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Człowiek, którego znakomitemu dziełu ten artykuł poświęcamy, 
należy zarówno do dziejów czeskich jak polskich. Był z pochodzenia 
Czechem i mistrzem praskiego Uniwersytetu Karola, a równocześnie 
jednym z założycieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 
w Polsce też, w drugiej swojej ojczyźnie, znalazł grób. Nie było to 
wówczas zjawisko odosobnione. Wypadki takie były częstsze wśród 
rycerstwa czeskiego, morawskiego i śląskiego, zwłaszcza od czasu, 
kiedy po unii Litwy z Polską (1386) przybyło powodów do pora
chunków między Koroną a Krzyżakami, ochrzczenie zaś Litwy po
zbawiło Zakon nimbu krzewiciela i obrońcy chrześcijaństwa. Wtedy 
to coraz liczniej ciągnęło rycerstwo czeskie na sporadycznie wybu
chające wojny i stawało wówczas prawie wyłącznie po stronie pol
skiej a przeciw Zakonowi, który przedtem otrzymywał pomoc także 
z ziem czeskich, jak zresztą prawie od całej Europy. Uwidoczniło się 
to zwłaszcza we „wielkiej wojnie*' lat 1410— 1411, która dała Janowi 
Żiżce pierwszą sposobność zdobycia ostróg, a wkrótce potem, w cza
sie rewolucji husyckiej, odpłaciło znowu rycerstwo polskie tę po
sługę husyckim Czechom.

Do dzieła tej wielkiej przemiany wśród górnych warstw ówcze
snego społeczeństwa przyczynił się dr Stekna.

Koleje jego żywota można by na podstawie źródeł i dokumen
tów zestawić w taki mniej więcej sposób *).

Jan Stekna pochodził najprawdopodobniej z rodziny szlachec
kiej, która się wywodziła z Zalużan (wieś w pow. Pisek), a osiadła

Dzieje te opisał F i j a ł e k, Studia do dziejów Uniwersytetu Krakow
skiego (RAU Filol. X X IX , 1898, str. 62—71) i N e j e d l y Z . ,  Poćatky husitskćho 
zpevu (1907), str. 118—22. Tu są dalsze argumenty. Tylko tam, gdzie wychodzę 
poza obie te prace, czy to dopełniając je, czy też snując przypuszczenia, podaję 
źródła.



była w Kralowickiem (Kralovice, miasto powiat, w Pilzneńskiem)2). 
Urodził się ok. r. 1355 i przeznaczony był przez rodziców (może dla
tego, że pochodził z bardzo licznej rodziny) do stanu duchownego. 
Wysłany na nowozałożony Uniwersytet Karola, został w r. 1373 ba
kałarzem, a w r. 1376 magistrem filozofii. W ten sposób spędził mło
dość w Pradze, gdzie właśnie działał ojciec czeskiej reformacji, Mi
licz, który stał się dla niego pod wieloma względami wzorem.

Z lat 1378— 1390 brak wiadomości o Steknie, może dlatego, że 
wstąpił do zakonu cystersów, którzy mieli w jego rodzinnych stro
nach klasztor, w Plasi. Odnajdujemy go znowu dopiero w r. 1391, 
i to u kolebki kaplicy Betlejemskiej. Wkróce po założeniu kościoła 
jest on świadkiem umowy między fundatorem kościoła Janem z Mil- 
hejmu a proboszczem pobliskiego kościoła św. Filipa i Jakuba. Nie
jednokrotnie potem wygłaszał kazania w tej pamiętnej kaplicy, tak 
że uważano go wprost za je j kaznodzieję (chociaż nim nie został)3); 
zaopatrywał ją  także w książki.

Częste bywanie w kaplicy Betlejemskiej przyczyniło się do na
wiązania bliskich stosunków między Stekną a założycielem kaplicy, 
praskim kupcem-hurtownikiem Krlżem (czyt. Krziżem), co skiero
wało Steknę na wschód ku Polsce.

W r. 1397 powierzyła polska królowa Jadwiga obu tym ludziom, 
do czego — jak się zdaje — już się przedtem przygotowywali, zało
żenie uniwersyteckiego kolegium w Pradze dla studentów z Litwy, 
którzy dzięki temu mieli się stać w swojej ojczyźnie apostołami 
chrześcijaństwa 4), które Litwa przyjęła dopiero niedawno. Za sta
raniem Stekny i Kriża król Wacław IV wydał w lipcu tego roku ze
zwolenie, o które prosiła królowa, a w listopadzie upoważniła Ja 
dwiga Steknę (który przybył z dokumentem do Krakowa) oraz Kriża, 
aby przystąpili do budowy kolegium. Wypłaciła także potrzebną na 
ten cel sumę, ale zanim przyszło do wykonania je j zamysłu, zmarła 
w lipcu 1399 r. Śmierć je j odsunęła założenie kolegium o całe lata, 
a nawet wydała je  na niepewność losów. Stekna jednak do Pragi 
już nie wrócił. Otrzymał w Polsce probostwo i stanowisko kapelana 
na dworze królowej. Kiedy zaś Jadwiga zmarła, został profesorem

2) To wykazał T o m e k ,  Dejepis Prahy III2, str. 432 uw., przeciw daw
niejszemu poglądowi, jakoby mistrz Jan pochodził ze Stekny.

