Husův proces

Prameny

     Průběh procesu Mistra Jana Husa před soudem římské kurie i před soudem kostnického koncilu je poměrně dobře prozkoumán a popsán jak v souhrnných dílech o životě a učení pražského mistra, tak i ve specializovaných pracích. Objasněno bylo ideové a politické pozadí jeho sporů, jsou známy celkem uspokojivé podrobnosti hlavních postav soudních řízení, proto se budu zabývat rozborem Husova procesu z hlediska procesního práva (dalším faktorem pro podrobnější zkoumání procesu z tohoto hlediska byla přístupnost materiálů).  
     Prameny, z nichž je možné čerpat jsou mezerovité, jak uvádí J. Kejř. Nedochovala se soudní akta Husových procesů, ačkoliv nesporně existovala. Pravděpodobně musela být zničena krátce po ukončení procesu pro jejich nepotřebnost. Prvořadým zdrojem informací pro Husův proces je relace Petra z Mladoňovic (částečně kronikářské líčení, ale také sbírka dokumentů doplněná osobními poznatky autora). Dále se dochovaly Husovy vlastní spisy, hlavně polemické traktáty z posledních tří let jeho života, Husova korespondence, procesní podání, zvláště odvolání proti rozhodnutí arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka (viz dále). Dílo Ordo procedendi, na němž společně s Husem pracoval i jeho přítel a pozdější obhájce Jan z Jesenice, shrnuje Husovy pře. Doplňkem uvedených pramenů je traktát Štěpána z Pálče - Antihus. Nepochybně existují přímluvné listy krále a královny hovořící v Husův prospěch adresované kuriálním představitelům. Jejich skutečné znění není známo, ale zmiňuje se o nich Jan z Jesenice v Obraně Husovy pře z 18. prosince 1412. Rovněž nejasná je existence žalob proti Husovi, na něž však máme Husovy odpovědi. Počátky procesu zahrnují zprávy o jednání pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka. Některé podrobnosti týkající se Husova sporu nalezneme také v kronikách, především v tzv. Kronice university pražské. Jejich nevýhodou je zjednodušení a často i chronologické nepřesnosti. Neposlední v řadě jsou také hodnotná díla v. d. Hardrta, Mansiho a Finkeho.

Počátky Husova procesu a jednání u kurie

Počátky Husova procesu spadají do roku 1408, kdy Václavovi poslové vystoupili před kardinály v Pise s tvrzením, že v Čechách jsou heretici. Krátce nato podali pražští faráři arcibiskupu Zbyňku Zajíci z Hazmburka žalobu na Husa, že káže proti kněžím (Hus odsuzoval vysoké platy za bohoslužebné úkony). Toto obvinění Hus vyvrátil. Zároveň se také ukazuje jako velmi nutné, vyřešit už konečně otázku dvojpapežství. Arcibiskup zakázal všem pražským mistrům, jmenovitě Husovi, konat kněžské akty , protože se přiklonili na stranu kardinálů a tím vypověděli poslušnost Řehoři XII. Tímto činem Zbyňka Zajíce z Hazmburka byly položeny základy vzájemného sporu Husa s pražským arcibiskupem. Hus nedbal zákazu a pokračoval dále ve své činnosti. Negativní ohlasy proti Wyclifovým spisům vedly k tomu, že 20. 2. 1409 byli dáni do klatby všichni, kteří neodevzdali Wyklifovy knihy - byli exkomunikováni. Povinnost odevzdání knih k „opravě omylů“ byla oficiálně vyhlášena 16. 6. 1409. Termín odevzdání byl do 4. 7. 1409. Hus odnesl arcibiskupovi Wyklifovy spisy a žádal ho, aby byl informován o bludech, které se nacházejí ve Wyklifových dílech. Chce prý na ně upozornit lid. Většina zakázaných knih však odevzdána nebyla, jak o tom svědčí vídeňské výpovědi. Rozpory týkající se Wyklifova učení se přesunuly ke kurii, kam se obrátil i arcibiskup, aby mu byl schválen zákrok proti wyklifovcům. Koncem roku 1409 poslalo pět studentů s Husem spis proti arcibiskupovi a jeho zásahům ke kurii. 8. 12. 1409 byl Zbyněk Zajíc z Hazmburka předvolán před kurii. Mezitím, kdy byl arcibiskup předvolán, pracovali jeho zástupci u kurie o získání papežského odsouzení Wyklifova učení, což by znamenalo zbavit se nebezpečného Betlému a vlivného kázání lidu. 20. 12. 1409 vydal papež Alexandr V. bulu, v níž vyhověl přání arcibiskupa. Listina obsahovala: „V Praze, Čechách i na Moravě pronikají kacířské články, zvláště učení Wyklifa, zmocnila proto arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka k tomu, aby proti nim vystoupil, Wyklifovy knihy si dal předložit, aby zmizely z očí věrných. Kdo by hlásal bludy, bude považován za kacíře. Současně se zakazuje kázání na soukromých místech.“ Bula vyloučila odvolání; znamenala naprostý převrat a vlnu odporu. Vždyť ten, kdo byl žalován vyšel vítězně a byly splněny veškeré jeho požadavky. Hus se přesto odvolává, avšak papežova náhlá smrt znemožnila další řešení sporu. 
