě
v kombinaci s mocí vedla k plutokracii, kdy byly městské rady stoprocentně
tvořeny z řad těchto bohatých obchodníků. Plutokracie se díky úplné kontrole
moci a snahou o konzervaci tohoto stavu, kterou participující jednici a rodiny
vyvíjeli, vyvinula v oligarchii, městské samosprávy tedy už neměly snahu dělat
z bohatých radních své členy, ale spíš ze svých členů bohaté obchodníky.
2.2.3 Textilní výroba a dálkový obchod, jejich dopad na formování středověké
městské společnosti – Textilní řemeslníci.
Druhým efektem, který textilní výroba a její specifika přinesla do oblasti
Nizozemí, bylo vytvoření skupiny, která jako by byla opakem obchodníků
bohatnoucích na dálkovém obchodu. Řemeslníci pracující v textilu byli vším, čím
jejich obchodnické protějšky nebyly. Při všech výše popsaných specificích, které
textilní výroba měla, je nepředstavitelné, že by tito pracovníci po vzoru ostatních
řemeslníků mohli nakupovat suroviny, nebo z části zpracované suroviny a
výrobky (tedy takové, které by v celém procesu výroby předcházely jejich
zpracování) na lokálním trhu, ten by tím nepochybně byl neúnosně organizačně a
personálně zatížen. Ze stejných důvodů neměli šanci polotovary, které oni samy
vyrobili, na trhu prodat, protože ty krom dalšího zpracování neměly žádné využití.
Tedy jakoby zrcadlově k obchodníkům textilní řemeslníci mohli trhu nabídnout
pouze svou práci a v otázkách zajišťování surovin a prodeje svých výrobků byly
zcela bezmocní. Je třeba připomenout, že především tuto novou složku nelze
úplně odpoutat od místního trhu, protože, přestože se ho jejich práce v zásadě
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netýkala, stále byli při svém velkém počtu jeho silnými konzumenty. Na druhou
stranu velké zastoupení textilních pracovníků v městských populacích (ti mohli
tvořit někdy i mírnou většinu obyvatel těchto měst80), budí podezření, že kapacity
lokálního trhu nemohly být schopny plně uspokojit jejich nároky. Tento
předpoklad by nutně ještě posílil jejich závislost na dálkovém obchodu a tím
pádem na jeho provozovatelích.
Tyto dvě nové skupiny obyvatel navázané na textilní výrobu a obchod s
textilním zbožím tvořily značnou část kulturního a politického života ve vrcholně
a pozdně středověkém Nizozemí. Bohatí obchodníci po dlouhou dobu
kontrolovali značnou část politického života nizozemských měst a textilní
řemeslníci svým počtem a masivními cechovními organizacemi formovali velkou
část sociální složky. Jejich vzájemná závislost a přirozený antagonismus
obchodních partnerů, dokázal formovat nizozemská města do podoby v tomto
měřítku, jak se domnívám, v Evropě dosud nevídané.
Pro potřeby této práce nejsou zase tak zásadní detaily politického a
ekonomického soupeření uvnitř nizozemských městských komun, ani jednotlivé
události tohoto několik set let trvajícího fenoménu, ale pro pochopení
nonkonformních hnutí, která z tohoto prostředí na počátku čtrnáctého století
vzešla, je nezbytně nutné chápat prostředí a společenské okolnosti jejich vzniku.
Je důležité pokusit se pochopit prostředí lidnatých měst, nad kterými se tyčily
mohutné věže beffrois81, symbolizující všemocnost obchodnických gild a
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městských rad a pod nimiž se na ulicích denně setkávali po cestě z práce tisíce
tkalců s namodralými prsty od práce s textilem.
Takto široce definované území shodných geografických podmínek a
z velké části i společného ekonomického vývoje může sloužit pouze k ilustraci té
nejobecnější mentality a k řešení otázek spojených s ní. Samotný fakt, že
Nizozemí bylo svou vhodnou polohou a rázem krajiny předurčeno k rozvoji
velkých městských komunit založených na dálkovém obchodu a především na
druhotné zpracování materiálu v textilní produkci, rozhodně neposkytuje žádné
vysvětlení ohledně otázek náboženské ortodoxie a heterodoxie, může nám pouze
přiblížit společnost, způsob jejího myšlení a sociální dynamiku v jejím středu, na
kterých se na počátku patnáctého století začaly projevovat specifické
nonkonformní heterodoxní tendence. Pro tento obecný pohled na společnost a její
mentalitu není úplně podstatné, jednalo li-se o území Flanderského, Brabantského,
nebo Henegavského hrabství, Lutyšského biskupství, nebo o jiný správní celek,
ale pokud chceme proniknout přímo do podstaty těchto událostí a fenoménů, je
třeba zkoumané území podstatně omezit a to geograficky i jeho přímým
politickým vývojem.
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2.3

Politický vývoj Flander a flanderských městských komunit

2.3.1 Politická situace vrcholně středověkých Flander
Pokud přijmeme geografickou charakteristiku Nizozemí jako určující
prvek při formování obecné strukturální povahy a možná mentality tamní
společnosti, ta samá kritéria rozhodně nemůžeme aplikovat pro povahu
jednotlivých událostí a pro konkrétní chování jejich aktérů. Pro nalezení příčin
těchto jevů musíme zúžit zkoumanou oblast a tím pádem i vymezit dílčí celky,
které dohromady nepojily pouze přírodní podmínky jejich okolí, ale i jejich
historie, politická kultura a po případě i politická reprezentace.
Právě politický vývoj dělil Nizozemí na několik menších celků, které se,
co do povahy společnosti a jejího každodenního života, příliš nelišily, ale díky
jejich vnitřní politické dynamice a postavení na celoevropském mocenském
kolbišti je možné na první pohled rozeznat rozdíly mezi těmito správními celky.
Jedním z takovýchto celků bylo Flanderské hrabství popřípadě celá oblast
nazývaná Flandry. Jedná se o střed jižního Nizozemí ležící převážně v povodí
řeky Šeldy s hlavními centry v Bruggách a Gentu, popřípadě v Ypry, Lille a
Tournai (u posledních dvou se jedná o centra takzvaných Francouzských Flander).
Již jsem zde upozorňoval na vhodné geografické podmínky Nizozemí pro vznik
měst, jako center výroby a dálkového obchodu. Z tohoto hlediska se zdá, že
Flandry nestály nijak mimo tento trend, ba naopak, že svou vhodnou polohou
spíše stály v jeho čele.82
V minulé kapitole jsem se pokusil nastínit tendence obecného sociálního
vývoje ve vrcholně a pozdně středověkých municipálních společnostech. Pro
politický vývoj je ovšem nezbytně nutné znát okolnosti, které z velké části
uzavřené městské komunity obklopovaly a ovlivňovaly vývoj jejich politické
kultury a zároveň jí byly samy ovlivňovány, přičemž je těžké jednoznačně označit
jako určující pro historický vývoj jeden z těchto jevů, ať se jedná o politiku,
82
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ekonomiku, vnější vlivy, nebo vnitřní vývoj těchto měst. V případě Flander se
můžeme setkat s velmi specifickým vývojem a silnou dynamikou uvnitř
jednotlivých komunálních center i v samotném regionu.83
V kontextu evropských politických dějin středověku je možné konstatovat,
že Flandry leží v průsečíku zájmů několika mocenských entit. Bohatý region byl
ustavičně po celé období vrcholného a pozdního středověku vystavován
integračním snahám francouzských králů o připojení do ideálně centralizované
monarchie, s jejímž způsobem správy měst byla velká municipální centra jen
těžko kompatibilní. S Anglickým královstvím region pojily intenzivní obchodní
styky,84 což by se dalo říct i o Francouzském království a do značné míry i území
Říše, nicméně Anglie měla výsadní a nenahraditelné postavení dodavatele
částečně zpracovaných surovin potřebných pro textilní výrobu, tedy kvalitní vlny.
V neposlední řadě dálkovým obchodem byla flanderská města silně navázána na
městské republiky severní Itálie.85 Ne všechny tyto politické kontakty měly stejný
význam, ale je minimálně důležité vzít je všechny, v úvahu a to především
v případě jejich střetu.
Flandry se také nacházejí na průsečíku několika kulturních a jazykových
okruhů. Zatímco severní část ve středověku používala německý dialekt a bývá
označována za exponenta germánské kultury, jižní část je spíše galská, přičemž
jihovýchodní cíp celého území používal dominantně francouzštinu. Z historie
vrcholného středověku se může zdát, že francouzský politický vliv byl dominantní
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a mnohem agresivnější,86 ale samotná opozice vůči němu, i když nemusela nutně
být podepřena zahraničními strukturami, ukazuje na silný vliv německých
autonomních celků a jejich politické kultury. Nejspíš by bylo nejvhodnější vnímat
Flandry jako úplně samostatnou, ale nikoli zcela jednotnou politickou entitu
vrcholně středověké Evropy, která vystupovala za všech okolností s velkou mírou
autonomie nehledě na zeměpanské autority. Každopádně v pozdním středověku se
celý problém mění na otázku klasifikace tohoto územního celku uvnitř
burgundské personální unie.87
2.3.2 Feudální správa a města ve vrcholném středověku
Pokud za jeden z předpokladů pro přechod od rané fáze středověku
k vrcholné pokládáme vznik měst jako primárně tržních a výrobních center
s vlastní samosprávou a statutárním zakotvením, nastala tato fáze vývoje ve
středověkých Flandrech poměrně brzo a projevovala se velmi razantně. Jedním
z často pozorovatelných jevů přicházejících v důsledku tohoto vývoje je
emancipace městských samospráv od jejich bývalých bezprostředních feudálních
suverénů.88 Zdá se, že obecně tato drobnější aristokracie nebyla ze své podstaty
kompatibilní s městským prostředím a v ekonomické konfrontaci s ním si
nedokázala udržet své finanční zdroje, nebo původní společenské postavení.
Feudální aristokraté příliš nedisponovali hotovými penězi, které jsou zcela
nezbytné pro existenci uvnitř městského prostředí a součástí jejich způsobu života
byla i přehnaná reprezentace zřejmě vázaná na vnitřní hierarchii středověké
šlechty. Tato až dogmatická snaha o prezentaci byla ovšem neslučitelná s tržní
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povahou městského prostředí.89 Navíc původní podstata feudální aristokracie se
po celý středověk úplně nevytratila90 a její funkce, jako je elitní vojenský kádr,
přerozdělovatel zemědělské výroby a lovec ve městech mohly působit značné
problémy, nebo byly jednoduše vázané na venkovské prostředí a to do té míry, že
pokud by se aristokrat tohoto způsobu života chtěl vzdát a sžít se s městským
prostředím, mohl o svůj bývalý statut přijít de iure úplně (například, pokud se stal
řemeslníkem91). Ještě bych zde mohl připomenout funkce šlechty ve středověké
společnosti, které se v rámci emancipace municipální samosprávy ta pokusila
přejmout následkem ztráty faktické moci šlechty nad městem. Jedná se především
o soudní pravomoc (ta byla šlechtě propůjčována od zeměpána). Těžko by mohl
vynášet rozsudky někdo, kdo nemá žádnou faktickou moc a finanční nezávislost,
městské samosprávy tedy tuto roli postupně převzaly. Podobnou zlomovou
funkci, jako měl výkon práva, v emancipaci měst představovala fyzická ochrana
jejich obyvatel. Města se snažila v první řadě postavit hradby a jiné formy
opevnění a zbavit se tak závislosti na ochraně od feudálních aristokratů a zároveň
je eliminovat i jako samotnou hrozbu,92 není tedy divu, že hradby byly jedním
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z prvních předmětů zdanění a měly pro města velký symbolický význam těžce
vydobyté jednoty.93
Důkazem velkého významu hradeb nám může být fakt, že si je města
pořizovala i přes vysokou nákladnost a z hlediska jejich symboliky je důležité, že
město rozdělují na jednotlivé čtvrti a utvářejí tak jeho strukturovanou podobu i
povahu rozdělení společnosti jeho obyvatel.94 V další fázi města utvářela
ozbrojené milice, které byly velmi nákladné, ale městská ekonomika
zprostředkovávala dostatek finančních prostředků. Obecně ke vztahu měst a
feudálních aristokratů je nutné poznamenat, že v jistých ohledech byl i
symbiotický. Města poskytovala šlechtě úvěr a produkovala a přepravovala
luxusní zboží nutné pro jejich nákladnou osobní reprezentaci.
Z těchto vztahů vycházela situace v samotných Flandrech. Je nutné brát
ohled minimálně na dvě specifika této oblasti. V první řadě dříve analyzované
přírodní podmínky zjevně urychlily a posílily rozvoj měst do té míry, že ve
středověkých Flandrech vznikly jedny z nejpočetnějších a nejlidnatějších
municipálních komunit v celé Evropě (výjimku tvoří především města s antickou
tradicí vycházející z odlišného městského modelu95). Ve zhruba padesáti větších
městech hrabství na konci patnáctého století žilo kolem 36 % populace, což patří
k silnému nadprůměru v rámci Evropy.96 Druhým neopominutelným faktorem je
také již zmíněný periferní charakter oblasti vůči velkým feudálním suverénům
v čele s francouzským králem, což samo o sobě mělo vůči snahám zeměpánů
shodný negativní efekt. Především kombinace obou těchto faktorů (přičemž nelze
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opominou další, jako je jazyková nejednotnost) zformovala ve Flandrech jeden
z nejvýraznějších extrémů v dělby moci v západní Evropě.
2.3.3 Vnitřní politický vývoj měst ve vrcholném středověku
Přesto, že přístup do městských samospráv byl původně poměrně
demokratický a radním (échavin) se mohl stát jakýkoli bezúhonný měšťan
nehledě na jeho majetek,97 v městských samosprávách vrcholně středověkých
Flandre získal hegemonní postavení patriciát,98 který bohatl a získával politický
vliv především díky dálkovému obchodu. Jak už bylo řečeno, dálkový obchod je
zcela nezávislý na strukturách místního trhu, který mu v tomto případě nepřináší
suroviny a není ani jeho primárním odbytištěm. Z tohoto důvodu byl municipální
systém středověkých měst proti mocenskému vlivu dálkového obchodu zcela
bezbranný. Zpočátku nebyl ani žádný důvod ho nějak výrazně regulovat, protože
se nijak nedotýkal vnitřního trhu města a vnitřní trh města byl důvodem existence
demokracie v municipálním prostředí. Patriciové tedy díky svým financím a faktu,
že netvořili konkurenci k žádné ekonomické ani politické entitě uvnitř města,
získali velmi rychle drtivou většinu zastupitelských pozic a častým zasahováním
do demokratických99 principů si jí dokázali velice efektivně udržet.
Tento patriciát se také snažil po celé období vrcholného a pozdního
středověku upevňovat své postavení personálně. Jak již bylo řečeno, dělo se tak i
na úkor tradiční šlechty. Ve Flandrech nebylo jedinou podmínkou k získání a
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udržení nobilitace vlastnit půdu. Čistě v duchu převahy patriciátu bylo zároveň
nutné vykonávat oficiální administrativní úřad, obdobu „signorie“.100
Vláda patriciátu rozhodně nijak neodrážela demokratické tendence cechů a
jejich politické zápasení uvnitř města, ale jen těžko si lze představit, že by bohatí
obchodníci předali část moci místním cechům a nechali je regulovat dálkový
obchod, na kterém ti neměli téměř žádný zájem. Obchodníci tedy vládli městu
jako nezávislý arbitr, který zároveň přinášel do komunity většinu financí, takže
politický vliv místních cechů zhruba odpovídal jejich ekonomickému vlivu, tedy
oba byly téměř nulové.
2.3.4 Regionální reprezentace Flander ve vrcholném středověku
Pokud patriciát nenarážel na politickou a ekonomickou konkurenci uvnitř
vlastních měst, musel se s ní zákonitě setkat na vyšší úrovni, což se také dělo.
Obchodníci stejně jako řemeslníci cítili potřebu chránit své společné zájmy
prostřednictvím cechovních sdružení, gild. S tímto fenoménem se ve vrcholném
středověku v případě dálkového obchodu ve velké míře příliš nesetkáváme a
výjimky tvoří například hanzovní města a svazy italských městských republik.101
Jako nejjednodušší vysvětlení omezenosti tohoto jevu lze brát vliv středověkých
zeměpánů. Ti tradičně zakládali svou moc mimo jiné na kontrole dálkového
obchodu, a pokud nějak zasahovali do záležitostí měst, tak většinou za účelem
regulace dálkového obchodu. V tomto konkrétním případě lze vznik spolupráce
flanderských měst na zájmech jejich patriciátu přisoudit především dvěma
faktorům. Jako první se nabízí velká vzdálenost od centra moci suveréna, který by
měl na kontrole dálkového obchodu zájem. V tomto případě se zjevně jedná o
francouzského krále, který obecně zápasil o moc nad perifériemi svého království.
Ale francouzský král nemusí být nutně oním suverénem, kterého zde hledáme.
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Flandry měly i své lokální zeměpány ve flanderských hrabatech. V případě tohoto
lokálního suveréna lze velice pravděpodobně mluvit o přirozeném vývoji, který
ho záhy zbavil moci nad produkcí zahraničního obchodu.102 Paralelu lze jasně
vidět ve vývoji měst samotných, která se zbavovala vlivu, soudních pravomocí a
správy svých lokálních feudálních aristokratů.103 Na stejném principu je postavena
domněnka, že ani při zprávě větších celku nemohla flanderská hrabata uplatňovat
moc, o kterou už dávno přišla. Sebevědomé gildy a ligy měst spojené kolem
obchodních zájmů stejně jako cechy před nimi nemohly dost dobře připustit, aby
nad nimi uplatňoval moc někdo na nich jednostranně závislý, přičemž se zde
nejedná pouze o otázku prestiže, ale nebylo to uskutečnitelné ani prakticky. I
kdyby zeměpán tuto teoretickou pravomoc vykonával, jeho úředníci i on sám by
byli úplně bezbranní vůči korupci a tlaku skutečné moci vycházející z majetku a
zájmů měšťanů.104
Pokud si tedy položíme otázku, kdo uplatňoval svou suverenitu nad
flanderskými městy ve vrcholném středověku, musíme konstatovat, že to byli
jejich obyvatelé a konkrétně téměř všemocný patriciát, který získal úplnou
hegemonii ve vnitřní správě města, kde často obsazoval všechny posty
v samosprávě a měnil její uspořádání jednostranně ve svůj prospěch. Pokud
budeme hledat skutečného panovníka, v jehož pravomoci bylo řešit spory
jednotlivých municipálních komunit, regulovat jejich politickou a ekonomickou
interakci a vystupovat v jejich zájmu v otázkách něčeho, co bychom mohli nazvat
středověkou zahraniční politikou, je třeba konstatovat, že tímto suverénem byl
opět patriciát. Politicko-ekonomická sdružení, jakým byla Londýnská gilda
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flanderských měst, přesně plnila tyto funkce. Pokud zde formálně svou suverenitu
v průběhu historie uplatňoval nějaký feudální aristokrat, nebo aristokraté, jeho
moc vycházela pouze z vůle městských komunit105 a mezi nimi dosaženého
konsenzu a není důvod se domnívat, že aktéři politického života středověkých
Flander si toho nebyli vědomi, nebo alespoň podvědomě nejednali v tomto rámci.
Na tomto místě je důležité upozornit na vážný metodologický problém.
Tyto dosavadní úvahy naznačují, že ve Flandrech moc vycházela pouze z jevů,
které jsou založené na důsledně kolektivistickém vnímání historického vývoje.
Má interpretace je skutečně silně determinovaná ekonomikou, na které se podílí
celá společnost, tudíž moc a podíl na tvorbě historie skutečně musí vycházet z ní,
nebo popřípadě z podmínek, kterým se přiosobila.

