Jeroným Pražský
Letos si připomínáme 590
let od upálení Mistra Jeronýma Pražského. Stalo se tak 30.
k~ětna 1416, téměř rok po upálení
Mistra Jana Husa. Přesné datum narození Jeronýma neznáme, tak jak ho
neznáme ani u Husa. S Jeronýmem
Pražským se setkáváme v roce 1398,
kdy je jeho jméno poprvé zaznamenáno ~ an~le?h Karlovy univerzity
v souvislosti s jeho promocí za bakaláře na artistické (filosofické) fakultě.
A ~?to datum do určité míry může
urclt, kdy se asi narodil. Bakalářské
zkoušky student skládal mezi 18.22. rokem svého života. Předpokládejme, že Jeroným jako mimořádně
nadaný student byl promován na bakaláře v 18 letech svého věku, tedy
mohl se narodit 1378. Jeho rodištěm
bylo Nové Město Pražské. Podle některých zpráv pocházel ze zámožnější rodiny. Na Karlovu univerzitu se
dal zapsat v roce 1395 nebo 1396.
Nestudoval teologii, nestal se knězem, dal se na vědeckou dráhu a byl
na ní mimořádně úspěšný.

V Kostnici
Když byl Hus pohnán na kostnický
kon~il, Jeroným mu slíbil, že v případe potřeby mu přijde na pomoc.
Kdy~ byl Hus zatčen, napsal JeronýmOVI, aby za ním nejezdil, ale dopis
ho minul, a tak se Jeroným do Kostnice vydal. Došel tam 4. dubna 1415.
Ale s Husem se nesetkal. Husovi přá!el~ a příz.~i~ci upozornili Jeronýma,
ze, I pro nej Je Kostnice nebezpečné
':"lIStO.~a j;jich ~opOSUČ~!1íse uchýlil do bhzkeho mestecka Uberlingen
ale ani tady nebyl v bezpečí, a tak'
se již 9. dubna vydal zpět do Čech.
Jeho úkryt byl prozrazen, koncil na
~ěj vyda~ zatykač a Jeroným byl na
jedne fare nedaleko českých hranic
snad i vlastní nepozorností prozrazen. 23. května 1415 se již podruhé
ocitá v Kostnici.
Vězení, do kterého se dostal bylo
těžší než to, ve kterém byl Hus.
11.
září 1415 se dostal před koncil, a pak
23. září. Naléhali na něj, aby odvolal
učení Wyclefovo i Husovo. Pod hrozbou smrti podlehl nátlaku koncilu
v naději, že unikne hranici, ale v tom
neprohlédl zákeřnost
koncilních
,,~tců." A kdy.ž ~o nejrůznějších výsleslch pOChOpil, ze ho hranice nemine
ale nejen proto, se vrátil zpět k Hu:
sovi a Wyclefovi. Litoval, co učinil, a
selhání vyznal sám před sebou i před
koncilem.
Byl obžalován jako čtyřnásobný
kacíř. Přiznal, že se "bál ohně". Při
výsleších situaci podcenil on i jeho
vyšetřovatelé.

se zapsal na filosofickou fakultu, studoval i přednášel, i tady získal hodnost Mistra filosofie. Když se v Heidelb.e~k~s~r~ly stud,entské bouře, byl
mezI !lnyml I Jeronym obviněn, že je
podnecoval, ale to není jisté. Bylo mu
však zakázáno přednášet na univerzitě, a tak se rozhodl přednášet lidu,
tedy sedlákům a chudým měšťanům
~ hřbit?vní zdi. V Heidelberku. byl
jeho zastancem na univerzitě Cech
Odchod do světa
Stanislav ze Znojma. Ale i on odtud
Po b~kalářské zkoušce odešel . musel odejít, vrátil se do Prahy. Byl
do ~ngll~, do Oxfordu, a zapsal se také ovlivněn myšlenkami Jana Wyna filosofickou fakultu. V studiu po- clefa. I Jeroným musel uprchnout,
kračoval v Paříži na Sorboně, získal
neboť mu zde hořela půda pod nohagradus Mistra filosofie, a později tu i ma. Byl vyloučen z řad univerzitních
přednášel, ale nezdržel se tu dlouho.
profesorů. Dějinná satisfakce se JeJeroným Pražský byl nejenom pro- ronýmovi dostala až za několik století.
