Petr Špaček, 3. ročník
Oldřich a Stanislav ze Znojma 
Oldřich ze Znojma a Stanislav ze Znojma jsou zcela určitě nejvýznamnější a nejznámější osobnosti města Znojma 15. století. Obě tato jména jsou úzce spjata s husitstvím, i když oba měli na husitství jiný pohled. 
Nejprve uvedeme nějaké informace o Oldřichovi ze Znojma. Oldřich ze Znojma byl český kněz a náboženský reformátor. Je otázkou, proč právě tohoto čáslavského faráře si vybrali východočeští sirotci k tak zodpovědnému úkolu, jakým byla obhajoba artikulu o svobodném hlásání slova božího na basilejském koncilu roku 1432. Přesto nezůstal Oldřich ze Znojma pozadu za svými daleko zkušenějšími spoluřečníky, kterými Jan Rokycana (hájil článek o přijímání podobojí), táborský biskup Mikuláš Biskupec z Pelhřimova (trestání veřejných hříchů) a bývalý mistr oxfordské univerzity, pobývající dlouhá léta v husitských Čechách, viklefista Petr Payne zvaný Engliš (zákaz světského panování církve ). Nezadal si ani s takovým protivníkem, jaký mu byl v Basileji určen. Byl jim německý dominikán Heinrich Kalteisen. Oldřich ze Znojma pronesl velmi obratnou řeč, do níž vsunul značnou část kázání, jež měl připraveno na svou obhajobu v Kostelci Jan Hus, ale nemohl je pronést. Ve všech fázích bouřlivé disputace na koncilu si sirotčí kněz zachoval rozvahu a vysokou úroveň projevu. Po odchodu české delegace z koncilu jméno Oldřicha ze Znojma z historických pramenů opět zmizelo. 
Nyní již blíže k druhému významnému znojemskému rodákovi, Stanislavovi ze Znojma. Stanislav ze Znojma je bezpochyby jednou z nejvýraznějších osobností českých ideových dějin a české filozofie doby těsně předcházející a připravující husitskou revoluci. Narodil se patrně začátkem šedesátých let 14. století v jihomoravském Znojmě. Krátká geografická vzdálenost, která dělí Znojmo od Vídně, je také asi příčinou, proč Stanislav začal svá studia na vídeňské univerzitě, kde je v matrice artistické fakulty zapsán k roku 1382 jako chudý student. Ve Vídni patrně studoval jen jeden rok a jeho další osudy jsou už těsně spjaty s pražským vysokým učením. V roce 1385 dosahuje na artistické fakultě pražské univerzity titulu bakaláře a v roce 1388 magistra in artibus, v obou případech jako velmi dobrý student. Na artistické fakultě pražské univerzity pak Stanislav ze Znojma působí jako učitel celých šestnáct let (v roce 1395-1396 byl i děkanem artistické fakulty). Připočteme-li k tomu další Stanislavovo působení na teologické fakultě pražské univerzity (do roku 1413 ), můžeme právem předpokládat, že tato čtvrt století trvající pedagogická činnost musela zanechat své výrazné stopy mezi studenty, kteří se s nimi jako učitelem setkali. 