Ale zde se dá snadno

namítnout, že při nahlížení problematiky z tohoto úhlu stejnou mocí disponovaly
všechny společnosti nad jednotlivci, kteří jim stáli v čele, ale jejichž individualita
byla příslušným kolektivním celkům zároveň zcela podřízena. Tudíž Flandry zde
netvoří žádnou výjimku a podle mnou nastavených předpokladů musel být vývoj
shodný ve všech typech společností jejich uspořádání. Nicméně spíš se snažím
upozornit na výjimečné uspořádání flanderské společnosti a to nehledě na to, jestli
v konečném důsledku rozhodnutí jednotlivých historických aktérů byla skutečně
individuálními, nebo ne. Jedním z častých středověkých evropských modelů byla
rovnováha mocenských složek na zemské úrovni. V takovémto případě jednotlivé
stavy spolu s panovníkem tvoří jistou harmonii založenou na vzájemné
legitimizaci a doplňujícím se potenciálu. Například města mají silný finanční
potenciál, nižší šlechta administrativní, vyšší feudální šlechta vojenský a panovník
diplomatický. Přirozeně jednotlivých stavovských složek a schopností, kterými
přispívají, se dá vydělit víc. Každopádně v tomto modelu nemá celek příliš zájem
na významném posílení, nebo naopak zániku jednoho ze stavů, přinejmenším ve
vrcholně středověké Evropě se tak příliš neděje. Změna nastane, když jeden ze
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stavů získá hegemonii moci na úkor všech ostatních. V takovém případě začne
likvidovat ty ostatní, tím že začne přebírat jejich úlohu. Podstatné je, že tento
proces neskončí, dokud nezíská všechnu moc. Proto, když flanderská města
zničila vliv feudální aristokracie, začala tvořit nákladné městské milice106 a
kontrolovat dodávky potravin pomocí lodí naložených obilím, byl zbořen
mocenský trojúhelník (pokud tu ten kdy vůbec skutečně existoval) a stalo se jen
otázkou času, kdy města přeberou funkce i svého politicky izolovaného
zeměpána.
Pro tuto práci je především podstatné, že pokud se snažíme klasifikovat
Flandry, jako prostředí, kde se formovaly společnosti a v nich si jednotlivci
utvářeli svůj pohled na svět, musíme zvolit zcela specifický přístup k termínům,
které k tomu hodláme použít. Pokud zde budeme mluvit o ceších, nejedná se o
nějaký termín univerzálně platící pro celou Evropu.107 Podobně flanderská obdoba
konšelů nemá zdaleka shodné pravomoci s kteroukoli jinou, to samé se dá říct o
hrabatech panovnících a dalších pojmech středověkého práva. Co je ovšem
nejdůležitější, když narazíme na jednotlivé osoby, jakým by byl měšťan, písař
prýmkařského cechu, nebo obviněný v inkvizičním procesu, nelze jednoduše
předpokládat, že jejich činy a problémy, s kterými se museli potýkat, měly nějaké
univerzální vysvětlení zakotvené pouze v kultuře a společnosti evropského
středověku.
2.3.5 Konflikt uvnitř flanderských městských komunit v pozdním středověku
Velká

dominance

textilního

průmyslu

ve

flanderských

městech

neumožnila jen vzestup k moci patriciátu z řad bohatých obchodníků. Jak už zde
bylo řečeno, jediné co mohlo efektivně omezit monopolní nezávislé postavení