     16. 7. 1410 arcibiskup nařídil spálení knih, ačkoliv toto povolení nestálo v bule Alexandra V. Hus se tedy odvolává ke kurii (k papežovu soudu v Boloni). Proběhlé jednání u kurie obsahuje list kardinála Odona z Colony (papež mu svěřil vyšetřování Husova odvolání) pražskému arcibiskupovi Zbyňkovi Zajíci z Hazmburka z 25. 8. 1410. V Colonově domě se v první polovině srpna 1410 sešli z příkazu papeže teologové boloňské, pařížské a oxfordské univerzity, aby projednali, jestli byl arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka oprávněn spálit knihy. Usoudili, že spálením knih byla uražena oxfordská univerzita, jejímž členem byl J. Wyclif, i univerzita pražská. Schůze tedy potvrdila oprávněnost Husova odvolání. Král Václav poté nařídil arcibiskupovi, aby mistrům nahradil škodu způsobenou zničením knih.
     Brzy po shromáždění teologů došly ke kurii žaloby Zbyňka Zajíce z Hazmburka na Husa. Arcibiskup tvrdě napadal Husa a jeho společníky z bludného hlásání a pobuřujících kázání, žádal ustanovení soudce, nejlépe Colonny, aby dále pokračoval ve stíhání odpůrců a předvolal Jana Husa osobně před soud. Zároveň také poslal úplatky (koně, prsteny, poháry…), aby Hus „nebyl slyšen.“ Colonna přikázal Zbyňkovi Zajíci z Hazmburka, ať postupuje podle buly Alexandra V. tento pokyn došel do Prahy 20. září 1410. Colonna předvolal Husa před soud a vůbec nepřihlížel k vyjádření teologů. Kardinál vyhověl arcibiskupovi, bylo zamítnuto projednávání oprávněnosti pálení knih. Také Colonna stanovil, že apelace se nepřipouští.
     24. září byla ztížena klatba proti Husovi, čehož Hus nedbal a pokračoval v práci na univerzitě, v kázání lidu. Hus nechtěl jet k soudu a hledal spolehlivé zastoupení. Našel ho v mistru Janovi z Jesenice, mistru Markovi z Hradce, mistru Mikuláši ze Stojčína. Počátkem října 1410 se vydává Jesenic do Itálie, aby obhajoval Husa u kurie. 
     Důkladnému prozkoumání procesu u kurie brání nedostatek pramenů. Chybí prameny soudního procesu. Existují pouze náhodně zachované zlomky zpráv, Husova korespondence, Ordo procedendi, traktáty, zmínky v kronikách. Jesenic v Boloni sehnal notářsky ověřené potvrzení o usnesení teologů, ale nebylo v procesu vůbec nic platné. Mistr Marek z Hradce podal papeži návrh, aby bylo řízení sporu předáno jinému kardinálovi (podezření ze zaujatosti). K prošetření této námitky byl jmenován auditor Iohannes de Thomariis, který tedy soudce Colonnu nenahradil. Husovi zástupci tedy dále usilovali o zproštění Husa z citace.