3) O tym przeciw Novotnemu, zob. mój artykuł: Prvni stoleti Betlema, ve 
sborniku Betlemska kapie (1923), str. 19.

4) Zadziwia trochę, że dwór krakowski już w styczniu 1397 r. wymógł na 
papieżu pozwolenie na założenie w Krakowie wydziału teologicznego, a z prawa 
tego skorzystał król dopiero w r. 1400.



teologii w Akademii Krakowskiej, założonej przez Kazimierza Wiel
kiego, a odnowionej przez Władysława Jagiełłę. Witano go tam za
pewne tym serdeczniej, że wśród pierwszych profesorów odnowio
nego uniwersytetu był on jedynym Czechem; inni, którzy przyszli 
z Pragi do Krakowa, byli to śląscy Niemcy. Gdzieś od r. 1397, a mo
że już od 1393, był Stekna bakałarzem teologii, bo tak go tytułuje 
Chronicon Universitatis Prag. Osiągnął łatwo doktorat (najpóźniej 
we wrześniu 1402 r.) i był jednym z założycieli wydziału teologicz
nego dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osiadł na stałe 
w Krakowie i do Czech przybywał już tylko dla załatwiania wła
snych spraw albo w delegacjach. W sierpniu 1403 r. bawi w Pradze, 
aby przez zapis w księgach ziemskich zabezpieczyć sobie nierucho
mość, zakupioną przez Kriża z funduszów polskiej królowej pod 
zamierzone kolegium litewskie. Dochody z nich zastrzegł dla siebie, 
częściowo dla matki; po ich śmierci miały one przypaść zarządcy 
kolegium 5). W rok potem przyjechał dr Stekna do Pragi w posel
stwie polskich biskupów, aby wystąpić przeciw traktatowi dra Sta
nisława ze Znojmu o Wieczerzy Pańskiej, który w Polsce wywołał 
zgorszenie z powodu zawartych w nim poglądów Wiklefa 6). Dele
gacja dopięła swego, choć nie od razu. Dr Stanisław musiał się pod
dać dość upokarzającej karze odwołania swych poglądów, co chyba 
pozostawiło niemało goryczy w kołach uniwersyteckich u tych, 
którzy uznawali go za rzecznika sprawy czeskiej. W ten sposób 
dr Stekna stał się wbrew własnej woli sprzymierzeńcem niemiec
kich przeciwników, dopełniając zarazem ostatniego kroku rozstania 
się z ojczyzną.

Żywot jego jednak dobiegał już kresu. Z początkiem r. 1407 wy
starał się w Krakowie o przywileje, zapewniające mu polepszenie 
uposażenia jego probostwa w Polsce, ale 20 kwietnia dotarła już do 
Pragi wiadomość o jego śmierci. Nie liczył więcej nad 50 lat. Jego 
przedwczesna śmierć wyszła jednak na korzyść kaplicy Betlejem
skiej. Dochodami pozostałymi po nim zajął się Kr iż i — jak się 
zdaje — po niemałym trudzie udało mu się w ciągu czterech lat 
pokonać wszystkie przeszkody i stworzyć kolegium, którego założe
nie Stekna w rzeczywistości wstrzymał. W kwietniu 1411 r. zostało 
ono przyłączone do kaplicy Betleemskiej 7 ). Zapis królowej pol

5) Reliąuiae Tabularum (ed. Emler) I, str. 602, 4.
6) Oby się powiodło udostępnić list biskupa Jastrzębca na ten temat; jest 

on przechowany w Cues (zob. Husitstvi a ćiźina, 58).
7) T e i g e, Zakłady stareho mistopisu prażskeho 11, 809, nadto

V. N o v o t n y, M. J. Hus I, str. 473—4.



skiej, który zresztą stracił niemal swoją rację bytu, odkąd odrestau
rowano uniwersytet w Krakowie, w ten sposób przeszedł na dobro 
Uniwersytetu Karola.