Přesto tímto krokem flanderská města nedosáhla stupně mocenské a územní expanze
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dálkového obchodu, který sám obstarával nezpracované suroviny a vyvážel
hotové výrobky, byla výroba samotná. Čím intenzivnější se produkce textilu
stávala, tím více začínala být závislou na svých řemeslnících.
Řemeslníci v textilní výrobě měli podobně jako textilní patriciát
s městskou komunitou poněkud nestandardní vztah. Sice byli konzumenty
výrobků prodávaných na místním trhu (který ale stejně jejich potřebám v zásadě
nemohl postačovat), ale jejich vlastní výrobky v podobě nestříhaného sukna,
nebarvených látek a dalších polotovarů na něm byly absolutně neprodejné.
Jednalo se tedy o jedny z mála středověkých řemeslníků, kteří by své produkty
prakticky vzato vůbec neprodávali. Tím pádem byl jejich manévrovací prostor
v municipálním systému značně omezený. Nemohli ani pomocí institucí
městských samospráv regulovat trh s vlastními výrobky, ani jejich práce nemohla
být takto dost dobře regulována, obě tato práva drželi v rukou obchodníci, protože
instituce středověkých tržních měst nebyly na regulaci dálkového obchodu vůbec
uzpůsobené.
Není snad ani úplně vhodné nazývat tyto pracovníky středověkými
řemeslníky, protože s tímto pojmem se pojí řada práv možností, kterými ti
jednoduše nedisponovali. Lepším termínem by snad mohla být námezdní pracovní
síla, nebo dělník (nejedná se ovšem o nekvalifikovanou námezdní pracovní sílu a
dělníky). Bylo samozřejmostí, že tito „řemeslníci“ měli vlastní cechy, 108 které se
z vnějšku formálně vůbec nelišily od ostatních, ale mohly skutečně zastávat
stejnou funkci. Jak mohly takovéto cechy regulovat kvalitu výrobků, výšku cen,
nebo jednoduše počet vlastních členů proti vůli prodejců jejich výrobků?
Domnívám se, že funkce těchto cechů ležela úplně někde jinde, ze záznamů
napříč jednotlivými městy a velkou částí samotného období středověku narážíme
na něco, co by se dalo nejvhodněji pojmenovat jako kolektivní jednání, nebo
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kolektivní tlak namířený proti obchodnickému patriciátu. Kronikářské záznamy
mluví o stávkách, secesích a především o hromadných násilnostech.
Po celý pozdně středověký vývoj flanderských měst je typický tento
zápas109, který se neodehrával ani tak uvnitř měst jako spíš uvnitř výroby textilu
samotné. Přes počáteční výhodu v podobě koncentrace moci nad městy a
vzájemné spolupráce nemohli patriciové účinně vzdorovat tlaku něčeho, co sami
stvořili, co bylo zároveň zdrojem všech jejich příjmů a v neposlední řadě velké
početní převaze. Dalším faktorem může být jistý středověký model, ve kterém
vládnoucí kruhy trpí frakčními tendencemi, kterých v tomto případě dokázaly
cechy využít a získaly tím podíl na moci.110 Na konci tohoto dlouhého zápasu
bylo v jistém smyslu spravedlivé rozdělení míst v jednotlivých samosprávách
často v modelu, kde třetinu si ponechal patriciát, třetinu textilní cechy a třetinu
cechy ostatních odvětví. Tento systém samozřejmě nerespektoval počet cechů a
počet jednotlivých zainteresovaných osob. Nicméně cechy textilních řemeslníků
získaly podíl na rozhodování v otázkách trhu, kterého se nepřímo účastnily.111
Znovu je třeba zdůraznit význam těchto úvah o povaze flanderských měst
pro tuto práci. Svět komunit a jeho podoba jsou tak specifické a zásadní pro
pochopení jednotlivých aktérů zde rozebíraných událostí, že je třeba se alespoň
přiblížit jeho pochopení. Musíme si představit města, kde zhruba každý třetí
obyvatel chodí s namodralými prsty od bělení, vyschlou kůží na rukou od práce
s vlnou, zarudlýma očima od titěrné práce a neustálým pocitem nerovnosti vůči
těm měšťanům, kteří se povýšili na novou aristokracii. Zdejší obyvatelé se ani tak
nezajímají vztahy a třenicemi mezi jednotlivými sousedy, spíš je zajímají
zahraniční úspěch a neúspěchy bohatých textilních magnátů. Konkrétně se textilní
109
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pracovníci mohli víc než čehokoli jiného bát výpadků dodávek anglické vlny.112
Ne nadarmo městské rady tkalcům zakazovali nosit zbraně a srocovat se na
ulicích byť jen v malých hloučcích. Krom toho tkalci, plátenici a někteří další
textilní řemeslníci trpěli v předmoderní společnosti silnou infámií113, která mohla
sama o sobě plynout z této faktické ekonomické nesvobody. Takovéto ponižování
pro ostatní řemeslníky jistě nepředstavitelné bylo denním chlebem pro někoho,
kdo už fakticky dávno nebyl svým vlastním pánem a o jehož výdělku se
nerozhodovalo na hlučném městském trhu, nebo v cechovním domě, ale
v nádherných palácích a v textech smluv operujících s čísly, které si on sám ani
neuměl představit.114
2.3.6 Dopady vnitřního pnutí pozdně středověkých flanderských měst na
regionální politiku
Pokud předmětem konfliktů sužujících flanderská města nebyly poměry na
místních trzích, nemohlo se zde nacházet ani jeho těžiště. Události přelomu
třináctého a čtrnáctého století, jimiž se středověké Flandry asi nejvíc proslavily,
zdánlivě přišly zvenčí, ale situace nebyla tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát.
Gildy flanderských měst se v rámci svých aktivit nutně musely zaplétat do
vysokých mocenských zápasů středověkých států. Ve snaze rozšířit vlastní sféru
vlivu se francouzský král pokusil o expanzi do Flander. Pokud se na stejnou sérii
událostí

podíváme z jiného úhlu,

francouzský král

učinil

flanderským

obchodníkům pouhou obchodní nabídku. Za formální uznání vlastní autority a
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přísun financí sliboval ponechat městům jejich v jistém smyslu liberální svobody
a přidal přístup na francouzský trh115 bez všemožných cel a drobných konfliktů,
které poškozovaly jejich obchodní zájmy.116 Tato nabídka nepochybně nebyla
artikulována takto neutrálním způsobem a byla oficiálně formulována pomocí
určitých prastarých nároků a práv, ale v důsledku nejspíš nešlo především o ně.
Podmínky byly tak dobré, že se až nabízí otázka, jestli je francouzský král vůbec
hodlal a byl schopen dodržet. Jak už zde bylo řečeno, otázka nezněla, zdali král
získá přímou kontrolu nad Flandry, nebo ne, takovou moc už dávno držela města.
Otázka zněla, zda si patriciát prohloubí svou kontrolu nad sítí flanderských měst,
nebo ne.
Opozice reagovala téměř okamžitě, cechy začaly vynakládat velké
množství energie na něco, co pro klasický středověký cech není nijak typické a to
na ozbrojený konflikt. Města téměř en bloc začala stavět nákladné milice a
připravovat se na útok jedné z nejsilnějších středověkých armád. Cechy našly
spojence ve flanderských hrabatech, v aktérovi s podobným osudem. Pokud byl
francouzský král ochotný městům slíbit svým způsobem liberální přístup
k obchodu, u nizozemských hrabat s už tak silně omezeným mocenským vlivem
se jednalo jen o pouhou formalitu. Zatímco obchodníci byli ochotni vyměnit
autonomii měst za odbourání cel, cechy věřily pouze autonomii (kterou ostavení
hrabat vůči králi doslova ztělesňovalo) a snad až protekcionismu.

Celý konflikt se nedá omezit pouze na porážku francouzských rytířů u
Courtrai a dlouhodobý výsledek tohoto mocenského pnutí je těžké odpovědně
hodnotit, ale je podstatné povšimnout si toho, co konflikt přinesl do kulturního
života flanderských měst. Abstraktní ekonomické a mocenské napětí mezi
patriciátem a cechy dostalo zcela novou symbolickou podobu. Zatímco patriciové
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vyvěšovali z věží radnic prapory s francouzskými liliemi, řemeslníci přijali za
svůj znak spár flanderského lva. Od této chvíle už se nejednalo pouze o dva
sousedy, z nichž jeden zbohatl svým obchodním nadáním a druhý se živil
namáhavým řemeslem, tito „Leliaerti“ a „Clauwaerti“ byli dvě středověké
politické frakce se svými znaky a pro středověk velmi důležitou symbolikou.117
Situace se posunula i ve vnímání jednotlivých znepřátelených stran. Nešlo
jednoduše o nějaký malicherný zápas aristokratických elit o kompetence bez
velkých vášní uvnitř společnosti. Při masakru v Bruggách měli být podle legendy
zmasakrováni všichni Francouzi, tedy ti, kdo nedokázaly správně vyslovit frázi
„schild en vriend“, což konflikt posunulo do úplně nové roviny, kdo stál na straně
francouzského krále, byl nepřítelem celých Flander. Zdaleka asi nejsilnějším
symbolem byly stovky zlatých ostruh ukořistěné v bitvě u Courtrai,118 jejich
význam byl dvojí, stejně jako se flanderská města nevzdají dobrovolně své
autonomie, ani cechy, jejichž milicím se tuto trofej podařilo ukořistit, se nevzdají
podílu na vládě uvnitř měst a bojový výkřik „Commune!“ do konce středověku ve
flanderských městech neztratil svůj význam.119 Kultura suverenity municipálních
komunit nad Flandry neztratila svou relevanci ani v patnáctém století, přičemž
dokladem nám mohou být záznamy o fragmentaci městského obyvatelstva a
stálou přítomnost kulturních znaků a hymen oslavujících události čtrnáctého
století.120
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2.3.7 Výsledek vrcholně středověké municipální politiky ve flanderských
městech
Proces, kterým Flandry prošly v turbulentním období konce třináctého a
počátku čtrnáctého století na domácí i (dnešním jazykem řečeno) zahraniční
frontě, lze zjednodušeně nahlížet jako dosažení jistého oficiálního konsenzu
v obou typech vztahů a hlavně jako vyjasnění kompetencí. Domnívám se, že není
možné jednoduše tvrdit, že v období vrcholného středověku z nějaké strany
docházelo k flagrantnímu porušování určitých jasně stanovených pravidel.
V některých případech k tomu zjevně docházelo, ale to lze jen těžko považovat za
jádro problému. Když si bohatí patriciové uzurpovali moc uvnitř městských
samospráv, v zásadě při tom nepostupovali nijak protiprávně. Pouze nebylo jasné,
jaký podíl na moci by jim měl náležet a za co všechno jsou odpovědní. V novém
systému nebyla moc reprezentována individuálně, ale podílely se na ní prakticky
všechny organizované součásti komunity. Podstatné je, že nešlo o pouhý
mocenský převrat, protože ve většině případů si patriciát podíl na rozhodování po
dílčích peripetiích zachoval,121 ale už se nejednalo o pouhý modus vivendi, kde
bohatí obchodníci ad hoc rozhodovali ve vlastní prospěch, nebo i prospěch
komunity, jednalo se o jasné vymezení kompetencí, kterému na druhou stranu
můžeme přisoudit jistou ztrátu dynamiky a flexibility. Podobně lze hodnotit akce
francouzského krále. Pokud na počátku celého sporu zeměpána s autonomními
strukturami města a hrabat stály nevyjasněné kompetence všech aktérů, následná
válka vytvořila jasnou kompetenční a územní hranici.
Pro tuto práci má nový řád uvnitř městských komunit velký význam.
Každý další konflikt uvnitř města nemůže být jednoduše posuzován jako prostý
boj o moc a vymezování kompetencí určitých zájmových skupin. Nové konflikty
musí mít nevyhnutelně za cíl vychýlit dosaženou rovnováhu v něčí prospěch, nebo
zničit systém jako takový. Skupiny, které se vydají touto cestou, už nemusí pouze
bojovat o rozšíření svých práv na úkor někoho jiného, nově musí především
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zpochybnit svůj vlastní podíl na moci a přesvědčit sami sebe, tedy své
souputníky.122
Do tohoto systému přirozeně nezapadají politické spory jednotlivých
městských „klik“, které se pokoušely ovládnout lokální samosprávu, nebo změnit
vnější politickou orientaci měst. Jedním z příkladů může být konflikt proburgundské s proti-burgundskou frakcí 1407-1411 v Brugách. Přesto že se proburgundská rodina de Scutelare pokusila spojit s řemeslnickými cechy, nejednalo
se o snahu narušit vnitřní systém samosprávy jako takový, ale pouze ho
ovládnout. Z tohoto důvodu nebere kronikář Olivier van Dixmude, který tyto
události zaznamenal, ideologické rozdíly obou stran příliš v potaz, ostatně tyto
skupiny politických a ekonomických elit se od sebe nějakým svým sociálním a
ekonomickým programem příliš nelišily.123
2.3.8 Význam burgundské nadvlády
Období, ve kterém burgundský vládnoucí rod pomocí sňatkové politiky
získával tituly nizozemských hrabat a tím pádem i formální práva v celé oblasti
Flander, představuje nepochybně velice složitý badatelský problém. Změna
poměrů je z pramenů patrná na první pohled, ale její podstata a příčiny nemusí být
úplně jasné. Mocná města, kterým se v nedávné minulosti i přes dílčí neúspěchy
podařilo ubránit centralizaci, jí v rámci několika generací podlehla bez větších
známek účinného odporu.124 Stejně tak ekonomický vývoj se z prosperity propadl