     V únoru 1411 uplynula doba, do kdy se měl Hus dostavit k soudu. Colonna vynesl rozsudek pro nestání, což znamenalo uvalení klatby na Husa. Proti Husovi se stále objevovaly útočné články, spisy jeho odpůrců, kteří také usilovali o odstranění Jana z Jesenice, protože představoval překážku v hladkém průběhu procesu. Byl totiž velmi schopný obhájce. 
23. června 1411 došlo k vrcholu prudkých střetů Jana z Jesenice, který bránil Husa jako svého bratra, s Husovými odpůrci. 
     V Praze zatím vrcholil konflikt mezi králem Václavem a arcibiskupem. Král se cítí ohrožen v mezinárodních vztazích, díky informacím, které se dostávají do okolních států o Čechách. Mluví se o nich jako o kacířských, což vrhá špatné světlo na spolupráci se sousedními státy. Arcibiskup nesplnil příkaz Václava, týkající se nahrazení škody spálených knih. Důsledkem bylo zabavení platů a důchodů pražským kanovníkům i jiného duchovenstva 28. dubna 1411 králem Václavem. 2. května téhož roku vyhlásil arcibiskup klatbu proti všem, kdo vykonávali královy příkazy. Král dal zabavit klenoty v katedrále a odvézt na Karlštejn. Zastavil také příjmy kleru. 19. června arcibiskup vyhlásil nad Prahou interdikt, který vyvolal nesouhlas duchovních s Václavem. Arcibiskup byl nucen pod nátlakem duchovních se podrobit králi, přičemž rozhodující výrok byl prohlášen 6. července. Znamenal naprostou prohru arcibiskupa. Musel se pokořit panovníkovi jako svému pánovi a zároveň napsat papeži, že nežije v zemi bludů. Arcibiskup dále zrušil klatbu a měl se přimluvit i za zrušení klateb papežských. Byl odvolán interdikt a sepsána listina příměří. Arcibiskup však nedodržel svůj slib a připravený list papeži s přímluvou k odvolání klateb neodeslal. 
     Hus v domněnce, že je vše urovnáno, psal papeži, ať mu promine nedostavení se k soudu. Obhajoval své učení, které je čistě v katolickém duchu. Arcibiskup neměl nejmenší zájem na dodržení smlouvy z 6. července, proto podnikl cestu k Zikmundovi, kde chtěl hledat oporu a zastání. 28. září 1412 v Bratislavě při výpravě k Zikmundovi zemřel. 
     10. října vydala pražská univerzita pod rektorem Šimonem z Tišnova prohlášení o Husově „nezávadné“ činnosti na univerzitě. Potvrzovali, že Hus veškeré své učení dokládal Písmem a svatými doktory. Měla tím být ukázána mistrova nevina. Hus prohlašoval, že je ochoten předstoupit před soud a případně i zemřít, bude-li to vůle Boží.
     Další zdržení soudního procesu způsobilo přemístění kurie do Říma. Papež zbavil kardinála a auditora Husova případu a jmenoval 4 kardinály, kteří ho měli vyřešit. Ti přijali články a návrhy na Husovo zproštění z osobní citace. Husova šance na spravedlivý a pozitivní krok v posunu procesu došlo v období ledna a února 1412, kdy byl jmenován nový „vedoucí kardinálů“ - spravedlivý Zabarella. Zástupce Husových odpůrců Michal de Causis se snaží odstranit z účasti na procesu Jana z Jesenice. Obnovuje tím starý spor o výkladu Wyclifova učení Jeseniem. Jesenius musel čelit článkům, v nichž byl nařčen z hlásání bludů. Tyto .události spadají do doby, kdy byl Zabarella nahrazen novým kardinálem Brankasem. Není jasné, zda se o výměnu zasloužil Michal de Causis, každopádně nový kardinál jednal v jeho prospěch. 