Takie były losy dra Jana Stekny. Co to był za człowiek? Na to 
pytanie da nam odpowiedź, bodaj częściowo, jego Postylla8). Za
ciekawia ona już samą budową swych kazań. Każde z nich ma we 
wstępie ,,prothema“ czyli „exordium“, które od właściwego kazania 
oddziela modlitwa maryjna, Ave albo Salve Regina, odmawiana 
zwykle po czesku. Tutaj jednak czeską modlitwę znajdziemy tylko 
w kazaniu na Boże Narodzenie (k. 12). Ta modlitwa, „Zdrav bud’ 
krali andelsky“ jest w rękopisach polskiego pochodzenia już prze
łożona, skąd wydał ją  Bruckner jako pieśń. Prawie każde „prothe- 
ma“ zaczyna się wykładem o jakimś zwierzęciu, które kaznodzieja 
przyrównuje potem do Boga, do Chrystusa, do człowieka lub dia
bła 9). Niekiedy kaznodzieja ucieka się do konceptów mniej smacz
nych, które podobały się ówczesnym słuchaczom podobnie jak różne 
anegdoty, którymi pociągająco zabawiał współczesnych prażan Joh- 
lin z Wodnian (Vodńany, miasto w południowych Czechach), czego 
jednak Stekna, jak zobaczymy, nie aprobował. Innym charaktery
stycznym rysem exordium jest to, że w kazaniu zbudowanym na 
osnowie epistoły nawiązuje zawsze też do ewangelii i na odwrót; 
prócz tego czyni też aluzję do Introitus mszy na tę niedzielę czy 
święto. Kazania jego starają się unikać jakiejkolwiek teologicznej 
uczoności, są bowiem przeznaczone do użytku kaznodziejów ludo

8) Cytaty moje pochodzą z rękopisu miejskiego w Mielniku, gdzie się znaj
duje postylla, przechowywana bezimiennie, z takim incipit: „Cum appropin- 
ąuasset lesus... Avicenna philosophus”. Inne rękopisy, znane mi, są następujące: 
W Petersburgu znalazł F l a j s h a n s ,  Knihy ćeske ve Svedsku a Rusku (1897) 
str. 45, rkp. z 1409 r., pisany w Pradze, kart 234, z sygn. Lat. 1 F 5. Aleksander 
B r u c k n e r  zaznaczył t. r. w RAU. W. Filol. II, Ser. XXV str. 224, 364—5, rpk. 
Lat. IF 171, k. 109—258, z zakończeniem: „finis postile Mag. Szczeknonis vocate 
Carcer anime sub A. D. 1424“ i Lat. IF 496 z zakończeniem ,,Expliciunt repor- 
tata evangeliorum et epistolarum Mag. Szczęknę et eciam Mag. Procziwe et 
eciam M. Benasy et Silvestri (sc. Sylvani) de Praha scripta 1414“, i wreszcie 
we Wrocławiu I fol. 754 1. 39—149 „Sermones super evangelia dominicalia, ex- 
cerpti ex dictis Gorre et Szczęknę, sed pro maiori parte e dictis Jacobi de 
Voragine.“

I w naszej postylli znajdziemy (k. 2) kazanie Jakuba. Z tej to najulu- 
bieńszej postylli tego czasu pochodzą na pewno także i'inne kazania, które nie 
są oznaczone; uznaje się je za obce.

9) Stekna cytuje tu wielu przyrodników, zwłaszcza Pliniusza i lekarzy, 
ale niewątpliwie nie z własnej lektury, tylko z jakiegoś Bestiariusza; o nich 
zob. W o r k m a n, J. Wyclif II, 1926, str. 217.



wych. Dlatego w jednym miejscu zaleca Stekna najwięcej może 
rozpowszechniony współcześnie podręcznik kaznodziejstwa, postyllę 
dominikanina Peregryna. Ale ostrzega on także przed przesadną 
spekulacją teologiczną 10 *). A przecież jest on wtedy już bez wątpie
nia członkiem wydziału teologicznego. Świadczy o tym przynaj
mniej widoczna pewność, z jaką rozstrzyga, choć bardzo oględnie, 
rozbieżności między Ojcami Kościoła. Świadczą o tym też jego za
wodowe zainteresowania hebrajszczyzną oraz archeologią biblij
ną n). Teologa zdradza także silne zainteresowanie kacerstwem 12).

Chociaż nie w słowach, przecież jednak na pewno nastrojem 
i stylem Stekna przyznaje się w swojej postylli do pochodzenia ze 
szkoły Milicza. Widać to zaraz po tym, że niektóre wyrażenia zdra
dzają pokrewieństwo z najlepszą postyllą szkoły, z postyllą joannity 
Tomaśka, tego znakomitego, dotąd jednak niestety zagadkowego 
kaznodziei ze szkoły Milicza. Podobnie jak Tomaśek, Stekna wy
myśla mnichom od wilków i fałszywych doktorów, powstaje na 
spowiedników, którzy nie mają żadnej mocy spowiadania, a jednak

10) „Secundum Jeronimum — mówi k. 16 — de talibus secretis misteriis 
Dei melius est pie dubitare quam temerarie aliąuid diffinire“. Na Peregryna 
powołuje się na k. 102b, a na k. 9b mówi: „Obmissis aliis racionibus, que vul- 
garibus non multum prosunt“.

u) Oświadcza się przeciw Grzegorzowi I : „salva veritate sancti doctoris"' 
(1. 5b) i idzie za Ambrożym, Pseudochryzostomem i Hilarym w wykładzie o cha
rakterze wątpliwości Jana Chrzciciela; przed wykładem Ambrożego, że kobietą 
cierpiącą na krwotok była Marta, daje pierwszeństwo wykładowi Eusebiusza 
(k. 118). „Nomen Jesus constat de quinque litteris“ — wykłada (k. 22b) z he
brajskiego — i podobnie także gdzie indziej (k. 56) — podług Hieronima.

