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 Spis Dcerka Jana Husa je stručný přehled pravidel, která v roce 

1412 se sepsal autor pro mladé dívky, které navštěvovaly kázání 

v Betlémské kapli. Kniha jim podává především pravidla pro správný 

život (tedy jedná se především o etický návod), který doprovází 

zdůvodnění všech předkládaných pravidel. V rámci textu se autor 

odvolává k různým autoritám, kromě Písma (citace Starého zákona, 

odkazy na evangelia nebo velmi často na listy apoštola Pavla) jsou to 

také Origenes, sv. Augustin, sv. Řehoř, ale i Aristoteles nebo Ovidius. 

K formulovaným radám či pravidlům také poskytuje příklady ze života 

nebo z Písma. 

 Kniha je členěna na úvod a deset částí, které jsou vždy určeny 

jednomu pravidlu chování ctnostné křesťanské dívky, přesněji takové 

dívky, která se rozhodla zasvětit život Bohu a pomoci bližním. 

 

ÚVOD 

 V úvodu je shrnut obsah následujících kapitol, s důrazem na to, že 

dcerky, adresátky ponaučení, se soustřeďovaly kolem Betlémské kaple a 

žily ve společenství klášterního typu, a proto bylo potřeba, aby dbaly na 

svůj čistý, panenský stav. 

 Úvod začíná slovy, které pak uvozují každou další kapitolu: „Slyš, 

dcerko, a viz, a přichyl ucho své.“ Tato slova jsou vysvětlena tak, že 

dívka nejprve slyší uchem, pak nahlédne rozumem, a konečně se 

přichyluje vůlí, aby rozuměla; k tomu je ještě potřebí, aby byla pilná a to, 

co chápe, také realizovala. 

 

KAPITOLA PRVNÍ 

 V ní je vysvětleno, proč je potřeba poznat ve víře sám sebe, a 

vědět při tom, komu je člověk jako stvořená bytost podobný. Protože je 



totiž člověk podobný Bohu, čím více poznává sebe, tím více poznává i 

Boha. Přitom čím více Boha zná, tím více ho miluje. 

 Poznávání boha je odvozeno od tří funkcí – paměti, která na Boha 

vzpomíná, rozumu, který k Bohu hledí, a vůle, která ho chápe. Tato 

trojice je podobná svaté Trojici, v níž Bůh Otec představuje moc, Bůh 

Syn moudrost a Duch svatý dobrotivost. Člověk má moc k tomu, aby 

uměl stát proti zlému, moudrost, aby se zlému uměl vyhnout a 

svobodnou vůli, aby po zlém netoužil. 

 Dále Hus znovu zdůrazňuje, že Boha člověk nenajde vně sebe, ale 

pouze uvnitř – jako počátek i konec všeho je Bůh částí člověka i všech 

andělů, světců a stvořených věcí. Bůh nepohrdá, všechny miluje, a proto 

by měl být také milován. Je svatý, protože jako všeobsažný nemůže být 

poškozen hříchem; na jeho svatosti se člověk podílí tím, že má rozum, 

který mu umožňuje vyhýbat se hříchu a všemu zlému. Proto aby dcerka 

byla svatá, musí se vystříhat všech smrtelných i všedních hříchů. Stejně 

jako je Bůh věčný, i lidé jsou určeni k věčnému životu – a právě správný 

život jim umožní strávit tento život v radosti. 

 Na závěr tedy Hus opakuje, že v poznání vlastního nitra, vlastní 

podobnosti s Bohem a v naplňování této podobnosti skutky i myšlenkami 

spočívá správná cesta. 

 

KAPITOLA DRUHÁ 

 Tato kapitola se zabývá důležitostí svědomí. Ať se totiž člověk 

chová jakkoli, jeho hříchy budou o soudném dnu zjeveny andělům i 

ďáblům; proto jsou všechny špatné skutky uloženy ve svědomí.  

Každý skutek si člověk vyhodnocuje sám v sobě – už za živa na 

něj působí svědomí, paměť, rozum, mučí ho ruku v ruce strach a rozkoš. 