Na takovéto skupiny vyvolávající nepokoje a rebelie ve flanderských městech
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History [online]. 2008, 42(1), 111-135 [cit. 2018-07-21]. s. 115-117. dostupné na:
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do své smrti vyhovět požadavkům flanderských měst (tedy jejich již zmíněných čtyřech
zástupců) a opíral se přitom především o území a administrativní potenciál Artois a Lille,
ale jeho syn Jan Nebojácný byl ochoten s městy jednat a vyhovět některým z jejich
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do silné stagnace.125 Téměř se může zdát, že vývoj směřoval přesně opačně než
před sto lety. Na druhou stranu podle některých interpretací nemusela mít
burgundská nadvláda na politickou moc flanderských měst nutně tak drtivý
dopad. Města byla na rozdíl od svých protějšků v jiných centralizovaných
monarchiích stále schopná generovat novou aristokracii126 a dalo by se
konstatovat, že jejich vliv se pouze transformoval.
Jeden možný pohled na celou problematiku vychází ze stejného principu,
jaký je popsaný výše. Vzhledem k tomu že burgundská větev rodu Valois byla
legitimním dědicem hrabat z Flander a později i z Artois, rodu Dampierre, který
samostatnost Flander pomáhal bránit, bylo zpochybnění tohoto nároku a s ním i
centralizačních snah poněkud obtížné. Převedeno do obecnějšího jazyka, při již
vyjasněných mantinelech kompetencí, bylo obtížné pro flanderská města jako
celek tento systém, který sama pomáhala vytvořit, napadnout. Respektive, jako se
tomu stalo v Ghentu v polovině patnáctého století,127 bylo problémem přesvědčit
zbytek reprezentace těchto měst, tedy takzvanou Flanderskou čtyřku, že rozbití
této struktury je v jejich společném zájmu.
Dalším možným vysvětlením je změna v povaze mocenských zápas
v západní Evropě. Konkrétně v dlouhotrvajícím konfliktu francouzských a
anglických králů (respektive i pretendentů na tyto posty) v průběhu celého
středověku se přestávalo jednat o personální spor a do boje o moc se začaly
zapojovat i ostatní zájmové entity uvnitř i mimo obě království (tento fenomén
požadavků, čímž jim propůjčil legitimitu VAUGHAN, Richard. John the Fearless: the
growth of Burgundian power. New ed. Rochester, NY: Boydell Press, 2002. s. 14-16.
Tento výklad je také ovšem poněkud relativní, protože se velké části výroby podařilo
přeorientovat především na produkci luxusního zboží, především textilu, nebo například
zpracování drahých kamenů v Antverpách DAVIDS, C. A. a Bert De
MUNCK. Innovation and creativity in late medieval and early modern European cities.
Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2014. s. 265-293.
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přirozeně není ojedinělý). Ve chvíli, kdy anglický král začal naplno uplatňovat
svou moc nad obchodem s vlnou a situace začala využívat i hanzovní města a
města ze severní části Nizozemí, ukázalo se demokratické uspořádání
flanderských měst jako málo flexibilní, nebo minimálně neodpovídající
specifikům nového stavu událostí.
Posledním možným důvodem těchto změn, na který bych rád upozornil, je
už zmíněná nízká flexibilita v jistém smyslu silně demokratického uspořádání,
jehož nejednosti knížata využívala a vytvářela si vlastní frakce napříč spektrem
městského

obyvatelstva.128

Milice,

které

v minulosti

triumfovaly

nad

francouzskými rytíři (tyto úspěchy jsou samozřejmě velice relativní, ale dokázaly
udržet požadovanou autonomii) v minulých dekádách, nestačily na téměř
profesionální jednotky z Artois a Pikardie. Podobně se dá hodnotit i politický
vztah flanderských reprezentací proti centralizovaným monarchiím, nebo
ekonomické vztahy s liberálními hanzovními městy.
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2.4

Inkviziční procesy ve Francouzských Flandrech a v jižní části Nizozemí
v druhém a třetím desetiletí patnáctého století
Hlavním úkolem této práce je posoudit náboženské a popřípadě

antisystémové hnutí, které mělo existovat ve výše popsané lokalitě a výše
popsaném časovém období. Jedním z nejdůležitějších typů pramenů, které mohou
pomoci vysvětlit otázku povahy a existence tohoto jevu, jsou právě písemné
prameny zabývající se samotným pronásledováním.129 Přirozeně k interpretaci
takto specifických pramenů musí být přistupováno s velkou opatrností a je obtížné
z nich samotných vyvodit jakékoli závěry bez znalosti jejich kontextu. Z těchto
důvodů se pokusím srovnat konkrétní závěry z těchto pramenů se závěry
učiněnými ve zbytku této práce.
V tomto bodě je třeba krátce shrnout události těchto dvou desetiletí. Série
inkvizičních vyšetřování začala v Lille v roce 1411, kdy si inkvizitor Mistr Petr
z Floure vyžádal zatčení několika měšťanů. Vyšetřování a soudy s obviněnými
poté pokračovaly zhruba dvacet let a rozšířily se minimálně do hrabství Artois a
do zbytku Francouzských Flander.130 Tyto informace můžeme brát téměř jako
výchozí fakta, nicméně při této interpretaci, předpokládáme, že jednotlivé
zaznamenané procesy skutečně měly nějakou souvislost.
2.4.1 Kontext Francouzských Flander
Jedná se o část hrabství, která po ozbrojených konfliktech na konci
třináctého století a v první polovině století čtrnáctého mezi francouzským králem

Jedná se především o inkviziční protokoly a účetní agendu spojenou s vyšetřováním.
Velké množství těchto pramenů bylo vydáno v FRÂEDÂERICQ, Paul. Corpus
documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Gent: J. Vuylsteke,
1889-.
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a flanderskými městy připadla pod přímou kontrolu králi.131 Jde o jižní cíp
vymezený především městy Lille, Douai a Tournai (popřípadě se zde dá počítat i
se západním cípem hrabství). Z kulturního hlediska se jedná o součást Flander, ale
dominantním jazykem v pozdním středověku byl zjevně dialekt francouzštiny a ne
vlámština. Burgundští vévodové opřeli o toto území a zděděné hrabství Artois své
politické a správní expansivní snahy směřované do Flander.132
Jedním z možných vysvětlení faktu, že dominantní část zaznamenaných
procesů se odehrávala na tomto území a ne ve vlámské části Flander, je vyšší
kontrola tohoto území burgundskými vévody,133 kteří proti heretikům vystupovali
poměrně aktivně. Flanderská města si vymohla za svou spolupráci jistou míru
autonomie a nejspíš proto se rušivému inkvizičnímu z velké části vyšetřování
vyhnula.134
2.4.2 Inkviziční procesy
Obecně vzato po celý středověk od vzniku inkvizice a především
v případech týkajících se vyšetřování pravověrnosti naráží současné historiografie
na několik badatelských problémů. Není jistě potřeba připomínat, že ani formálně
není toto vyšetřování shodné s dnešními nestrannými způsoby kriminálního
vyšetřování. Jedením z hlavních problémů je, že přes deklarovanou nestrannost a
důraz na spravedlivost celého procesu muselo nevyhnutelně docházet k systémově
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způsobeným omylům. Jedním z takových problém je způsob dotazování.
Vyslýchaní se sugestivními otázkami mohli často sami usvědčit z hereze, kterou
ani neznali.135 Přitom mohlo jít i o nevědomé zavinění vyšetřovatelů, kteří se
často v pravověrnosti orientovali pouze pomocí již vymezených herezí. Proto je
samotná inkviziční agenda zcela specifickým pramenem.
Jak už zde bylo zdůrazněno, první proces začal nejpozději v roce 1411, což
nám dává poměrně dobrý důvod předpokládat, že nešlo o reakci na události
v Čechách, ani na obnovenou debatu kolem Jana Viklefa. Na druhou stranu po
procesech v Lille nemůžeme dokázat, že další akce nebyly důsledkem těchto
událostí, nebo lillských procesů samotných, zvlášť když byli odsouzení často
v protokolech s husitskou herezí spojováni.136
Rozhodně bych se neodvažoval tvrdit, že všichni obvinění a odsouzení
v těchto procesech byli nějakým způsobem propojeni, nebo náleželi k jednomu
náboženskému nonkonformnímu směru a dokonce byli nějak organizováni.
Nicméně i údaje z těchto procesů nám mohou přiblížit mantinely náboženských
nonkonformit v této oblasti a zároveň čistě v duchu kulturní antropologie, tyto
zaznamenané iregularity nám mohou zprostředkovat pohled na každodenní
fungování společnosti, který se ona sama jistě neobtěžovala zaznamenávat a
možná toho ani nebyla ze své podstaty schopna.
Procesy, v kterých byly v poměrně krátkém časovém úseku jedné až dvou
generací perzekuovány a vyšetřovány desítky lidí, musely v první řadě být ve
společnosti jasně patrné. Poté, co byl ve velké části z měst Francouzských Flander
někdo zatčen a obviněn, muselo být jasné, že nejde o obyčejný exces, ale o hlubší
systémový problém. Podobně se dá konstatovat, že byly zasaženy všechny
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segmenty společnosti. Souzeni byli měšťané, držitelé svěcení a dokonce určitě
minimálně jeden kněz a jeden šlechtic.137 Stejně tak mezi obžalovanými byli muži
i ženy, obyvatelé měst a zřejmě i venkované.138
Nejspíš

zdaleka

nejzajímavějším

faktorem

při

klasifikaci

tohoto

pronásledování jsou vynesené tresty a reakce na ně. Obžalovaní byli ochotni svou
víru odvolat, kát se, snažit se o útěk i obviňovat vyšetřovatele a před popravou
přesvědčovat své druhy o pravosti své víry. Rozsudky sahaly od osvobození přes
dlouhé odnětí svobody, vyhnanství, nucenou internaci až po popravy upálením na
hranici, přičemž procesy provázely veřejné náboženské manifestace a pálení
knih.139
Každý z těchto jednotlivých případů nám může pomoci vytyčit hranice
náboženské nonkonformity, kterou se snažíme klasifikovat. Pokud obvinění byli
ochotni své názory odvolat a kát se, zjevně se nejednalo v těchto případech o
sektu s indoktrinovanou ochotou za svou víru zemřít. Na druhé straně případy,
kdy popravu provázelo sebevědomé přiznání, zase napovídají, že se nejednalo
pouze o rozsáhlý omyl způsobený jakousi paranoiou církevních autorit, nebo
nejasností skutečné pravověrnosti.140 K této domněnce přispívá i agitace při
vlastní popravě, nebo spíše utvrzování o pravosti vlastní víry, která měla takovéto
popravě sebrat její význam, což navíc přispívá k domněnce o skutečnosti
deklarované víry, ale zdaleka jí nepotvrzuje.

BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. Knihovna České
mysli. s. 182-183.
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Tamtéž.

Tamtéž s výjimkou útěku, o ten se pokusil Gillas Mersaul, kterému bude věnována
další část.
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Zde je třeba upozornit, že přiznání se a obvinění autorit před výkonem trestu, mohly
sloužit zcela utilitárně, protože v prvním případě šlo o ulehčení už tak téměř zničeného
života infámií způsobenou výslechem na mučidlech a dotekem kata (DÜLMEN, Richard
van. Divadlo hrůzy: soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha: Rybka
Publishers, 2001. s. 11-44.) a v druhém případě se mohlo jednat o vypočítavou
zlomyslnost vůči autoritám a o snahu vyhnout se trestu zpochybněním celého procesu,
takovéto jednání často způsobilo živelné protesty přímo na popravišti provázené snahou
osvobodit odsouzeného, což se ostatně stalo i v jednom z těchto případů.
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Rozsah udělených trestů dává tušit, že se jednalo o v zásadě stále ještě
racionální proces a ne o otevřený konflikt s jasně vymezenými zájmovými
skupinami. Stejně tak fakt, že jednotlivé samosprávy brzdily vyšetřování spory o
majetek odsouzených.141 Bylo by chybou domnívat se, že tak činily z nějakého
konkrétního důvodu. Mohlo se jednat pouze o finanční zájmy, o náboženské
sympatie městské rady k odsouzeným (zrovna tato možnost se nezdá příliš
pravděpodobnou,

ale

i

ortodoxní

většina

mohla

pociťovat

lítost

nad

perzekuovanými), nebo o pouhou přirozenou snahu využívat za všech okolností
vlastních privilegií ve snaze neoslabit vlastní autoritu. Důležité je, že městské
samosprávy byly aktérem, který stál v některých případech proti inkvizici a
přitom se nepřiklonil k heterodoxii, proto zde evidentně nešlo o otevřený konflikt
typu náboženských válek, nebo snahy o revoluci.
Velmi pozoruhodné jsou ony spálené knihy. Můžeme téměř s jistotou
prohlásit, že nejspíš šlo o nějaký druh náboženské literatury, ale zjevně nešlo o
kanonické knihy a jejich církví uznané překlady, jinak se ale čistě teoreticky
mohlo jednat o cokoli. Knihy dosvědčují jistou úroveň vzdělanosti heterodoxní
společnosti (to ale neplatí o jednotlivých možných skupinách, ale pouze o celé
společnosti Francouzských Flander). Podobně se lze domnívat, že náboženská
nonkonformita, nebo minimálně osamostatnění od oficiálních církevních
vykladačů pravověří, tedy kněží a církevních struktur, zde existovaly již nějakou
dobu a nejednalo se o pouhý krátkodobý šok vázaný na nějakou konkrétní událost.
Tyto knihy musely být nějak vytvořeny a distribuovány ve společnosti. Přirozeně
pokud by byla známá konkrétní zničená literatura, nebo se s velkou
pravděpodobností dala odhadnout, celé bádání by to jistě významně posunulo
vpřed.

LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: BAŽANT,
Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v
pozdním středověku. Praha, Centrum medievistických studií (CMS), 2016. s. 124.
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2.5

Tournai
Jedním z center pronásledování bylo flanderské město Tournai. Jednalo se

o městskou komunitu s poměrně specifickou historií. Nizozemské město
s antickými kořeny a typicky orientované na textil bylo z větší části středověku
pod kontrolou francouzských králů, ale především se jednalo o centrum diecéze
Tournai. Biskup v tomto případě držel přímou správu nad městem. V období,
kterým se tato práce zabývá, bylo město obklopeno doménami burgundského
politického vlivu, čemuž mnoho z badatelů přikládá velký význam,142 protože
v období vrcholu stoleté války byly obě větve rodu Valois buď přímo ve válečném
stavu, nebo minimálně silnými konkurenty.
Nizozemská města s církevními suverény zjevně měla velice specifické
vývojové tendence. Předně církevní hodnostáři nebyli úplně typickými
představiteli feudální šlechty, jejich vztah k městskému prostředí se totiž s tím
světských vrchností shodoval jen částečně. Jedním z hlavních rozdílů je
bezpochyby odlišná a také v zásadě vyšší kompatibilita s municipálním
společenstvím.143 Mezi primární úkoly církevních prelátů ve středověku mimo
jiné patřil výkon administrativy, kontrola církevních struktur a věrouky a z části i
kontrola vzdělání. Na druhé straně i v případě biskupů se často jednalo o feudální
šlechtu, takže kompatibilita vycházející ze zmíněných činností nesporně
vhodných pro městské prostředí mohla být jen částečná. Ve výsledku a díky
zkušenostem ze zbytku Nizozemí a z říšských svobodných měst se dá konstatovat,
že preláti prosperitě a demokratickým tendencím v jednotlivých obcích zjevně
nijak zvlášť nebránili (nizozemská města pod přímou zprávou biskupů měla často
v jistém smyslu velmi liberální samosprávná zřízení144), ale zároveň se nenechali

LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: BAŽANT,
Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v
pozdním středověku. Praha, Centrum medievistických studií (CMS), 2016. s. 121.
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PIRENNE, Henri. Early democracies in the Low Countries: urban society and
political conflict in the Middle Ages and the Renaissance. New York: Harper
Torchbooks, 1963. s. 100-102.
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PIRENNE, Henri. Early democracies in the Low Countries: urban society and
political conflict in the Middle Ages and the Renaissance. New York: Harper
Torchbooks, 1963.1963. s. 60-64.
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z měst úplně vytlačit, což vytvořilo zvláštní stav, kdy ve městě působila zároveň
silná samospráva spolu s neotřesitelnou autoritou biskupského úřadu navázaného
na církevní struktury. Obě tyto síly se nejspíše mohly nijak navzájem účinně
eliminovat, protože zatímco samospráva byla důležitá pro chod trhu, je těžké si
představit, že by získala legitimní kontrolu například nad farní soustavou
v biskupově sídelním městě.
Domnívám se, že jako jedna z největších slabin panování církevních
vrchností nad městy se zdá právě jejich fundamentální provázání s ortodoxií.
Systém poslušnosti církevních dogmat se v celém středověku vzájemně
legitimizoval s feudálním systémem dědičného práva, ale v případě personálního
propojení obojího se opozičním silám proti těmto systémům pozice značně
usnadňovala. Ve chvíli, kdy byla zpochybněna legitimita světské moci, už v tomto
případě odpadla otázka zpochybnění církevní autority a vice versa. 145 Tento
koncept není jen čistě teoretický, protože města pod světskou zprávou církevních
autorit byla často svědky masových zpochybňování autorit všeho druhu a
v konkrétním případě Tournai se jednalo o silně frekventované násilné protesty,
které byly do jisté míry i inovativní, kupříkladu častou a četnou aktivitou žen.146
Další překvapivou slabinou těchto měst byla jejich výše zmíněná vnitřní
mocenská dynamika. V předchozích kapitulách zde byl popsán určitý model
vlastní středověkým nizozemským městům. Z počáteční nadvlády patriciátu se
vlivem vnitřního konfliktu s cechy stane politický konsenzus. Celý spor se
v zásadě točí okolo kontroly městské samosprávy, tedy rady. Celá situace se
změní ve chvíli, kdy městská rada nedisponuje ani veškerou světskou mocí a musí

COHN, Samuel Kline. Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe,
1200-1425 : Italy, France, and Flanders. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2006. s. 79, 100-101.
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Celkově Tournai je velice pozoruhodné město s celou řadou bezprecedentních událostí
týkajících středověkých lidových protestů a nepochybně je zapotřebí rozsáhlí výzkum
těchto fenoménů. Roku 1307 ve městě proběhla úspěšná daňová revolta „textilních
dělníků a dalších“, která měla mít desetitisíce účastníků (nejspíš přehnané), (s. 1, 55.).
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se o ní dělit s biskupem. Domnívám se, že v tomto případě se můžeme setkat
s dvěma efekty, zaprvé se jedná o celkové oslabení a rozmělnění autority, pro
samosprávu je mnohem snadnější potlačit násilný lidový protest, když disponuje
jasnými kompetencemi. Druhým efektem je rozšířená polarizace moci, která by se
dala anachronicky nazvat jakýmsi středověkým tripartitním vztahem. I když
vezmeme v potaz jako účastníky potencionálního konfliktu pouze církevního
preláta, samosprávu a chudinu, mezi těmito třemi aktéry vzniká úplně nová
dynamika vzájemných spojenectví a mocenského lavírování. Nikdy nemohlo být
zcela jasné, kdy se biskup rozhodne pomoci davu svrhnout samosprávu, nebo kdy
se městská rada postaví na stranu otevřených heretiků.
Výše popsané okolnosti měly ve dvacátých letech patnáctého století
v Tournai zcela konkrétní výsledky. Městská rada se v rámci ochrany obchodních
zájmů přiklonila na stranu svých burgundských sousedů, zatímco cechy nižších
řemesel manifestovali věrnost dophinu Karlovi. Není úplně jasné, co bylo
původcem a co důsledkem, ale politická nestabilita a nonkonformní náboženské
hnutí na sobě navzájem zanechaly nejasné stopy. Přímým oboustranným
propojením s husitskou otázkou se celý náboženský problém zpolitizoval a
intervencí cechů v otázkách obviněných byly politickému zápasu přisouzeny
náboženské konotace.147
Podstatou těchto úvah je, nejenom že Tournai není jedním z center
odhaleného heretického hnutí náhodou, ale projevy náboženské nonkonformity,
které budou analyzovány v další kapitole, zde mají zcela specifickou dynamiku,
kvůli souboru specifických politických, kulturních a sociálních okolností, které
dohromady tvoří jedinečné podmínky a hlavně omezení, nebo spíš jejich absenci.
Jednání jednotlivých aktérů jistě není předurčeno vývojem společnosti a
momentální politickou situací, ale právě tyto faktory vůbec umožnily vzniknout
takovéto konkrétní situaci, kde se v sérii téměř historických excesů naplno projeví
náboženské a politické cítění jednotlivých segmentů společnosti a často
samotných jednotlivců. Ještě podstatnější je fakt, že tyto případy prosákly do

LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: BAŽANT,
Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v
pozdním středověku. Praha, Centrum medievistických studií (CMS), 2016. s. 121-122.
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několika víceméně nezávislých písemných pramenů, takže jejich význam pro
dotčenou společnost je nepopiratelný a může skrze tyto iregularity poskytnout
pohled do podstaty této společnosti jako takové.
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2.6

Kraječ sukna a písař prýmkařského cechu Gilles Mersault
Případ, který se zde chystám popsat, není z pohledu celé problematiky

náboženské nonkonformity v jižním Nizozemí nejspíš nijak zvlášť výjimečný.
Tím chci říci, že se nejedná o nijak velkou iregularitu, která by byla v rozporu
s ostatními událostmi a tendencemi, ale nechci rozhodně tvrdit, že v jednotlivých
detailech případ není zcela jedinečný. Jednoduše řečeno, v kontextu inkvizičních
procesů nás tato konkrétní událost sama o sobě může jen těžko nějak překvapit.
Na druhou stranu pro současné bádání je osud Gillase Mersaulta důležitý
především ze dvou důvodů. Abych shrnul ten první nastíněný v závěru minulé
kapitoly. Mersaultův proces byl stěžejní událostí dění okolo inkvizičního
vyšetřování v Tournai, které je samo o sobě pozoruhodné. Mocenský zápas,
sociální neklid,148 náboženské manifestace, relativně časté procesy s obviněnými
heretiky a vypjatá náboženská vystoupení, a to všechno na pozadí, nebo spíše pod
přímým vlivem, hned dvou významných evropských konfliktů pozdního
středověku (tedy jedné z posledních fází stoleté války a husitských válek).149
Spojení všech těchto faktorů poskytuje badatelsky jedinečnou příležitost zkoumat
odvrácené stránky náboženské kultury pozdního středověku.
Druhou výhodou Mersaultova případu je čistě forma, v které se zachoval.
V zásadě se sice nejedná o velké množství informací, ale povaha jednotlivých
dokumentů je velice zajímavá. Mersault je výslovně zmíněn ve třech typech
známých dokumentů, které se zabývají jeho náboženskou aktivitou a, což je právě
to podstatné, jsou na sobě v zásadě nezávislé. Navíc v tomto případě lze najít
zcela ojedinělý typ písemného dokumentu a tím je ego-dokument, konkrétně jde o

V Tournai se ve dvacátých letech odehrála hned tři povstání (1423, 1424, 1425) vdená
cechy proti daním COHN, Samuel Kline. Lust for liberty: the politics of social revolt in
medieval Europe, 1200-1425 : Italy, France, and Flanders. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 2006. s. 227.
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Takto situaci interpretuje LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých
Flandrech. In: BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ, ed. Kacíři, barbaři, nepřátelé:
odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Centrum medievistických studií
(CMS), 2016. s. 121-122. Autorka vychází z již zmiňované nejspíš dobové kroniky
Troubles à Tournai, která popisuje Mersaultův případ pouze ve vztahu k těmto
nepokojům.
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Mersaultův náboženský a z části i politický manifest, kterým se sám hlásí
k husitství.150 V zásadě jde o jediný dokument z nizozemského prostředí, který
můžeme pevně přiřadit k jeho autorovi, ale přitom nepochází od ortodoxních
autorit. Zatímco pouze pomocí inkvizičních protokolů, zápisů městských knih a
kronik můžeme dosáhnout jen omezených výsledků založených na důslednosti
kritiky těchto pramenů, které mají v zásadě shodný původ, manifesty psané
samotnými objekty pronásledování poskytují jedinečnou perspektivu. Je jasné, že
tento typ pramenů sice nenaráží na obdobné problémy jako inkviziční agenda, ale
jako ego-dokument vytváří svou vlastní sadu badatelských úskalí. Výhodou je zde
sama pluralita typů dokumentů, s kterými můžeme pracovat.
Pro přiblížení celého problému krátce popíšu události, které o
Mersaultovi151 poskytují záznamy v městské knize a také ve zjevně dobové
kronice. Na vánoční svátky roku 1420 se v Tournai objevily letáky, které měly
popisovat události v Čechách, tedy odražení první křížové výpravy a změny
poměrů v církvi a v náboženském životě obyvatel království, přičemž se s nimi
přirozeně ztotožňuje. V březnu 1423 byl městem rozšířen další manifest.152
Tentokrát autor vysvětloval Čtyři pražské artikuly a konkrétní změny zavedené
v Praze a zároveň poměrně sebevědomě vyzývá obyvatele města, aby přišli na
náměstí, kde měl Mersault své názory hájit, což se ale nikdy nestalo, protože byl
mezitím zadržen a uvězněn v biskupském vězení.
Následující události zbytku Mersaultova krátkého života nám mohou
znovu přiblížit společenské a politické prostředí celého města. Uvězněný byl
nakrátko osvobozen pomocí lsti Jacquemarta Bléherieho, který byl také člen
Na všechny tři prameny odkazuje BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina.
Praha: Čin, 1931. Knihovna České mysli. s. 184-185.
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RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha:
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prýmkařského cechu a namluvil biskupským úředníkům, že se cech Mersaulta
chystá osvobodit a ti ho ze strachu propustili. Celá situace se brzy vyjasnila a oba
jmenovaní byli zatčeni. Mersault byl nakonec popraven, ale není bez zajímavosti,
že až v červenci 1423 (tedy půl roku po původním zatčení a až po uklidnění
situace mezi cechy, biskupem a samosprávou). Ještě je důležité připomenout, že
Jacquemart Bléherie byl v roce 1429 také popraven ze stejného důvodu, ale o šest
let dříve pro svou víru s Mersaultem ještě nezemřel.153
Fakt, že Mersault své manifesty i přes jejich poměrně standardní a vcelku
očekávatelný obsah napsal, od základu mění celou situaci, před kterou zde
stojíme. Předně povaha Mersaultova vyznání mu zjevně umožnila přihlásit se
k husitskému proudu a nalézt domnělou názorovou shodu s ní a s některými jeho
základními principy, nebo si to alespoň myslel. Pokud tedy existoval nějaký
konkrétní heterodoxní sentiment v Nizozemí, bylo možné ho jeho exponenty
pokládat za kompatibilní s českým hnutím. O této skutečnosti bylo možné se
z nizozemských pramenů pouze domnívat.
Vzhledem