,2) „Heretici moderni — wykłada (k. 75b) — quorum heu iam exuberat 
multitudo, cum discipulis apostaticis dicunt: „Potest panis in corpus et vinum 
in sanguinem transire. Hoc fieri non potest. 2° quomodo in tam parvo loco pos- 
set contineri corpus Christi. 3° quomodo idem in numero. idem individuo simul 
et semel plura loca possit obtinere.... Quibus omnibus erroribus magną fidas 
ecclesie respondet.... notemus diligenter, ut possimus.... eorum perfidiam supe- 
rare: aput Deum omnia possibilia sunt“. A między innymi cudami zauważa, 
że ,,videmus in corpore papę magnam auctoritatem“, w końcu zaś mówi: „hec 
est fides katholica, quam nisi quisque fideliter etc.“ Gdzie indziej (k. 99b) wy
kłada: „Error Valdensium, qui dixerunt: „Melius est bono laico confiteri quam 
mało presbitero“, quod est heresis, ymo in nullo casu est confitendum laico, 
quamvis sit sanctissimus, quia non habet claves solvendi et ligandi; sed pes- 
simus sacerdos habet dummodo dignitatem suam sceleribus in iure notatis non 
violaverit“.

Wreszcie mówi: (kł 56b): „Beghardi vel begharde solum ad apparenciam 
hominum serviunt Deo et sunt abextra oves Christi, abuntra vero łupi rapaces 
et maxime homines spirituales".



twierdzą, że ją  mają. Nazywa ich apostatami i nieprzyjaciółmi świę
tych założycieli ich własnych zakonów: Augustyna, Benedykta, 
Franciszka i Dominika, zarzuca im, że są podstępnymi nieprzyja
ciółmi prawdy, że pokonują wysłańców Chrystusa przeszkadzając 
im w głoszeniu prawdy i występując przeciw nim publicznie. Jeśli 
to nie jest robotą kopisty, który może na zamówienie kanoników 
z Roudnicy sporządzał odpis i coś tam może sam przepuścił, to 
Stekna obala niektóre z ataków Tomaśka. Tak zniknęła w ostatnim 
zarzucie odezwa, aby się kaznodzieje nie obawiali tego chytrego 
tłumu i zdawali się na obetnicę Pana, że ponad wszystko wyjdzie 
zwycięska prawda 13). Są u Stekny i inne rozdziały niezgodne z To- 
maśkiem. Obaj mają w kazaniu na temat ewangelii z drugiej nie
dzieli adwentu wykład o antychryście. Jest to dziedzictwo po Mili
czu. Wykład Tomaśka jest obszerniejszy, ale autor zastrzega się 
w zakończeniu, że sąd o poprawności nauki pozostawia zwierzchno
ści kościelnej. Wykład Stekny odmienny u), ale tak samo wstrze
mięźliwy jak Tomaśka, jest wolny od jakichkolwiek zastrzeżeń 
(1. 3b—4b). To należy zaliczyć na poczet jego powagi teologicznej. 
O większym konserwatyzmie świadczyłaby obrona głównej ówcze
snej daniny kościelnej, dziesięciny. Kończy się jednak takim ostrze
żeniem duchowieństwa (1. 94b): ,,quamvis iuste faciant sacerdotes, 
ad solvendum decimas homines inducentes, sanccius et iustius face- 
rent, si inducerent ipsos ad solvendum decimas animarum“ 
(z Pseudochryzostoma).

K r y t y k a  s t o s u n k ó w  p u b l i c z n y c h  zwraca się 
u Stekny zarówno przeciwko klerowi jak i przeciw świeckim. 
O atakach na mnichów, przejętych od Tomaśka, słyszeliśmy już. 
Gdzie indziej prawi o nich niemniej ostro (1. 89): „religiosi multas 
proprietates et inobediencias et alia mirabilia contra statutum et 
scandalum hominum perpetrant“. Do nich głównie odnosi się także * 14

1:)) Twierdzenie Tomaśka — zob. mój art. o nim w czasop. Jihoćesky 
Sbornik Historicky 16, 1947; twierdzenie Stekny w postylli k. 63 111 i 105b. 
Drugie twierdzenie kończy się już słowami: „falsi religiosi etc.“, podczas gdy 
trzecie następuje po słowach: ,,conventioculum: conveniunt, ut predicatoribus 
yeritatis insultent“. To umiarkowanie należy tłumaczyć tym, że cystersi byli, 
w przeciwieństwie do joannitów, mniej arystokratyczni i czuli jednak jakąś 
solidarność z zakonami żebrzącymi, chociaż w nich widzieli przeciwników.