     V březnu roku 1412 byl Jesenius na popud Michala de Causis v Římě uvězněn. Pravděpodobně byl obviněn z kacířství. 29. července se podařilo Jeseniovi z vězení uprchnout. Byl to jediný způsob jak se zachránit, ale také to znamenalo nedostavení se k soudu, kde měl hájit sám sebe a tudíž na něj byla uvalena klatba za nestání. Ocitl se tedy ve stejné situaci jako Hus. Následovala Jeseniova i Husova exkomunikace. 
     Překážkou pro pokračování Husova procesu ve prospěch Michala de Causis bylo Zabarellovo připuštění důkazů o Husově omluvě, o nichž byl proveden zápis v soudních registrech. Ten bylo nutné odstranit, nebo alespoň odsunout do pozadí, proto Michael de Causis podává nové žaloby na Husa, k nimž získává podklady z Prahy. 
     V létě 1412 se rozhořela aféra papeže Jana XXIII. s odpustky a první kruciátě. Král Václav se nečekaně postaví na stranu papeže a souhlasí s prodáváním odpustků. Hus si uvědomil, že tímto činem ztratil velmi cenného zastánce. V důsledku toho vyvolal v Praze prudkou vlnu kritiky proti odpustkům. Zvedla se nová žaloba na Husa a výměna kardinálů. Byl odvolán ze své funkce Brankas a nahrazen energickým kardinálem Petrem degli Stephaneschi. Tento nový kardinál nedbal na předchozí kroky podniknuté ve prospěch Husa a učinil rozsudek, že klatba bude uvalena na každého, komu bude prokázán kontakt s Husem. Není sporu o úplatcích, které podpořily znění Stephaneschova rozsudku. 
     18. října 1412 Hus podal odvolání proti rozsudku papežského soudu k soudu Kristovu.1

Kostnický koncil
     Do popředí zájmů veřejnosti vystupuje stále naléhavěji potřeba odstranit schizma. Nejpřijatelnější cestou k jeho odstranění se zdálo být svolání koncilu, o němž padlo rozhodnutí na podzim 1413. Kromě otázky papežského schizmatu se mělo jednat i o české otázce a v této souvislosti i o kacířství mistra Jana Husa. Dokonce sám papež listem adresovaným králi Václavovi z 11. června poukazoval na to, že v jeho království existují zastánci Wyclifových bludů a vyzval světskou moc, aby zasáhla proti kacířům, kteří nerespektují autoritu papežského stolce. Hus řešil dilema jestli jít na koncil a hájit tam své učení proti četným odpůrcům, nebo zůstat nadále v Čechách a odvolávat se pouze k soudu Kristovu. Sliby krále Zikmunda, aby se do Kostnice vydal pod jeho ochranou nakonec rozhodly o Husovu přijetí pozvání na kostnický koncil.
     K Husovým přípravám na svou obhajobu patřily i odpovědi na všetečné otázky mistrů a studentů, kteří odešli po Dekretu kutnohorském z Prahy. Tvrdili, že zavinil jejich vypuzení. V přípravných krocích mu vydatně pomáhal Jan z Jesenice, jehož hlavní zásluhou byl sestaven přehled dosavadních Husových procesů v Ordo procedendi. Sám Hus si připravoval projevy s argumenty proti obvinění. Žádný ze zmiňovaných projevů mu nebyl umožněn přednést. Jan Hus, i přesto, že se loučil jakoby navždy, odjížděl v naději, že se mu přece jen podaří obhájit se. K významným podnětům, proč se Hus rozhodl odcestovat na koncil, byly kromě jeho snahy přesvědčit shromáždění o své pravověrnosti i důvěra ve slíbený glejt krále Zikmunda, který mu měl zajistit bezpečnost.
     Koncil do Kostnice svolal papež Jan XXIII. a také ho v listopadu 1414 zahájil. Otázka legitimity papeže Jana XXIII. ho zbavila své funkce, takže koncil byl dodatečně potvrzen Řehořem XII.1 Český lid ani nenapadla otázka, zda je koncil svolán legálně a se všemi náležitostmi.