Stanislav ze Znojma byl od devadesátých let 14. století i celé první desetiletí 15. století uznávanou univerzitní autoritou a hlavou české reformní skupiny, inspirované anglickým proticírkevním myslitelem J. Viklefem a navazující na domácí tradici kritiky zlořádů soudobé feudální společnosti a církve. Stanislav byl jistě jedním z prvních, kdo u nás na univerzitě uváděl Viklefova díla. Patrně ještě v devadesátých letech 14. století píše Stanislav svůj rozsáhlý traktát o univerzáliích, nepochybně inspirovaný velkým Viklefovým dílem na totéž téma. Lze právem předpokládat, že jako učitel nadchl pro Viklefovy ideje i své žáky, mj. i mladého Husa, o němž víme, že si v roce 1398 opsal vlastnoručně celou řadu Viklefových filosofických děl. V roce 1403 hájí Stanislav se svými přáteli na universitě Viklefa proti nařčení z kacířství a brzy je v posměšné parodii, tzv. viklefské mši, složené pražskými německými odpůrci jmenován na čelném místě mezi těmi, které zplodil „ďáblův syn Viklef". Stanislav ze Znojma měl také pro toto své stanovisko stále větší potíže. Zvlášť výrazně se projevily v souvislosti s jeho traktátem, kde ve shodě s Viklefem hlásá heterodoxní nauku o remanenci, a kdy byl u pražského arcibiskupa obviněn z kacířství. I když se Stanislav uhájil výmluvou, že uvedený traktát nikomu neposlal a že jej chtěl ještě doplnit (což po tomto jednání ve smyslu církevně ortodoxním opravdu učinil), nepřestalo dílo budit pochybnosti a stalo se nakonec předmětem žaloby, kterou u papežského dvora proti Stanislavovi podal pražský německý bakalář teologie Ludolf Meistermann. Papež Řehoř XII. předvolal Stanislava ke kurii. Stanislav byl cestou v Bologni a teprve po několikaměsíčních průtazích propuštěn. Teologové boloňské univerzity, kteří dílo Stanislavovo prozkoumali, přikázali Stanislavovi připsat k traktátu doložku, že se úplně podrobuje autoritě církevní. Do Prahy se ze Znojma vrací až po vydání Dekretu kutnohorského králem Václavem IV. v roce 1409, který znamenal vítězství českých mistrů nad mistry německými na univerzitě a ukončil jednu etapu půtek a sporů, v nichž záležitost Stanislava rozhodně nestála na posledním místě. (Projevilo se to například i tím, že v bouřích, které na univerzitě po vydání dekretu vznikly, byl nenáviděný L. Meistermann zle ztlučen). Co vedlo Stanislava ze Znojma k tomu, že se při rozkolu české strany po roce 1410, nejpozději v souvislosti s Husovým bojem proti prodeji odpustků v roce 1412, postavil spolu se Štěpánem Pálčem a dalšími proti Husovi, že se z Viklefova příznivce stal jeho odpůrcem, lze těžko jednoznačně zodpovědět. Nejspíše se zalekl radikálního nástupu Husova a jeho generačních přátel. Je třeba si uvědomit, že rozhodný Husův útok proti odpustkovému kramaření, ve kterém nazval Hus papeže Antikristem, byl zcela i proti intencím krále Václava IV. Právem asi o rok později Hus o Stanislavovi píše, že zlomen strachem se obrátil ke lži a pochvalování papeže. Jisté je, že v roce 1412 vystoupil už Stanislav poprvé proti pěti článkům Viklefovým a odtud vede už nepřetržitá řada jeho polemik s viklefstvím, zaměřených především proti jeho českým, stále radikalizujícím stoupencům. Stanislav opakovaně napadá Viklefovy články, nazývá je kacířskými, mylnými a pohoršlivými, ačkoli jsou to tytéž články, jak mu připomíná Hus, které v roce 1403 hájil tak horlivě, že pohoršení starší němečtí mistři při jeho vystoupení demonstrativně odešli. Nakonec neváhá vydat se na kostnický koncil. Zda by tam byl rovněž svědčil proti Husovi, jako Husův někdejší přítel Páleč, nevíme. Cestou na koncil Stanislav ze Znojma v říjnu roku 1414 v Jindřichově Hradci náhle zemřel. 