14) Stekna opiera się w opisie żywota antychrysta na Izydorze z Sewilli 
i Pseudometodym. O papieżu mówi: „apostolicus... antę tempus Antichristi mu- 
tabitur... non dicetur pater pietatis, sed crudelitatis, quia non faciet amore 
Christi, sed amore grossi ruffi“.



pogróżka, którą czytamy nieco dalej: „A falsis prophetis1' i. e. de- 
ceptoribus, hereticis, ypocritis et falsis doctoribus, qui intellectum 
scripturarum małe exponunt et alios suis verbis scandalisant“. Bar
dzo stanowczo potępia Stekna karierowiczów kościelnych i święto- 
kupców. „Multi — powiada (1. 104b) — hodie primatum appetunt in 
occlesia, non attendentes illud Gregorii... Nemo enim debet procu- 
rare, quod eligatur ad aliquod beneficium, nisi quem Spiritus s. in- 
spiraverit; alioquin Spiritui s. iniuriatur". Wygnaniem lichwiarzów 
(1. 93) Chrystus przykazał, ,,ut de templo symoniaci, avari extra 
congregacionem fidelium eiciantur, et precipue clerici". Na księży 
również narzeka (1. 13): ,,Multi reperiuntur symoniaci, usurarii, 
raptores, fures“. Do księży i świeckich odnosi się rozkaz dany ka
znodziejom (1. 77b): „Hic dilata materiam contra venationes cleri- 
corum et laycorum, qui diyinis postpositis, yenacionibus insudant. 
Sed quorum fuerit vita dispar, ita et exitus mortis“. Za te ostre 
słowa krytyki ściągnął na siebie Stekna wiele ataków, zwłaszcza 
dlatego, że nie wahał się głosić takie kazania wobec świeckich. Prze
ciwko temu broni się w takim interesującym wykładzie (1. 14b): 
„Clerici nostri temporis valde turbantur, quando ipsorum vicia sub 
generali tantum correccione coram laicis in predicacione yulgariter 
arguuntur, dicentes per hoc in populo scandala fieri vel oriri, non 
attendentes, quod ex actibus peryersis et manifestis multo plura 
scandala oriuntur, per que decori sacerdotalis dignitatis detrahitur; 
quam, si correcti coram laicis, vitam suam studerent emendare, bo- 
num esset“. Obronę tego samego stanowiska podejmuje w r. 1403 
Hus w dziełku De arguendo clero.

Także i świeckim Stekna wiele wytyka. Wykładając list do 
Efes. 4: ,,Veritatem facientes in caritate“ mówi (1. 53): „Hanc ve- 
ritatem non faciunt mercatores, pincerne, lusores et spoliatores pau- 
perum violenti“. Podobnie jak Stitny, surowo także potępia wymiar 
sprawiedliwości (1. 115b): „Iusti homines et simplices a consiliariis 
et procuratoribus ac iudicibus iniquis in suis causis condemnantur, 
qui multi propter simplicitatem suam causas suas yerbis falle- 
ratis nesciunt explicare et mox in penam et solucionem condemp- 
nantur. Veniet enim tempus, in quo talibus officialibus dicetur il
lud „Redde racionem yillicationis tue“ Gdzie indziej zwraca się 
przeciwko sędziom i rajcom: „Attendite, ne iusticiam yestram fa- 
ciatis... usque „ab eis“, quod faciunt prochdolor multi iudices et 
scabini". Niższą szlachtę upomina (1. 89): „clientes deberent prote- 
gere suos, a quibus censum recipiunt; illos sub aliqua occasione spo- 
liant“. Nie wierzył jednak w rezultat takiego upominania, gdzie in



dziej bowiem (1. 3b) mówi cierpko: „Stelle signant barones cum po- 
pulo communi... Sed prochdolor modernis temporibus omnes... . ba
rones et milites sunt in sanąuinem et sudorem pauperum mutati“.

Inne zarzuty wygłasza Stekna tylko z rezerwą, zwłaszcza te, 
które dotyczą króla i dworu, niechętnego klerowi Wacława IV i jego 
faworytów. Chrystus, utyskuje (1. 43): „flagellatur a tyrannis, qui 
homines spirituales in bonis suis temporalibus et spiritualibus per- 
secuntur et perturbant, ad quos dicet Dominus Mt 25: ,,quod uni 
ex minimis suis fecistis, michi fecistis“. Synody kościelne z czasów 
arcybiskupa Jenstejna polecały duchowieństwu używać klątwy dla 
obrony zagrożonych majątków duchownych i kościelnych. O tym 
nie ma u Stekny ani słowa; przeciwnie, poleca on cierpliwie znosić 
niszczenie mienia kościelnego. Duchowny — mówi (1. 63) — może 
w takim wypadku uciec, ,,aliquando non nec se eciam opponere, 
sed pacienter expectare, quando scil. lana i. e. temporalia diripiun- 
tur“. Jest to sprawiedliwa kara za grzechy duchowieństwa. „Si 
mali sunt actus nostri, nobis dantur principes mali secundum cor 
nostrum etc.“. Podobnie Żydom dany był na króla złośliwy Saul. 
Raz jednak przecież (1. l b) wyrywa mu się z piersi cierpkie wes
tchnienie, które prawdopodobnie świadczy o tym, że Stekna staje 
po stronie Kościoła. „Mundus est contra predicatores yeritatis ipsos 
crudeliter persequendo“.