Svědomí je pro Husa schopnost poznat, co je hřích a co ne, je-li 

jím člověk vinen. Je možné, že člověk má bludy ve svědomí – tedy že 



nesprávně hodnotí své skutky: tím, že se neumí rozhodnout, že se o 

hříšnost svých skutků nezajímá, že se z pýchy povyšuje nad poznání 

hříchů, že se dává svést rozkošemi nebo že se příliš bojí. 

Svědomí může mít člověk příliš široké, nebo příliš úzké – obě jsou 

pro život špatné. Příliš široké svědomí bez obtíží pojme i velké hříchy, 

těmi se nezabývá, zatímco pokud už něco považuje za hřích, bývají to 

nedůležité maličkosti. Oproti tomu úzké svědomí člověku říká, že je příliš 

zlý; ďábel našeptává takovému člověku, že každý skutek je hříchem, což 

ho vede k zoufalství. 

Svědomí člověka, který slouží Bohu, má být pokorné a smutné, což 

chrání od pýchy a chlípnosti nebo marného veselí; veselá potom může 

být duše. 

 

KAPITOLA TŘETÍ 

 V ní je vysvětlena bída nynějšího života člověka. Bída je 

definována jako nedostatek věci, která je dobrá. Člověk může zakoušet 

bídu tělesnou i duševní, kterou si ale často neuvědomuje – ta se 

dostavuje, když se nedostává Boží milosti, tedy když člověk je ve 

smrtelném hříchu a nekaje se z něj.1  

 V rámci líčení možných strastí je například popsáno, jak mladého 

člověka nutí tělesná žádost ke smilstvu a jiným rozkoším; pokud jí 

vyhoví, cítí se poražený, pokud jí nevyhoví, cítí se utrápený. Velmi 

barvitý je také popis nectností starých lidí.2 Stejně tak je lidské veselí 

                                                           
1 Zajímavé je, že za nedostatky těla označuje Hus kromě žízně, lačnosti, horka, zimy, nahoty, opilství a dalších 
(kterých je tolik, že je ani není možné vypsat) také práci. 
2 Pakli přijde k věku starému, ihned srdce jeho bude tesklivé, hlava se jemu třese, truchliva jest duše, dech smrdí, 
tvář se vráská, velikost se krčí, blikají a tekou oči, z nosu teče, ústa sliní, zuby vypadávají, rtové hnijí, vlasy 
lezou, oči hluchnou, hlas chraptí, srdce mdlí, chroptění v prsou a hudci v hrdle, a co jiných po těle nedostatků! A 
v duši kterak starý neduží, shledám, že takto: starý, v zlosti zastaralý, nebrzo se polepší, jako křivé dřevo nebrzo 
kdo napraví; starý brzo se popudí a těžce a nebrzo se ukojí, brzo zlému uvěří a nebrzo od toho ustoupí; starý, 
lakomý a skoupý, smutný a žalobný, brzký k mluvení, a zpozdilý k slyšení a hotový k hněvu; má-li peníze, těch 
tají; maje požívati, bojí se; nerad dává, rád béře, když dají; chválí lidi staré, umrlé, hyzdí živé; touží po čase 
minulém, chlubí se dávnými skutky; vzdychá po nich, zatřásá hlavou, sklesna zuby pořehtává, že nemůže hřešiti; 
již se mu srdce třese, plíce jedva vzduch k dýchání přijímají, plece se nad hlavu pozdvihují, hřbet se krčí, tělo se 



vždy spojeno se strastí. A láska, ta těchto bolestí skrývá nejvíc – což říká 

i Ovidius; těchto bolestí jsou uchráněny čisté panny, čistí panici, svaté 

vdovy a svatí manželé. 

 Zde Hus konstatuje, že čím déle člověk zůstává v hříchu, tím 

krutější je jeho trest, a každým dnem přibývá hříchů a pokušení. Klade 

také otázku, proč vlastně člověk touží po dlouhém životě. Rizikem 

hříšného života je to, že může skončit dříve, než se člověk stačil kát ze 

svých hříchů a případně svou pokoru vyjádřit i skutky. V situaci, kdy je 

duše odváděna k soudu od hříchů neočištěna, není nic platné ani 

bohatství, ani krása či milování.  

