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1. Výchozí text pro interpretaci

Jan Hus – Knížky o svatokupectví
A jest mnoho jiných chytrostí ďábelských, jimiž klamá i světské i duchovní, v svatokupectví
je zavodě, jakož to otce, matku, syna jenž chtíce v duchovní důstojenství uvésti, dávají dary,
slúží kniežatóm i pánóm a kupují bully u papežóv. A zdá mi se, že veliká strana lidí proto
obecně dávají děti do školy, aby byli bohati, v světě velebeni a přátelóm aby pomáhali; a oni
se proto raději učí. I vidíme, že obecně zle jsú živi, protože nedóstojně sú v kněžství vstúpili.
A že zboží vždy přibývá duchovním, protož také žákóv a kněží přibývá, neb každý chce lehko
živ býti a zbohatěti. Protož drazí jsú otroci, rolí hyne, sluh není, ano každý sedlák obecně
chce syna preláta míti. A kdyby kněží měli býti živi, jako prvé jsú byli živi světí, málo by jich
bylo! A bylo by lépe, by nás bylo dobrých málo než zlosynóv všudy plno, jakož die sv. Jan
Zlatoustý, že lepí je jeden svatý než hřiešníkóv svět naplněný. A že tak na obě strany hřešíme,
světští i duchovní, otcové zlým úmyslem a matky, do školy dávajíce, a synové zlým úmyslem
se učíce, protož s obú stranú málo cierkvi svaté prospíváme. Protož, otče a matko, chcete-li
míti dítě, aby bylo knězem dobrým, proste Boha, ať zdaří k své chvále a k jeho spasení a
k vašemu a cierkvi svaté k prospěchu A ty, žáku, uč se pro též; neb učíš-li se proto, aby byl
bohat, tehdy vede tě lakomství; pakli pro chválu světskú, tehdy vede tě pýcha; pakli pro
tělestnú rozkoš, tehdy vede tě chlipnost. Též i v kněžství. Ale učíš-li se pro spasenie i jdeš
v kněžstvie, a jsi dobře živ, tehdy tvé učenie jest dobré a kněžství svaté.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Jak Hus definuje svatokupectví?
2. Popište kompozici celého spisu.
3. Může se podle Jana Husa stát svatokupcem i papež?
4. Vidí Hus možnost nápravy? Pokud ano, v čem spatřuje řešení?
5. Vysvětlete, proč patří Knížky o svatokupectví k Husovým nejrevolučnějším spisům.
6. Doložte za pomoci příkladů z textu Husovu schopnost zaujmout posluchače a získat je.
7. Jakými změnami prošla čeština od Husovy doby po současnost? Vyhledejte v ukázce
historismy a archaismy.