k tomu,

že

Mersault

je

jeden

z mála

nizozemských

nonkonformistů, u kterých můžeme do jisté míry rekonstruovat část jejich života,
není možné toho patřičně nevyužít. O autorovi manifestů, víme, že byl členem
dvou cechů textilní výroby, byl natolik vzdělaný, že dokázal používat latinu a
citáty z Bible. Jediná skutečnost, kterou z těchto údajů můžeme s jistotou vyvodit
je, že nebylo nemožné, aby členem nonkonformního hnutí někdo takový byl,
zároveň se můžeme domnívat, že nešlo o nic výjimečného. Jako pravděpodobné
se zde nabízejí různé možné vývojové trendy. Není příliš překvapivé, že
heretikem se stal člen textilního cechu, tedy nejspíš díky infámii a celkově
špatnému postavení ve společnosti, které probouzelo protestní nálady. Stejně tak

Je zajímavé, že ve stejnou dobu jako Jaquemart byl také z města vypovězen jeho téměř
jmenovec, kovář a vůdce povstání z roku 1424 Jean de Bléhaires COHN, Samuel
Kline. Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425 : Italy,
France, and Flanders. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. s. 198.
Bléhaires je malé město jižně od Tournai. Bylo by tedy zajímavé místu původu těchto
dvou postav věnovat podrobnější badatelské úsilí, ale oba autoři (Cohn i Bartoš) při jejich
popisu vycházejí z díla nebo z osobního setkání s archivářem Mauricem Houtardem,
který by si případného spojení mohl všimnout, kdyby skutečně existovalo.
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je možné, že v Mersaultově heterodoxii hraje roli jeho vzdělání, které
neuplatňoval ve službách církvi, tudíž se poslušností k ní necítil nijak vázaný.
Podobně můžeme věnovat pozornost i konkrétním Mersaultovým akcím,
spojeným s jeho náboženským vystoupením. Předně je třeba vyjádřit se k otázce
jeho kontaktů s husitskými Čechami. Je stále teoreticky možné, že Mersault
v Čechách nikdy nebyl a informace o tamějším dění získával z husitských
manifestů, které kolovaly Evropou, a podobných zdrojů. Tato možnost se jeví
celkem nepravděpodobnou, protože, přestože šlo zjevně o otevřeného heretika (to
lze ale doložit jen při jeho posledním vystoupení), není v Tournai spojen
s žádným známým písemným záznamem (krom záznamu o získání měšťanského
statutu roku 1415 a již zmíněných a záznamu o prodeji domu, což samo o sobě
nejspíš svědčí o jeho nepřítomnosti). Navíc podnět k jeho zadržení přišel od
Verdunské diecéze se zprávou, že se podezřelý do města vrací. Na druhé straně
neodvážil bych se předpokládat, kdy, nebo, proč by Mersault do Čech přišel.
Někteří autoři poukazují na možnosti, že mohlo jít o náboženského migranta,
nebo účastníka obchodní cesty, což je sice možné, ale nic tomu příliš
nenasvědčuje. Zároveň současná historiografie nepředpokládá, že autor byl
svědkem porážky křižáckých vojsk pod Vyšehradem, kterou v textu nejspíš
zmiňuje.154
Pokud budeme předpokládat, že Mersault v Čechách skutečně byl, musíme
se vypořádat se sérií dalších otázek. V první řadě si musíme povšimnout faktu, že
Mersault v Čechách nezůstal a rozhodl se do své vlasti vrátit. Navíc se minimálně
v případu z roku 1423 pokusil veřejně se svými názory vystoupit. Možné důvody
takového jednání jsou v zásadě dva, buď se snažil přesvědčit více obyvatel města
k náboženskému exodu, nebo se pokusil vyvolat náboženské nepokoje.155

Tyto skutečnosti uvádí opět BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha:
Čin, 1931. Knihovna České mysli. Že Mersaul nemohl být svědkem bitvy pod
Vyšehradem (1. 11. 1420) odvozuje od data prodeje jeho domu 30. 10. 1420.
154

155

Svědectví o něm v záznamu dobové městské kroniky Troubles à Tournai celkem
odpovídá diskursu popisu buřičů a vyvolávačů nepokojů u dobových kronikářů, jak ho
popisuje JAN DUMOLYN. "Criers and Shouters". The Discourse on Radical Urban
Rebels in Late Medieval Flanders. Journal of Social History [online]. 2008, 42(1), 111135 [cit. 2018-07-21]. ISSN 00224529. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com.
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Okolnosti celého případu a text manifestu spíše odpovídají druhé možnosti,
protože pokud by se snažil o vyvolání exodu, byla by jeho taktika poněkud
zvláštní a nejspíš odsouzená k neúspěchu (ovšem Mersaultova perzekuce měla
nejspíš nakonec přesně tento efekt), nicméně ani to jeho úmysly nijak
nepotvrzuje.
Pokud se ale na celý problém podíváme z opačného konce, zjistíme, že
není až tak nevysvětlitelný. Mersaultovo chování poněkud koreluje s jinými
exponenty husitských agitačních snah, kteří na počátku celého konfliktu veřejně
vystupovali v ortodoxní Evropě ve snaze přesvědčit místní o nutnosti evangelické
reformy církve a společnosti. V kontrastu k tomuto jevu samozřejmě stojí některé
snahy z následujících fází konfliktu, kdy se, například ve spojení s valdenstvím
v alpských zemích, radikálové z husitského hnutí pokusili rozšířit své učení tajně,
což v zásadě mělo větší úspěch.156 Na otázku, proč tedy Mersault nezůstal v zemi,
kterou sám tak vychvaloval, máme možnou odpověď. Husitská agitační činnost
měla na počátku dvacátých let povahu shodnou s činy, které Mersaulta přivedly
do vězení a na popraviště.
Ovšem nasnadě je ještě jedno alternativní vysvětlení. Mersault v Čechách
jednoduše zůstat nemohl, i kdyby si to sám přál, což je i celkem pravděpodobné.
V první řadě je zde očividný rozpor: Mersault svou agitaci provádí v době po
údajném pronásledování Pikartů. Je tedy možné, že, pokud věříme pozdějšímu
narativu, flanderský nonkonformista z Čech odešel právě pod vlivem deziluze
z proběhnuvšího pronásledování a rozhodl se změnit poměry ve svém domovském
městě. Ovšem jedná se pouze o nepodloženou spekulaci. Jako mnohem závažnější
mi

připadá

zjevná

kulturní

nekompatibilita

českých

a

flanderských

nonkonformistů. Je těžké si představit, že by obyvatelé flanderských měst a
členové cechů, které se podílely na samosprávě i politické reprezentaci, byli

Anonymní kronika tento případ zasazuje do kontextu mocenského boje mezi
prýmkařským cechem a biskupem a Mersaultovou heterodoxií se příliš nezabývá
LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: Kacíři, barbaři,
nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických
studií (CMS), 2016, s. 121. ISBN 978-80-7007-456-5.
Celou tuto problematiku popisuje BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina.
Praha: Čin, 1931. Knihovna České mysli. s 209-252.
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schopni asimilace ve větším počtu do českého prostředí. I přes četnou inkviziční
agendu, která je popisuje, v zásadě neznáme skutečné náboženské cítění
flanderských nonkonformistů, ale víme, že ono samo, nebo alespoň společenské
předpoklady pro něj, vycházelo z kultury flanderské společnosti, jak byla popsána
v předchozích kapitolách. Proto se i bez jakékoli znalosti této nonkonformity
můžeme důvodně domnívat, že s českou být kompatibilní ani nemohla.
Zároveň je také třeba se zeptat, proč se nám nedochovala žádná zmínka o
Mersaltově pobytu v Čechách. Určitě není nemožné, aby se tyto zmínky
jednoduše nedochovaly zcela náhodou, ale musíme mít na paměti, že události
kolem takzvaných pikartů se později dostalo poměrně velké pozornosti, přesto
nikdo neupozornil na konkrétní migranty alespoň retrospektivně.
Aby tento problém mohl být nějak uzavřen, musíme se opět vrátit na
začátek této práce a položit si zjevnou otázku: jsou Mersault, nebo někdo
z pronásledovaných v nizozemských procesech, těmi pikarty, které popisuje
Vavřinec z Březové ve své Husitské kronice? Jméno, které by jim tímto bylo
přisouzeno, by rozhodně odpovídat mohlo, ale pouze za předpokladu, že by na
svém pojmenování oni sami neparticipovali, nebo bylo retrospektivní, což je dost
dobře možné.
Otázka počtu těchto příchozích je o něco složitější. Pokud do Čech přišla
jedna velká skupina, čemuž odpovídá Vavřincův výklad, je zvláštní, že se o ní
nikdo jiný příliš nezmiňuje. Především Marseult, který zmiňuje oběti inkvizičních
procesů, ale o setkání s ostatními migranty (pokud nebyl jedním z nich), nebo o
jejich persekuci se nezmiňuje.
O Merseultově evangelismu a o faktu, že se svými krajany měl být vyhnán
preláty, jak celou situaci popisuje Vavřinec, nejspíš není třeba příliš diskutovat.
Tyto informace nemusejí být úplně přesné, ale na českého autora jistě mohly
působit tímto dojmem.
Otázka návštěv královského dvora v příbytcích exulantů je těžko nějak
zpochybnitelná, nebo potvrditelná. Je pouze pozoruhodné, že se Mersault, který
prodal svůj dům v Tournai, neobjevil v nějakém typu úřední agendy v Čechách. Je
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zde minimálně možné potvrdit, že alespoň v případě písaře prýmkařského cechu,
se nejednalo o chudáka, pokud nešlo o demonstrovanou chudobu, čemuž nic příliš
nenasvědčuje.
Klíčovou otázkou zde je, zda Mersault mohl být Vavřincovým „virum
latinam“. Celý popis a především Vavřincovo zjevné nepochopení tohoto jevu,
tedy přítomnost vzdělaného člověka bez jakýchkoli aspirací na svěcení,
Mersaultovu popisu přesně odpovídají. Největším úskalím je fakt, že Mersault se
o této své možné činnosti opět nezmiňuje a tentokrát bez zjevného důvodu.
Tvrzení, že Mersault sebou měl mít knihy ve vlastním jazyce a z nich někomu
předčítal, považuji za možné a s přihlédnutím k nizozemským inkvizičním
protokolům je tato možnost téměř potvrzená.157
Závěr tohoto textu v Husitské kronice tvrdí, že pronásledovaní
nonkonformisté „utekli neznámo kam“ To je nejspíš přesně Mersaultův případ a
odpovídal by i faktu, že si svým veřejným vystupováním efektivně zabránil do
Čech se vrátit.
V tomto případě zde vzniká zcela jedinečná situace, kdy máme k dispozici
tři typy nezávislých pramenů, které se minimálně snaží události nějak podchytit a
můžeme je mezi sebou srovnávat. Mersaultův manifest popisuje celou situaci
z heterodoxní pozice a záznamy z Tournai z pozice konformních autorit. Vavřinec
nám má poskytovat pohled úplně zvenčí celého konfliktu a tím možnost analýzy
této otázky nepochybně rozšiřuje. Bohužel nedokážu zodpovědně říct, jak moc je
Vavřincova výpověď věrohodná, ale do diskuze mohu alespoň přispět jedním
scénářem událostí, který mi po analýze jednotlivých textů přijde pravděpodobný.
Domnívám se, že by bylo vhodné připustit možnost, že všechna Vavřincova
tvrzení, která jsem označil za pravděpodobná, se skutečně týkala Mersaulta, nebo