     V průběhu koncilu se výrazně změnila závažnost, která byla přikládána Husovu případu. Z vedlejší záležitosti, v téměř centrální předmět zájmu. Od počátku Husova procesu stálo v popředí jméno Wyclifa, jehož učení bylo na mnoha místech odsouzeno (od papeže Řehoře XI. roku 1377, dvojí synodou londýnskou v letech 1382 a 1396, pařížskou unií roku 1403 a opětovně v Praze roku 1403 a 1408, dále na synodě z roku 1410 arcibiskupem Zbyňkem, nebo nakonec při koncilu v Římě 2. 2. 1413). Tento fakt rozhodně nepřispěl k přesvědčení o Husově nevině. 
    4. května 1415 bylo koncilem znovu zavrhnuto Wyclifovo učení; 45 článků bylo označených za kacířské. Obojí rozhodnutí, proti Wyclifovi i Husovi, musí být chápáno jako celek. Rozsudek proti Wyclifovi byl špatnou zvěstí pro Husa.
     Platnost Husova glejtu byla znovu potvrzena královým notářem Michalem z Přestanova v listě Husovi z 8. října 1414. Již 8. dubna 1415 však panovník Zikmund prohlásil všechny glejty udělené pro příchod do Kostnice za neplatné a jako důvod uvedl jejich zneužitelnost. Byl to Zikmundův politický ústupek vůči koncilu. Glejt znamenal vnější překážku pro proces, ale na jeho průběh vliv neměl. Hus si vůbec nepřipouštěl myšlenku, že bude postaven před soud, zvláště když se jeho postavení v  Kostnici vyvíjelo zprvu příznivě (byla nad ním zrušena klatba). Soud byl připravován ještě před zahájením koncilu.
     Pod záminkou návštěvy u kardinálů byl Hus zaveden do žaláře a uvězněn. K odsouzení Husa nabádal také král Ferdinand Aragonský, jakmile se dověděl, že kacíř podvracející církev ještě stále není odsouzen. Hus byl podroben způsobu vyšetřování, který byl typický pro výslech kacířů. Svědkové vystupující v jeho neprospěch byli přiváděni do jeho cely, aby je viděl přísahat.
     Útěkem papeže z Kostnice a jeho sesazením došlo ke zhoršení podmínek Husa. Byl odvezen do krutého vězení na Gottliebenu. Při vyšetřování byly Husovi a samozřejmě jeho odpůrcům předkládány ukázky z jeho textů, proti jejichž autorství se bránil. Byly to většinou přepracované texty, jejichž pravost si nemohl Hus ověřit, neboť v žaláři své knihy neměl. Dvě z velkého množství obvinění byla vyvrácena doložením Wyclifových textů, avšak většina Husových děl mluvila v jeho neprospěch hlavně díky špatnému (záměrně!) překladu.
     Petr z Mladoňovic zachytil ve svých zápiscích téměř všechna soudní jednání. Zaznamenal si žalobní články předložené při slyšeních 5. a 7. června. 40 článků bylo svědeckých výpovědí z Kostnice a 16 z Prahy. je nutno znovu zdůraznit, že koncil neměl zájem na Husově odsouzení, ale naopak, uvítal by jeho odvolání. Kardinál Zabarella slíbil Husovi, že mu předloží 30 přepracovaných článků k odpřísáhnutí. Hus odmítl. 
     Do řady Husových útoků spadá i žaloba dr. Jana Naze ze 7. dubna 1415, kde zahrnul koncil polopravdami i nepravdami o řádění Husových stoupenců v kleru, což způsobilo urychlení soudu nad Husem. 
     V Praze se začínala formovat husitská strana, která poslala do Kostnice sérii protestních listů. Akce na záchranu Husa vyvrcholily protestem proti Husovu upálení ze dne 2. září 1415. Měl přimět krále Zikmunda k zachování královského glejtu, nebo dokonce k propuštění Husa. O ohlasech listů v Kostnici však máme velký nedostatek zpráv. Známe jen, že Jan z Chlumu vyvěšoval na brány kostelů v Kostnici v prosinci 1414 vyhlášky, které potvrzovaly lživé výpovědi svědků. Dotčený král podobné vyhlášky 1. ledna 1415 zakázal. Husovi přátelé neústupně trvali na udělení slyšení u soudu, že 5. června byl koncil donucen splnit i slib daný králi Zikmundovi, že Husa veřejně vyslechne. 