Między skargami na ucisk duchowieństwa a skargami na ucisk 
biedoty dostrzega Stekna zasadniczą różnicę. To rozróżnienie przy
nosi naszemu kaznodziei zaszczyt, a wypływa ono z jego głębokiego 
pojęcia istoty chrześcijaństwa. Widzieliśmy już, jak unika on zagad
nień dogmatycznych, które według niego nie nadają się bynajmniej 
na ambonę. Ostrzega również przed pojmowaniem wiary jako zbioru 
je j artykułów i — jakby polemizując ze znanym orzeczeniem Pa
wła — oświadcza z naciskiem (1. 68): „Notandum, quod per se sola 
fides, nisi operibus bonis informetur, non sufficit ad salutem. Est 
enim mortua sine operibus iustificatur, ut dicitur Jac. 2“. W tym 
samym duchu mówi o kaznodziejach (1. 53): „Predicatoris vita de
bet esse irreprehensibilis et magis debet predicare vita quam ver- 
bo“. Za główny obowiązek chrześcijanina uważa pomoc biednym. 
„Qui recipit pauperem — mówi (1. 60) — quasi omnia opera com- 
plet“.

To tak silne zabarwienie socjalne chrześcijaństwa u Stekny 
wynika z jego w y s o k i e g o m n i e m a n i a  o s z t u c e  k a z n o 
d z i e j s t w a  i z jego starań o wysoki poziom kaznodziejów. Kazno
dzieje — mówi (1. 85) — „debent laxare verba predicacionis



a ąuestu temporalium, ab inani gloria, a fallaci adulacione... Tria 
notantur predicatori necessaria: 1° sublimis conyersacio... 2° facilis 
et piana predicacio. Contra quod faciunt illi, de ąuibus dicitur 
Is. 30: „plectentes et texentes subtilia**. 3° recta intencio“. Załącza 
przy tym ostrzeżenie co do wymienionych trzech punktów. Praw
dziwy kaznodzieja może działać cuda: „Si aliąuis vir perfectus — 
powiada (1. 68) — per sanctam predicacionem vel oracionem con- 
vertit aliąuem... facit miraculum spirituale“. Dlatego Tiie waha się 
karcić kaznodziejów niedość gorliwych. Chrystus — mówi (1. 93) — 
im więcej się zbliżał ku śmierci, tym więcej nauczał; „est contra 
multos, qui in senectute dant se ocio et quieti, cum adhuc multis 
possent prodesse“. I dodaje widocznie pod adresem mnichów: „In 
templo debet predicari et non alias, sicut faciunt quidem in foro vel 
in taberna“. Ostrzega także kaznodziejów (1. 6b, 24): „Predicator 
veritatis non debet esse in curiis principum, sed austeram ducere 
vitam. Hodie gracia Dei frequenter perditur 'in palaciis malorum 
dominorum, ubi małe iuratur et alterutrum se tradunt“; po czym 
głos jego nabiera osobliwszej mocy, staje się omalże żarliwy, kiedy 
wykłada rozkaz Chrystusa: „Opowiadajcie ewangelię wszystkiemu 
stworzeniu!*1 „Predicate evangelium — woła (1. 67b) — non poeta- 
rum fabulas, non phariseorum versucias, non adinyenciones pro- 
prias vel quecunque figmenta alia propter ayariciam vel vanam 
gloriam, sed eyangelium! Quod est prochdolor contra multos predi- 
catores, questum putantes pietatem, de quibus Apostolus I Thim. 6. 
Sue salutis et aliorum penitus obliti, nichil in suis doctrinis, ad quas 
in dampnacionem perpetuam animarum suarum se positos glo- 
riantur, ita feryenter et frequenter multiplicant, dicentes: „Datę 
nobis et orabimus pro vobis“. I tu nam przypomną niektóre zdania 
Stekny główne idee aktu fundacyjnego kaplicy Betlejemskiej. Treść 
ideowa tego pamiętnego dokumentu da się ująć w następujące zda
nia: Największym zapisem Chrystusowym dla Kościoła jest słowo 
Boże. Chrystus zostawił je chrześcijanom jako pokarm i nakazał 
głosić je  zupełnie swobodnie. „Gdyby go nie było, bylibyśmy jak 
Sodoma i Gomora** (Is. 1, 9). Kazać, to największy rozkaz Chry
stusa. „Każdy jego czyn jest dla nas nakazem**. Cała ta budowa spo
czywa na przytoczonych zdaniach Izajasza i Dekretu. Oba te zda
nia są u Stekny. „Verbum Dei — mówi kaznodzieja (1. 42) — est 
semen, de quo Is. I 9 : Nisi Dominus exercituum reliquisset nobis 
semen, quasi Sodoma fuissemus etc.“. A nieco dalej (1. 55), i to już, 
po raz drugi, czytamy w postylli drugi cytat z aktu fundacyjnego 
kaplicy Betlejemskiej: „Cum omnis Christi accio est nostra instruc-