Proto si má člověk vážit bídy tohoto života, aby se zde dlouho 

nezdržoval a spěchal zpět k bohu, ke skutečné radosti. 

 

KAPITOLA ČTVRTÁ 

Ta objasňuje pokušení tohoto světa. Pokušení přitom vždy pochází 

od ďábla, protože dobrý Bůh navádí vždy jen ke správnému, zatímco 

k hříchu pokouší zlý, tedy jedině ďábel, a to často i prostřednictvím věcí. 

Vezme-li člověk takovou věc za pokušení, může pokoušet sám sebe – 

vždy ale popud přichází od ďábla.  

Stejně tak se nedá mluvit o tom, že by člověka pokoušelo tělo – 

vždy ho pokouší duše (hovado, kámen, blázen nebo malé dítě, kteří duši 

nemají, také nemohou být v pokušení): prostřednictvím těla pouze 

přichází podnět k pokušení, rozum může radit k jeho odmítnutí, ale 

konečné slovo má vždy vůle. Hřích má proto sídlo v srdci, ve vůli 

srdečné. 

Z toho je také odvozeno, že není-li hřích chtěný, zamýšlený, 

nejedná se o hřích, a dále, že pokud má člověk hříšnou myšlenku, ale 
                                                                                                                                                                                     
třese, již na paty kálí, a smrt u dveří stojí; avšak kmet, neb baba pokřikne: Hý! a Jan-li mi nedá skočiti přes 
zahrádku, ó touho veliká! (str. 25-26) K tomuto ovšem Hus dodává, že nenísprávné posmívat se starým, neboť 
oni jednou byli mladí jako my, a naopak my možná jednou budeme jako oni. 



ubrání se jí, nezhřešil. Bez rozhodnutí ale není možné stát se ani 

blahoslaveným. 

Cílem ďábla při pokušení je pak nejen konání hříchu, ale také to, 

aby se člověk z hříchu nekál, neočistil se, propadl zoufalství a byl 

zatracen. K tomuto cíli používá různých druhů pokušení, pro každého 

člověka jiné, přičemž nejvíce usiluje o světské a především církevní 

velmože, kteří narušují jeho úsilí působením v církvi.3 

Dále Hus popisuje různé druhy argumentů, které ďábel člověku 

dává, aby ho svedl z cesty, a vyvrací je. Hlavních argumentů je šest, a 

na obranu proti nim je třeba dodržovat tři pravidla. Za prvé by se člověk 

měl varovat samoty, hněvivosti, bázlivosti a zvláště tesklivosti, které 

ďáblu pokušení velmi ulehčují. Za druhé je potřeba mít víru, naději a 

lásku, jimiž člověka osvítí Písmo. Za třetí má člověk pilně sloužit Bohu, 

modlením, psaním, zpěvem, obcováním s ostatními – právě samota je 

opět zdůrazněna jako možný zdroj nebezpeční při pokušení. A protože 

Bůh podle sv. Pavla tvrdí, že člověk není pokoušen přes míru, je možné 

ochránit se těmito postupy před pokušením, a naopak posílit svou víru.  

Následuje ono vyvracení argumentů pokušení, podané poměrně 

emotivní formou. 