     Už v úvodu zasedání dne 5. června vznikla vážná rozepře. Začaly se číst žalobní články bez Husovy přítomnosti a hned poté se mělo přistoupit k vynesení připraveného rozsudku. Okamžitým odsouzením hodlal koncil definitivně Husa odstranit. Husovi přátelé ihned informovali krále Zikmunda, který poslal své zmocněnce Ludvíka falckrabí rýnského a Friedricha purkrabí norimberského s příkazem, aby byl Hus před rozsudkem trpělivě vyslyšen. Zasedání nedošlo ke konečnému výsledku, proto byl soud odložen na 7. června. Zásah krále Zikmund zabránil Husovu okamžitému odsouzení a poskytl mu tak možnost další obrany. 
     Při dalším stání otevřel kardinál d‘ Ailly filozofickou diskusi, z níž chtěl odvodit Husovo hlásání remanence.1 Další dotaz byl směřován na Husův vztah k Wyclifovým článkům, kdy Hus uznal některé výklady za pravé, čímž si proti sobě popudil účastníky poroty. Během posledního veřejného slyšení 8. června byly prodiskutovány články vybrané z Husových spisů v počtu 39. Hus byl potom vyzván, aby uznal svůj blud, zachycený v článcích, odpřísáhl je, veřejně odvolal a slíbil učit jejich opak. Hus však odmítl a odůvodnil to tím, že řadu z předložených tvrzeních vůbec neučil a dopouštěl by se lži, pokud by své články odvolal.
     Dokonce nabádání krále Zikmunda adresované Husovi, že si může volit ze dvou cest, totiž podvolit se na milost koncilu nebo vzdorovitě setrvat v bludech, nepohnulo Husa ke změně svého rozhodnutí. 
     Po 8. červnu byli otcové koncilu i král Zikmund přesvědčeni o Husově vině a potřebě postihnout ho církevním i světským trestem. Přesto neustávaly snahy přimět ho k odvolání. Znovu bylo Husovi předloženo přepracování jeho třiceti článků, které měl odsouhlasit. Je nutné znovu zdůraznit, že koncil chtěl Husa přimět k odvolání, ne ho za každou cenu odsoudit. Hus byl však definitivně rozhodnut neodvolat, jak o tom podává zprávu z 21. června. I tentokrát prohlašuje, že by odvolal vše, kdyby mu byl dokázán omyl. Požadoval svobodnou diskusi, při níž pokud bude poučen a přesvědčen, odvolá.
     24. června posílá do vlasti list obsahující nabádání k tomu, aby se lidé nedali zastrašit pálením jeho knih a dále setrvali ve své víře. Jeho dopis byl velkým povzbuzením jeho příznivců.
     Den před svou smrtí vypsal Hus ve vězení své stížnosti proti koncilu, vyhlásil, že jeho proces byl stranický a že se mu nedostalo poučení, které žádal. Kardinál Zabarella nechal opět Husovi předložit upravené články k podepsání, ale bez valného výsledku. Úsilí přimět Husa k odvolání je dokladem, že koncil chápal zvláštní povahu Husova procesu sice jako soud nad kacířem, ale současně jako mezinárodní otázku, v níž byl zainteresován sám římský král a jež zasahovala české království a ohrožovala jeho stabilitu a pravověří.1
     Události 6. července 1415 byly již tolikrát popsány, že se jen velmi stručně zmíním o průběhu posledního Husova dne. Ráno po slavnostní mši, které se nesměl účastnit, byl přiveden do chrámu, kde trůnil král Zikmund se všemi insigniemi říšské moci. V závěru kázání biskupa zazněla pobídka k odsouzení zatvrzelého heretika. Rozsudek byl připraven ve dvojím znění - pro případ, že by Hus odvolal, i pro případ, že neodvolá. Čten byl tedy rozsudek znějící na zbavení kněžského stavu, spálení knih a odevzdání světské moci. 
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