157

Tuto možnost dokládá protokol inkvizičního procesu z Douai z roku 1420, kde jedna
z obviněných měla vlastnit „falešné knihy“ z kterých ostatním již 32 let předčítala.
LOŠŤÁKOVÁ, Kateřina. Husitské odkazy v soudobých Flandrech. In: Kacíři, barbaři,
nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických
studií (CMS), 2016, s. 119. ISBN 978-80-7007-456-5. Vychází z protokolu
z FREDERICQ, Paul. Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis
neerlandicae. III. Gent [etc.], 1889-19-. s. 56-59. Přítomnost jakýchkoli heterodoxních
textů v okolí Tournai považuji za dostatečné ospravedlnění těchto úvah.
84

flanderských nonkonformistů. Všechna, která jsem označil za nepravděpodobná,
se těchto osob netýkají.
Výsledkem by tedy bylo, že Mersault skutečně přišel do Čech kvůli
flanderským perzekucím a zde se zapojil do nějaké věroučné diskuze. Jméno,
které bylo přiřknuto pronásledovaným, má skutečně nejspíš kořeny v Mersaultově
přítomnosti. Následně bych si všechny ostatní informace dovolil označit za
nesouvisející. Výsledkem je, že v Čechách proběhlo pronásledování, a Vavřinec
ho ve svém díle musel nějak kvalifikovat. Nejdříve zapojil informace, které o
pronásledování měl, jedná se o příchod migrantů do Prahy, jejich sektářství a
problematickou věrouku, o podporu Pražanů a královny a další specifika. Poté
autor (znovu připomínám, že nemuselo jít o Vavřince osobně, on takto
vygenerovaný příběh mohl pouze zaznamenat) hledal další informace, které by se
mohly k tomuto problému vztahovat, narazil při tom na vzpomínku na Mersaulta,
která do narativu zapadala. Podle této mé spekulace Mersault jen přišel do Čech,
kde se netajil o svém původu a sporadicky prezentoval texty, které si sebou
přinesl. Bez většího zásahu do pražského prostředí potom po krátkém čase odešel
zpět přesvědčit své krajany o výhodách nového zřízení, které v Praze poznal. Ve
městě ovládaném ne příliš konsenzuální městskou radou a především
nemajetnými vzdělanými kleriky, které ze svého domova nejspíš příliš neznal, by
beztak dlouho nevydržel.
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2.7

Heterodoxní

myšlenky

a

náboženské

představy

flanderských

nonkonformistů a jejich původ
Jednou z nejdůležitějších otázek této práce je původ myšlenek, které
donutily pronásledované „heretiky“ k odklonu od ortodoxie. V pozdním
středověku můžeme zaznamenat celou řadu myšlenkových směrů, které na sebe
mohly mít do jisté míry vliv, ale není vždy jasné, nejde li jen o náhodnou korelaci
jevů vycházejících ze stejných příčin. Na tomto místě je mým cílem vyjádřit se
k možným přímým vlivům různých především náboženských, mystických a
filosofických proudů nejen pozdního středověku na aktéry inkvizičních procesů,
kterými se tato práce zabývá.
Krom shodných prvků ideologií hodlám svůj názor zformovat především
tak aby se shodovaly s již uvedenými závěry této práce, tedy především s povahou
prostředí, z kterého dotčené subjekty pocházely a také z jejich jednotlivých
zaznamenaných akcí a domnělých vzorců chování. Pokusím se postupně
analyzovat každý z nejpravděpodobnějších myšlenkových zdrojů a také z těch již
uvedených v literatuře zabývající se touto otázkou.
2.7.1 Valdenští
Nebo Lyonští chudí, jak se sami původně nazývali, byli náboženskou
skupinou nejspíš zformovanou kolem provensálského kupce jménem Valdès,
nebo Vaudès, který se v sedmdesátých letech dvanáctého století v Lyonu rozhodl
vzdát majetku a žít podle evangelia.158 Hnutí se poměrně rychle rozšířilo do téměř
celé západní a střední Evropy a vlivem intenzivního pronásledování církví, která
celý směr prohlásila za heretický, se zbytky hnutí přesunuly do anonymity. Po
celý středověk se valdenství inkvizici nepodařilo vykořenit. Zjednodušeně by se
158

Vznik hnutí je takto často popisován, ale k těmto událostem neexistuje dostatek
relevantních pramenů a některé jsou velmi sporné AUDISIO, Gabriel. The Waldensian
dissent persecution and survival, c. 1170-c. 1570. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999. s. 7-11.
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dalo celé hnutí charakterizovat jako evangelické a mělo vycházet a vracet se
k apoštolské tradici.159
Pro účely této práce je především zajímavý fakt, že fyzický vliv valdenské
ideové agitace byl dost dobře možný a nebyl ani tak nepravděpodobný. Hnutí
prokazatelně v námi zkoumaném období existovalo a nebylo izolované na určitém
území (na druhou stranu se mi nikde nepodařila najít zmínka o nějaké významné
přítomnosti konkrétně na jihu Nizozemí). Důležitý je také fakt že valdenští byly
schopní působit v anonymitě, takže by nebylo příliš překvapivé, kdyby se
záznamy o jejich agitaci nezachovaly.160
Názorová shoda s nizozemskými nonkonformisty je poněkud nejasná, ale
nedá se úplně vyloučit. Valdenským ideálem byl původně život na cestách
spojený s kázáním a životem podle příkladu Ježíše Krista udržovaným
žebráním.161 Jistý shodný evangelický základ s názory, které můžeme vyčíst a
odvodit z pramenů zabývajících se flanderskými nonkonformisty zde můžeme
určitě najít. Minimálně zde nejsou patrné žádné větší neshody, které by celou
teorii vyvrátily, ale troufnul bych si tvrdit, že na tomto podkladu nelze vyvozovat
žádné závěry. Vzhledem k tomu, že poměrně velké množství ortodoxních i
neortodoxních středověkých směrů se odvolávalo na neshodu mezi počínáním
některých segmentů církve s textem Evangelia162 a to bez zjevné závislosti,
musely být tyto skutečnosti každému zcela evidentní, pokud tyto texty četl,
s církví se setkal a nebylo mu poskytnuto dostatečné ospravedlnění tohoto stavu.

159

Takto hnutí charakterizuje RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na
sklonku středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. s. 134.
Problémem je, že ve čtrnáctém století valdenská expanze již efektivně skončila.
S tímto tvrzením přichází a samotnou diasporu popisuje AUDISIO, Gabriel. The
Waldensian dissent persecution and survival, c. 1170-c. 1570. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999. s. 61-73.
160

RAITT, Jill., Bernard MCGINN a John MEYENDORFF. Christian spirituality: high
Middle Ages and Reformation. New York: Crossroad, 1987. s. 8.
161

Tento výklad zastává RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku
středověku. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. s. 134-137.
K evangelickým směrům počítá valdenství, spirituální odnož františkánského řádu,
Joachma de Fyore a další. Tato evangelická hnutí zároveň považuje za mnohem
populárnější (míněno schopná získat větší množství příznivců než mystické směry).
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Na druhé straně je přirozeně rozdíl mezi prostým uvědoměním si této skutečnosti
a otevřeným protestem.
Přestože nepovažuji vliv valdenského učení za úplně vyloučený163,
nepřikláním se k této teorii. Hlavním problémem je chování konkrétních aktérů.
Gillas Mersault, podobně jako valdenští „barbové“164, při své agitační činnosti
cestoval, ale svými názory se nijak zvlášť netajil a jeho chování působí poněkud
revolučně. Nicméně při těchto spekulacích je důležité vzít v potaz i vliv nástupu
husitské revoluce, která mohla celou situaci značně ovlivnit. Díky otevřenému
protestu se mohla změnit i povaha ostatních nonkonformních směrů, tudíž jejich
chování nemůžeme jednoduše odvodit od předchozího. Ovšem je tu jistý
precedent, valdenská a husitská radikální ideologie nakonec ve třicátých letech
skutečně přišly do kontaktu a (zjednodušeně řečeno) vzorce chování alpských
valdenských komunit se příliš nezměnily.165
Ještě jednou zajímavou alternativou

je otázka původu skupiny

pronásledované v Čechách. Valdenští zde byli přítomni už před husitskými
válkami166 a dle mého názoru byl jejich způsob života vcelku podobný
„sektářství“ českých pronásledovaných komunit. Mersault by tedy v tomto

BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. s. 177. Knihovna
české mysli. cituje Issaca Beausobre, který zastával teorii o valdenském původu českých
nonkonformistů a potažmo i těch flanderských. Bartoš se sám k této teorii nepřiklonil.
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„barbes“, tento provensálský a piemontský termín označuje „staršího“ člena
valdenské komunity, který se stará o duchovní péči (při čemž často cestuje. Nicméně
termín nebyl univerzálně používaný a mimo provensálskou oblast a piemontské Alpy
pozdního středověku se používaly i jiné termíny stejného významu. Charakteristiku
tohoto fenoménu a celkově popis valdenské organizační struktury poskytuje AUDISIO,
Gabriel. The Waldensian dissent persecution and survival, c. 1170-c. 1570. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999. s. 125-128.
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případě byl pouze ad hoc spojen s hnutím, s kterým se možná ani skutečně
nesetkal.
2.7.2 Devotio moderna, bratři a sestry společného života
Než přejdu ke konkrétním projevům této „nové zbožnosti“, rád bych se
zamyslel nad jejím teoretickým základem a významem pro středověké
náboženské cítění. Domnívám se totiž, že tento fenomén nelze omezit pouze na
konkrétní osoby, instituce167 a společenské struktury. Devotio modernu bych
jednoduše charakterizoval jako snahu věřících přenést, nebo rozšířit zbožnost do
každodenního života168 (většinou konkrétně do života v městské společnosti).
Aniž bych počátek těchto tendencí chtěl nějak pevně datovat, tvrdil bych, že se ve
společnosti objevují při splnění několika předpokladů. Jejich nositelé musí chtít
projevovat zbožnost, musí kriticky odmítnout formální zbožnost a v neposlední
řadě musí chtít určovat podobu své zbožnosti. Než abych zasazoval tento fenomén
do vrcholného nebo pozdního středověku, spíš bych ho označil za definující pro
předěl těchto termínů.
Za formálního zakladatele je považován mistr svobodných umění, pozdější
kartuzián a diákon z měšťanské rodiny Geert Groote. Pocházel z Deventeru a v
provincii Holland v osmdesátých a devadesátých letech čtrnáctého století působil
jako kazatel. Kázal zbožný život, obecnou reformu a kritizoval poměry uvnitř
kléru.169 Po jeho předčasné smrti se učení Geerta Groota rozšířilo do celého
Nizozemí a do německých oblastí. Domnívám se, že otázka skutečného vlivu
tohoto směru a jeho textů se dá jen velice obtížně postihnout, protože jeho
institucionální zakotvení je často nejasné. Tento nový druh zbožnosti nacházel
ohlas v klášterech, na univerzitách i ve světském prostředí.