cio“. To nie jest prosty przypadek. Tak samo do zdania Izajasza 
przydaje Stekna wykład zupełnie zgodny z wykładem aktu wspo
mnianego dokumentu o tym, że nasieniem wspomnianym przez Iza
jasza jest słowo Boże 15). Prawdopodobieństwo domysłu, że arengę 
dokumentu układał Stekna, podwyższa jeszcze ten fakt, że określe
nie Chrystusa słowy „Misericors et miserator Dominus", którymi 
zaczyna się arenga, są to pierwsze słowa książki Bernarda z Clair- 
vaux 16), którego dzieła Stekna przytacza bardzo często i który był 
chlubą jego zakonu.

Jeśli ten domysł jest słuszny, uzyskalibyśmy cenny szczegół nie 
tylko dla dziejów sławnej świątyni, ale i dla żywota mistrza Jana. 
Byłby to nowy dowód potwierdzający stosunki Husa ze Stekną. 
Jak  wykazuje jego odwołanie się do papieża z 1410 r., do którego 
włączył podstawową część „Betlejemskiego" manifestu, miał Hus — 
jak się zdaje — niejeden raz w ręce akt fundacyjny kaplicy. Kto go 
napisał, o tym wiedział jeszcze od Kriża. U niego miał sposobność 
zetknięcia się ze Stekną, kiedy ten przybywał z Krakowa do Pragi. 
Jako kaznodzieję poznał go najprawdopodobniej już dawniej, może 
jeszcze w r. 1393, jako student, kiedy to — jak zapisał kronikarz l7) 
wyraźnie na podstawie opowiadania Husa — Stekna głosił kazania 
na Wyszehradzie i zalecał odpusty, które sobie za ostatni grosz ku
pił także Hus. Kiedy potem mistrz Jan został sam kaznodzieją, zaj
rzał i do postylli Stekny. Przed laty udało mi się stwierdzić orygi
nał konceptu kazania Husa, które można datować ściśle na dzień 
6 grudnia 1401 r. W kazaniu tym najbardziej przykuwa uwagę 
wstęp, wykładający, jak szeroki jest zasięg działania słowa Bożego. 
Otóż ten wstęp wziął młody Hus, z nieznaczną tylko odmianą, pra
wie dosłownie z kazania na poświęcenie kościoła, które znajdziemy 
w postylli Stekny 18). Stwierdzenie to ważne jest także dlatego, że

15) Zdanie Izajasza można czytać także u Mateusza z Janova w opo
wiadaniu o Miliczu (Regulae Vet. ot Novi Testamenti, ed. Kybal, III str. 362), 
ale tu pod nasieniem rozumieć należy Milicza.

1C) Ad fratres de Monte w rkp. NUK III G 19. Brzmienie arengi w MUP 
II, str. 300. S t e i n  E., Mik. Biceps (Vestnik Kral. Cesk. Spoi. Nauk 1928, str. 
79—83), poświęcił dokumentowi fundacyjnemu specjalny artykuł, posługiwał 
się jednak tylko wyciągiem w Libri erectionum, przeto nie uszedł ani połowy 
drogi.

17) Chronicom universitatis Prag., (Fontes rer. Bohem. V, str. 568.

18) Kazanie Husa — zob. Vest. Ćesk. Akad. 52, 1943, 44—6, Stekna, k. 123b 4.



wyznacza ono czas powstania postylli19). Od Stekny przejął młody 
Hus niewątpliwie także zwyczaj datowania wydarzeń ewangelicz
nych rokiem żywota i nauczycielskiej działalności Jezusa, a to we
dług dziełka, które jest wyjątkiem z kroniki Sikarda z Cremony, 
sporządzonym przez starszego mistrza uniwersytetu Karola Jana 
z Horażdiejowic, jeśli nawet już nie K. Waldhausera. Dziełko to 
było potem przypisane Husowi. Są to tzw. Gęsta Christi20). Szcze
gółowe porównanie najstarszej postylli Husa, Puncta, z postyllą 
Stekny potwierdzi zawisłość Husa od postylli Stekny jeszcze w in
nych szczegółach.