pagátorem Wyclefových knih, ale co
Při jubilejní výstavě k 575. výročí heibylo pro něj nebezpečnější, byl no- delberské univerzity, visel v galerii nejJeroným na hořící hranici
s!tel.em wyclefovských myšlenek, a proslulejších heidelberských učenců
v J~roným 'přiznal nav koncilním slyteml nemohl na univerzitách prorazit. filosofů va ~rofesorů i portrét Jeroný: sem 26. kvetna 1416, ze se nikdy tak
To, co katolickou církev v celé Evro- ma Prazskeho. A byla tu poznámka
neprohřešil proti Husovi a Wyclefovi a
pě smrtelně podráždilo, byl Wyclefův
že Jeroným byl neslavnějším profe: jejich myšlenkám jako tehdy, když se
nesouhlas s bohatstvím církve. Volal
sorem heidelberské univerzity.
"bál ohně". Při svém odvolání potupil
církev ke Kristově chudobě, a tím se
Na heidelberské univerzitě v 16. a knihy Husovy a Wyclefovy, a toho
stal úhlavním nepřítelem církve. A počátkem 17. století studovali stu- nyní velice litoval a tedy odvolal svoje
úhlavním nepřítelem byl i každý, kdo
d~,nti bohosloví Jednoty bratrské, na- předcházející odvolání.
stál na jeho straně. Na to doplatil jak
pnklad Jan Blahoslav, biskup JednoPoslední Jeronýmova
slova na
Hus v Kostnici, tak i Jeroným. Ale to ty bratrské a překladatel Nového zá- kostnické hranici byla: "Zdráv buď,
nebylo všechno, co papeže a prelá- k?na Kralické šestidílky, studoval na
přeslavný den. Věřím v jednoho
ty pohnulo k nenávisti. Byl to i jeho
m Jan Amos Komenský a velká řada
Boh~." A pak volal německy do davu,
nesouhlas s pojetím mše. Zatímco
další bratrských studentů bohosloví
ktery se shromáždil, aby viděl upalokatolická církev hlásala, že při mši se
Návrat domů
. vat čtyřnásobného českého kacíře:
proměňuje chléb v tělo Páně a víno
Jeroným, nabitý vědomostmi ode- "Milované děti, jak jsem právě zpíval
v krev Páně, Wyclef říkal, že chléb
šel do ~rahy, která jediná měia po- tak i nejinak věřím. To vyznání je moje'
zůstává chlebem a víno zůstává ví- chopen~ pro Wyclefovy knihy, traktá- víra. Umírám nyní, protože nesouhlanem, že večeře Páně má ten smysl
ty a myslenky. Karlova univerzita, ač sím s koncilem a protože netvrdím že
který určil Pán Ježíš.
' ne celá, zůstala otevřená pro Jana
Mistr Jan Hus byl koncilem sprav~dliZ Paříže Jeroným odešel do Kolína Wyclefa. Jeho hlavními reprezentanvě a řádně odsouzen. Vím totiž dobře
nad Rýnem, i tady se zapsal na filo- ty ~de byli: Jan Hus a Jeroným Praž- že byl opravdovým hlasatelem evan:
sofickou fakultu, chodil na přednáš- s.ky. Ale ne!rvalo dlouho a i z Prahy
gelia Ježíše Krista." A když už ho dým
ky a sám přednášel, a i tu získal titul
vlnou papeze a pražského arcibiskudusil, zvolal: "Bože, Otče, odpusť mi
~is~ra filo?ofie. Ale i v Kolíně vycítili, pa Zbyňka z Hazemburku se Wyclef
mé hříchy." A potom z hořící hranice
ze je nositelem Wyclefových myšle- musel dát "na útěk".
zazněla už jen závěrečná slova tohonek, a tak musel univerzitu opustit.
Mistr Jan Hus získal v Jeronýmovi
to Božího mučeníka:"Do rukou Tvých,
Odešel do Heidelberku, kde je nej- věrného spojence v zápase o Wycle- Pane, poroučím svoji duši."
starší německá univerzita, založená
fovy myšlenky a reformu církve. NěPsal se 30. květen léta Páně 1416.
v roce 1386, tedy o 42 roků později
kdy je dokonce Jeroným v zápasu o
Vlastimil Pospíšil
než Karlova univerzita v Praze. I tady
Wyclefa stavěn před Jana Husa.
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