Devotio moderna se nezakotvila pouze v domech bekyň a v reformovaných klášterech,
po jistou dobu dominovala i na pařížské univerzitě TORRANCE, Thomas F. The
hermeneutics of John Calvin. Edinburgh: Scottish Academic Press, c1988. s. 73.
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VAN ENGEN, John H. Sisters and brothers of the common life: the devotio moderna
and the world of the later Middle Ages. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
c2008. Middle Ages series. s. 2.
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V době kolem smrti Geerta Groota začali jeho následovníci žít
v neoficiálních komunitách založených na ideálech jejich zakladatele. Tento
způsob života bez oficiálních řeholních slibů a církevních beneficií byl podobný
životu v konventech beghardů a bekyň, o kterých budu mluvit v další části.
Hlavním rozdílem je, že bratři společného života se v drtivé většině snažili dostat
do oficiálních církevních struktur a celé hnutí směřovalo k řeholnímu životu (nebo
k františkánským terciářům),170 což, jak se domnívám ostře kontrastuje
s chováním flanderských nonkonformistů zachyceným ve zde rozebíraných
pramenech.
Pokud se budeme ptát, zdali je fyzicky možné, aby se toto hnutí, nebo
náboženský směr rozšířily do francouzské části Flander a byli jím ovlivněni
souvěrci Gillase Mersaulta, nalezneme dvojí možnou odpověď. Na jednu stranu to
možné určitě je. Hnutí bylo na vzestupu, fyzická vzdálenost není velká a jsou zde
silné kulturní a obchodní vazby. Na druhou stranu se mi zatím nepodařilo nalézt
žádné konkrétní svědectví o vlivu děl Geerta Groota, Tomáše Kampanského, nebo
jiného autora, nebo agitátora tohoto směru v této oblasti a této době. Ještě
závažnější se zdá skutečnost, že přes patrnou názorovou shodu obou
nonkonformních směrů, osud a chování obou skupin aktérů je v silném rozporu.
Devotio moderna nebyla nikterak revoluční (v politickém slova smyslu) a
pohybovala se doslova na samé hranici ortodoxie, oproti tomu sám Mersault se
rozhodně nepodřizoval církevním autoritám. Dalo by se sice argumentovat tím, že
mohlo jít o součásti jedné struktury, které se odlišně chovaly v rozdílném
poltickém prostředí, ale ani inkviziční agenda tuto teorii přímo nijak nepodporuje.
Rozhodně bych byl ochoten připustit, že vliv učení Geerta Groota hrál
v tomto případě nějakou roli, ale myslím, že zde nešlo o nějaké personální
propojení obou směrů. Tato moje domněnka je postavena především na poněkud
stereotypním a nejspíš identifikačním způsobu chování následovníků devotio

Celá situace se dá také vykládat jako represe ze strany církve a obrana proti ní VAN
ENGEN, John H. Sisters and brothers of the common life: the devotio moderna and the
world of the later Middle Ages. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c2008.
Middle Ages series. s. 121-128.
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moderny. Tito lidé se vyznačovali specifickým stylem života, 171 který je na první
pohled jasně odlišoval od zbytku společnosti. Chodili tiše a se sklopenou hlavou,
tiše se modlili a často bez zjevného důvodu propukali v pláč, nicméně v tichosti,
často také na novém čistém oblečení nosili bezúčelné záplaty. Jde sice pouze o
domněnku, ale Merseultovo chování mi přijde v ostrém kontrastu k těmto
stereotypům. Celé teorii také nepřidává na věrohodnosti, že žádný z pramenů
tento pozoruhodný způsob chování nezaznamenává.
2.7.3 Bekyně a beghardi
Toto hnutí vzniklo někdy kolem roku 1200 na území Brabantského
hrabství a Lutyšského biskupství. Původně neformální uskupení především žen,
které společně žily v „konventech“ (později zakoupených a darovaných
nemovitostech), mělo za úkol žít ve zbožné chudobě a provozovat charitativní
práci. Přestože toto hnutí stálo po celý středověk na hraně legality a zažilo i
několik pronásledování, rozšířilo se po celém Nizozemí, v části Francie, Anglie a
Německa a dostalo se dokonce i do Čech.
Zdá se, že ženská část tohoto hnutí byla co do počtu úspěšnější a její výše
popsaná forma se od té mužské lišila. Domnívám se, že obliba těchto uskupení, a
to především v Nizozemí, kde se bekyně rozšířily skutečně masově,172 souvisela
především s jeho sociální rolí. Aniž bych chtěl podceňovat nebo zlehčovat osobní
rozhodnutí a zbožnost těchto žen. Domy bekyň sloužily jako místo ochrany a
uplatnění pro vdovy a z různých důvodů neprovdané ženy, kde se jim mohlo také
dostat částečného vzdělání. Bekyně nepřijímaly žádné formální řeholní sliby a
jejich izolace od okolního světa nebyla tak dogmatická (jako u řeholnic), ale, což
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se mi jeví jako nejpodstatnější, neodvrátily se od městského stylu života.
Nepřizpůsobily svůj život zbožnosti, ale zbožnost svému životu.173
Nepochybuji o tom, že každý z obviněných ve flanderských procesech
bekyně znal a nejspíš chápal i podstatu jejich hnutí. V jednom z inkvizičních
protokolů dokonce zmínka o bekyních a o jejich spojení s odsouzenými
nonkonformisty skutečně je,174 ale pokud by bekyně, nebo beghardi figurovali,
bylo by poněkud zarážející, že by se o tomto personálním propojení nezachovalo
víc konkrétních svědectví.
Důležité jsou i oba zbylé prameny, z kterých především čerpám.
Vavřincovo svědectví bekyně vůbec nezmiňuje, přestože, jak už jsem zde
naznačil, bekyně měly svůj „konvent“ v této době i v Praze. Podobně chování
Vavřincových údajných migrantů je také jen povrchně slučitelné s chováním
bekyň. Tyto ženy sice skutečně žily a studovaly náboženskou literaturu v izolaci,
ale většinou se účastnily mší spolu s ostatními měšťany. V Mersaultově manifestu
můžeme skutečně nalézt obdiv k revolučním Čtyřem pražským artikulům a ke
změnám v české společnosti, ale není důvod se domnívat, že to mělo něco
společného s přesvědčení beghardů a bekyň jen kvůli jejich zdánlivé názorové
shodě.
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Na toto téma existuje celá řada interpretací. Krom těch co jsem už zmínil, existuje
ještě možný vliv nově nabytého bohatství a vlivu na psychiku bohatnoucích městských
vrstev, demografický přetlak, nedostatečná pastorační činnost, nebo problematická
sňatková politika středověku RAITT, Jill., Bernard MCGINN a John
MEYENDORFF. Christian spirituality: high Middle Ages and Reformation. New York:
Crossroad, 1987. s. 124-127.
Jde ale o proces z roku 1411 z Bruselu, takže se zde o přímém spojení hovořit nedá
BARTOŠ, František Michálek. Husitství a cizina. Praha: Čin, 1931. s. 201. Knihovna
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2.7.4 Panteismus, hnutí svobodného ducha
Panteismus je názor, že „ všechno, co existuje, utváří jednotu (v jistém
smyslu) a… tato všeobjímající jednota je božská (v jistém smyslu).“, přičemž
jednota a božskost mohou být různě interpretovány. 175
Panteistické hnutí svobodného ducha bylo ve středověku pronásledováno
inkvizicí. Jeho nositeli měli být různí mystikové a „volnomyšlenkáři“, přičemž
jako živná půda pro tyto myšlenky byly označovány právě mimo jiné domy
bekyň, které měly zajišťovat struktury k šíření panteistických názorů. Nicméně
nejsou známy žádné instituce tohoto hnutí, ani prameny nepocházející z oficiální
církevní agendy.176
Problematika hnutí svobodného ducha je obzvlášť komplikovaná, protože
se moderní historiografie nedokázala shodnout na existenci organizovaného hnutí
samotného. Zatímco někteří autoři vycházejí z pozitivního přístupu ke
středověké inkviziční agendě, která tvrdí, že odsouzení nositelé údajných
panteistických myšlenek jsou součástí organizované skupin a jsou si vědomi
heterodoxní povahy svých myšlenek,177 jiná skupina badatelů tyto prameny
kritizuje a tvrdí, že představy o organizovaném hnutí vycházely z paranoie a
mentality církevních struktur a panteistické myšlenky byly často na hraně
ortodoxie a zdaleka ne úmyslně.178 Osobně se domnívám, že druhé vysvětlení je
pravděpodobnější.

LEVINE, Michael P. Pantheism [electronic resource]: a non-theistic concept of deit,
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RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. s. 132-134.
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Část historiografie se také domnívá, že právě zde rozebíraná skupina
mohla být nositelem těchto názorů.179 Jedním z pádných argumentů by mohl být
fakt, že tato skupina byla odsouzena z ortodoxních i evangelických pozic. Ten
argument by ovšem platil, pouze kdybychom předpokládali, že čeští a flanderští
nonkonformisté byli součástí jedné skupiny, ale k této otázce jsem se již postavil
spíše negativně.
Myslím, že nemá příliš smysl přistupovat k této teorii jako k těm
předchozím, protože samotná existence hnutí svobodného ducha je sporná a
výsledek srovnání obou skupin by neměl náležitý podklad. Chci pouze upozornit
na fakt, že Vavřinec a Mersault žádné panteistické myšlenky neuvádí. Vavřincovo
obvinění

nonkonformistů

z remanence

se

dokonce,

jak

se

domnívám,

s panteismem přímo vylučuje (tento argument platí pouze při pozitivnímu přístupu
k Vavřincově výpovědi).

jako řada dalších autorů odvolává na LERNER, Robert E. The heresy of the free spirit in
the later middle ages. Notre Dame: University of Notre Dame Press, c1972.
Tento názor Lorenze Mosheima uvádí BARTOŠ, František Michálek. Husitství a
cizina. Praha: Čin, 1931. s. 177-178. Knihovna české mysli.
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Závěr
Bylo by chybou domnívat se, že touto prací je složitá otázka

nonkonformních náboženských hnutí středověkého Nizozemí nějakým způsobem
vyřešena. Přesto analýza příslušné společnosti a dochovaných pramenů přinesla
některé nové poznatky.
Je jasné, že pokud se zabýváme společností vrcholně středověkých
Flanderských měst, musíme dbát na její specifika a uspořádání. Flanderská města
byla ve své době zcela jedinečná svým demokratickým zřízením. Nejednalo se
pouze o samosprávy náležející k nějakému většímu státu, šlo spíše o samostatné
politické činitele, kteří stát sami formovali. Lidé žijící v těchto městech vnímali
své postavení vůči autoritám velmi odlišně a to se týkalo i náboženství.
V těchto společnostech také vzniká úplně nová forma středověkého
člověka, řemeslníka pracujícího v textilní výrobě. Tento řemeslník už nebyl tím
klasickým středověkým měšťanem, který se svou prací a rozhodováním podílí na
chodu města a místního trhu, v tomto případě šlo spíše o člověka podobného
postavení, jako má moderní tovární dělník. Tento nový obyvatel města již
nepřispíval chodu místního sousedského trhu svou prací, ani se o něj nejspíš příliš
nezajímal, jeho jedinou obecnou starostí bylo, jestli má práci a dostává za ní
zaplaceno. S těmito lidmi musíme v našich úvahách pracovat a ptát se jaké mohly
být jejich pocity, touhy a náboženské vize.
Co se týče prazvláštní kapitoly Vavřince z Březové v jeho Husitské
kronice, která se těchto náboženských odpadlíků z Nizozemí týká, nejspíš nebude
nikdy zcela rozluštěna. Nicméně podrobnou analýzou tohoto textu a jeho
srovnáním se společností, kterou má popisovat, můžeme dojít k závěru, že nelze
pouze porovnávat jednotlivé náboženské a formální projevy, jak to činili ostatně i
středověcí inkvizitoři. Je třeba zkoumat jejich původ a podstatu, kterou mohly mít
v odlišných typech společností.
Musím konstatovat, že, pokud budu vycházet z analýzy jednotlivých
pramenů a kontextu událostí, nemohu považovat výpověď Vavřince z Březové a
dotčenou inkviziční agendu za zcela věrohodné. Domnívám se, že tvrzení, podle
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kterého by měla přijít větší skupina těchto nonkonformistů z Pikardie, nebo
Nizozemí do Čech, je velice nepravděpodobné. Stejně tak není důvod se
domnívat, že by na území Flander existovala organizovaná husitská skupina, což
oboje považuji za omyl. Na druhou stranu se mi nepodařilo nalézt nic
nevěrohodného, ani nepravděpodobného na tvrzeních obsažených v Mersaultově
manifestu.
Co se týče otázky organizace a věrouky zkoumané skupiny, z projevů a
chování subjektů jsem dospěl k závěru, že nešlo o nijak výrazně sektářský, nebo
věroučně již vymezený proud. Dřívější interpretace přímých heterodoxních vlivů
na tuto skupinu nepovažuji za věrohodné, naopak se domnívám, že nepřímý vliv
neortodoxních myšlenek je možný, ale nepovažuji jednotlivé aktéry za exponenty
žádného ze zkoumaných směrů.
Za jednu z nejdůležitějších perspektiv budoucího výzkumu považuji
podrobný výzkum pramenů, které vypovídají o jednotlivých osobách, jejich
rodinách, ceších, městech a jiných strukturách v době jejich života. Druhou
významnou perspektivou je výzkum církevních a náboženských poměrů té doby a
v dané úzké geografické oblasti Především je nutné kvantifikovat a posoudit
dostupná data o počtech far, kléru, o jeho majetkových poměrech a finanční
závislost. Stejným způsobem by bylo vhodné postupovat při sledování cirkulace
náboženské literatury (především mystické) dostupné na tomto území. Nepovažuji
za smysluplné snažit se kvalifikovat zde zkoumanou skupinu čistě podle
věroučných parametrů dostupných z inkvizičních protokolů a dobových výpovědí.
Takto vzešlé výsledky mohou být podle mého názoru zavádějící.
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