Wkrótce jednak potem ten wpływ dra Stekny ustał zupełnie 
na rzecz mocnego wpływu Wiklefa, który się u Husa ustalił. Ozię
biło to stosunki między Stekną a Husem a może nawet poróżniło 
ich z sobą. Stekna wystąpił stanowczo przeciwko nauce Ewangelicz
nego Doktora o wieczerzy Pańskiej i — jak widzieliśmy — stał się 
pośrednim sprawcą ataków przeciwników niemieckich na właści
wego nauczyciela Husa, dra Stanisława ze Znojmu. Atak ten zapo
czątkował proces mistrza Jana, który się zakończył tragicznym epi
logiem dnia 6 lipca 1415 r. w Konstancji. Dr Stanisław w pokorze 
się poddał i Wiklefa się wyrzekł, kiedy mu zagrożono inkwizycją. 
Hus tego nie uczynił. Na to kuria rzymska wydała zakaz wygłasza
nia kazań w kaplicy Betlejemskiej. Swoim sławnym odwołaniem, 
wygłoszonym w ,,Betlejemie“ w dniu 25 czerwca 1410 r., zagaił 
mistrz Jan proces, który go po pięciu latach zawiódł na miejsce 
stracenia. Jeśli akt fundacyjny kaplicy Betlejemskiej napisał Stek
na, było to zdaje się ostatnie, już pośmiertne spotkanie Husa ze

,B) W postylli nie ma żadnych podstaw do datowania oprócz wzmianki, 
która brzmi tak (k. 38): „Dyabolus est senex sex milia et ąuadringenta anno- 
rum et plus“. Hus (Ceske spisy, wyd. Erben, II, str. 245) liczy (w r. 1414). że 
diabły są w grzechach zatwardziali od 6605 lat, z czego wynika (po odliczeniu 
chrześcijańskiego kalendarza), że zdarzenie nastąpiło w r. 5191. Przez to zbliża 
się on do najobszerniejszego obliczenia Hieronima, podług którego świat stwo
rzony został w r. 5198 przed Chr.

Stekna obliczał w przybliżeniu okrągło 500 lat od stworzenia świata i wy
szło mu około 6400 lat, co dowodzi, że pisał to po r. 1400. W tym jest już jednak 

prawdopodobnie poprawka, zrobiona przez naszego pisarza niedługo przed ro
kiem 1420, po którym rękopis nie mógł być napisany.

20) O nich zob. mój art. w Ćas. Nar. Musea 1927, str. 12—3. O zwyczaju 
takiego datowania przez Husa zob. Jihoć. Sb. Hist. XIX, 1950, str. 62. Stekna 
datuje tak z reguły każde in illo tempore (k. 5, 7, 14, tu w słowach: „velut po- 
nit Sygardus episcopus in cronica sua excerpta de materiis byblie“, i gdzie 
indziej).



Stekną. Niedługo przedtem oddał jednak mistrz Jan Steknie hołd 
w słynnym kazaniu 21), które wygłosił jako niedawno wybrany rek
tor Uniwersytetu Karola, w listopadzie 1409 r., w rocznicę śmierci 
Karola IV.

Mistrz Jan był pierwszym rektorem Uniwersytetu Karola po 
przewrocie spowodowanym przez dekret kutnohorski i po odejściu 
z Pragi obcych profesorów. Wykorzystał on wielką sposobność, aby 
wspomnieć wszystkich zmarłych doktorów teologii narodowości cze
skiej jako przedstawicieli wiedzy uniwersyteckiej, uroczystość bo
wiem urządzał najwyższy według ówczesnych pojęć fakultet teolo
giczny. Nie było ich wielu: tylko ośmiu. Najwybitniejszy spośród 
czeskich członków fakultetu teologicznego, Maciej z Janowa, 
sławny Mistrz Paryski, nie wszedł między nich, ponieważ zmarł 
wcześniej, zanim osiągnął doktorat. Otóż między tymi ośmioma dok
torami wymienił Hus i Steknę. Mógł go niewątpliwie pominąć. Na
wet gdyby był doktorat osiągnął w Pradze, to do Pragi byłby przy
szedł Stekna tylko dla doktoratu, aby znów odejść do Krakowa;

i
doktorat otrzymał on, jak tylu innych zakonników, raczej z łaski 
papieskiej. Ale mimo to Hus go nie pominął. Kierował się tu wi
docznie zasadą, która jest jednym z najpiękniejszych rysów jego 
zasad chrześcijańskich i patriotyzmu, tego patriotyzmu, który doj
rzewał w tych dla naszego narodu i państwa ciężkich chwilach 
przełomowych. Hus interesował się nimi zarówno na kazalnicy jak 
w uniwersytecie. A jak — to powiedział na krótko przed śmiercią 
w liście z Konstancji, w którym się pożegnał z kolegami uniwersy
teckimi. Prosi ich tam, żeby się nawzajem miłowali, waśnie po
wściągali, a dbali nade wszystko o cześć bożą; żeby też wspominali 
jego oraz to, jak stale dbał o pomyślność uniwersytetu dla chwały 
bożej, jak go martwiły ich spory i zatargi, jak się starał skupić 
w jedność przesławną nację czeską (tak się nazywała czeska sekcja 
uniwersytecka). Tak pojmowany patriotyzm nie pozwalał Husowi 
na to, aby się miał powodować sympatiami i antypatiami własnego 
obozu, oraz wykluczać dra Steknę od czci, którą mu był winien na
ród, o czym był Hus głęboko przeświadczony.

-1) Zob. moją pracę, M. J. Hus jako rektor Karlovy university, 1936, oraz 
N o v o t n y V., M. J. Husi korespondence a dokumenty, str. 322.
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