Nás ovšem Stanislav ze Znojma zajímá především jako učitel Husův, Jeronýmův a mnoha dalších, jako jeden z propagátorů a horlivých zastánců Viklefa a jako dlouho uznávaná vedoucí osobnost českého reformního křídla, jako osobnost, která stála u zrodu husitského revolučního myšlení. Té ideologie, která se o něco později, navzdory závěru života Stanislava, stala ideologickou zbraní, pomáhající lidu v revoluci otřást poprvé v dějinách samými základy feudálního řádu. Hus si Stanislava ze Znojma velmi vážil. Ještě v době, kdy Stanislav stanul v opačném táboře, vyznává Hus, že jej miloval jako otce. Není důvodu v tomto nevěřit i zmínce v jedné polemice Pálčově, který vzpomíná na to, že Hus vynášel Stanislava tak, že neuznával nikoho znamenitějšího pod sluncem. Zvláště si ovšem Hus vážil Stanislava jako učitele a je mu vděčný, a to i v době, kdy již stojí proti sobě, že se od něho naučil mnohem dobrému. I kdybychom neměli Husovo svědectví, nemuseli bychom o významu Stanislavovy učitelské činnosti i ohlasu jeho díla pochybovat. Literární odkaz Stanislava ze Znojma má úctyhodný rozsah nejen počtem děl, ale je i neobyčejně velký v počtu zachovaných rukopisů, které dodnes svědčí o někdejší popularitě a dychtivém přijímání toho, co Stanislav vytvořil a psal . Lze jej zhruba rozdělit na díla, která přímo souvisela s plánem výuky na univerzitě. Sem patří jeho komentáře k Aristotelovým spisům „Kategorie", „Fyzika" a „De caelo", o nichž máme bezpečné zprávy, i když se bohužel rukopisy těchto děl nedochovaly nebo nebyly dosud jasně identifikovány. Volněji s univerzitní činností souvisí ta díla, určitou aktuální problematiku podávala propracovaně, s vlastní koncepcí a ve značné šíři, která daleko překračovala obvyklý univerzitní rámec jak obsahově, tak i formou .Tato díla, tj. rozsáhlý traktát „De universalibus" vzniklý kolem roku 1394, menší traktát „ De universalibus realibus" z doby kolem roku 1408, traktát „De vero et falso" vzniklý asi v letech 1400-1404 a traktát „De felicitate" ( vydán v roce 1974 ), svědčí o nesporné filozofické samostatnosti, s níž autor rozvíjí tématiku, o přesnosti jeho myšlení, a patří nepochybně nejen k tomu nejcennějšímu, co Stanislav ze Znojma vytvořil, ale náleží i mezi vrcholná díla české filozofie doby předhusitské. K těmto pracím přistupuje do určité míry i traktát „De corpore Christi". Kromě uvedeného je ještě zachována řada dalších děl Stanislavových, kvestie a posice, promluvy a řeči i polemiky. Rozsáhlý traktát Stanislava ze Znojma „O pravdě a nepravdě" je věnován problematice ontologické pravdy, traktované na středověkých univerzitách spíše v rámci výkladů k Aristotelově „Metafyzice." Stanislav tento rámec opouští a podává soustavný výklad teorie pravdy. Opírá se sice o Aristotela, ale ve svém výkladu je zcela samostatný, neomezuje se jen na ontologické pojetí pravdy, ale provádí řadu zajímavých srovnání nejen s logickým, ale i s gramatickým pojetím pravdy a řeší i řadu otázek teorie poznání. I když jsou Stanislavovy názory do určité míry dobově podmíněny v otázkách vztahu poznání a víry, přesto je neobyčejně zajímavý jeho optimismus v úvahách možnosti lidského poznání, i závěr, k němuž dochází, že pravda je shodou našeho myšlení s objektivní realitou. Není třeba pochybovat o tom, že i toto dílo Stanislavovo inspirovalo Husa a husitské revoluční hnutí právě svým důrazem na autoritu lidského rozumu a logického důkazu a v neposlední řadě svým racionalistickým chápáním pravdy. 
Závěrem lze říci, že málokdo v celé historii královského města Znojma udělal pro české země tolik, co tito dva. 
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