První je, že Bůh věci předpověděl, a proto není třeba se snažit o 

spásu – stejně se stanou tak, jak bylo rozhodnuto, a člověk vybraný 

k zatracení bude zatracen. Ďábel přece nemůže vědět, jestli jsem to 

právě já, kdo byl vybrán k zatracení.4 

Druhé pokušení: Bůh je spravedlivý, a proto nemůže nechat hříchy 

bez trestu, zatratil i ďábla jako anděla, za malé pomyšlení, nekřtěné děti 

                                                           
3 Protož velmi popouzí proti nám svých údů, jako popudil biskupů i kněží i zákonníků proti Kristovi, domnívaje 
se, že tudy jeho moc přemůže. Ale zklamal se; neb kdyby byl věděl, že Kristova smrt bude jeho poražení a duší 
vysvobození, byl by raději překazil, aby byl Kristus neumřel. (str. 33) 
4 Zde jaksi chybí námitka proti argumentu, že jsem-li vybrán ke spasení, hříšek mi neuškodí, a naopak, mám-li 
být zatracen, činy mě neochrání. Myslím, že vysvětlení původní argument nevyvrací – argumentační figuru bych 
terminologií Karla Čapka označila za kombinaci „imago“ a „Ulixes.“ 



za otcův hřích… Ďábel ale byl svržen nejen za pomyšlení ale i za skutky, 

ze kterých se nekál; když se člověk kaje, může být spasen. Osobně 

nevinné děti nejsou spaseny, protože se také nekály za hříchy otců, a 

tedy i svoje. 

Za třetí pokouší ďábel když tvrdí, že člověk je stále ve smrtelném 

hříchu jen svou přirozeností, že v principu všechny jeho činy jsou špatné, 

a protože se z této přirozenosti výslovně nekaje, není dostatečně 

očištěn. Člověk ale nemusí všechny své hříchy donekonečna opakovat 

knězi, stačí, když si jich je vědom a kaje se před Bohem. 

Čtvrté pokušení spočívá v tom, že mladý člověk může klidně hřešit, 

na to, aby se kál, má dost času, až bude nemocný nebo starý. Hus zde 

poukazuje na rozpor s argumentem, že se člověk nemůže kát vůbec,5 a 

konstatuje, že mladí umírají stejně jako staří, takže a něco takového není 

možné spoléhat. 

Pátý ďáblův argument namítá, že Bůh pro člověka dost trpěl, a 

proto se není třeba strachovat, jistě ho nedá zatratit. Hus ho vyvrací tím, 

že je možné si toto vyvolení zmařit, že je možné Boha svým chováním 

trápit a že z Písma ví, že bohatý člověk, který žil rozmařile, skončil 

v pekle. 

Poslední vyvracený argument operuje s tím, že lidský úděl je tak 

těžký a člověk tak křehký, že je stejně nemožné dostát ctnostnému 

životu, že všechna potěšení jsou zakázaná a že člověk je stvořen 

k tomu, aby se nenáviděl. Proti tomu Hus namítá, že milovat Boha a 

bližního svého je nejjednodušší věc na světě, které je schopen každý. A 

že zakázaná jsou pouze taková potěšení, která jsou marná a zlá. 

nenávist člověka k sobě je jen nenávistí k tělu, která právě otvírá cestu 

k lásce k věčnému životu. 

Tím považuje Hus všechna pokušení za odražená. 
                                                           
5 jako by ďábel před ním stál a snášel jeden argument po druhém 



 

KAPITOLA PÁTÁ 

 V této části Hus představuje tři nepřátele – tělo, svět a ďábla. Od 

těla není možné se odpoutat, přičemž čím lépe se má, tím hůře pro 

člověka. Svět na člověka útočí prostřednictvím pěti smyslů, které lákají 

k hříchu. A konečně ďábel líčí osidla, do kterých má člověk upadnout – 

touhu po bohatství, tělesnou příchylnost přátelům, tělesnou rozkoš a 

milování světské cti. Tato osidla brání člověku v tom, aby přemýšlel o 

Bohu, o milosrdenství a zatracení. Ďábel na člověka útočí hněvem, 

závistí, pýchou, smilstvím a slovy, která je možné odrazit jen štítem víry. 

Člověka mohou přitom ranit věci, které jsou zdrojem štěstí a dávají mu 

pocit klamného bezpečí, i ty, které způsobují neštěstí a způsobují 

netrpělivost a bolest. 

 Nejvíce pomáhá ďáblovi tělo, protože se řídí jinými pravidly, než 

duch. Z tohoto obklíčení třemi nepřáteli může člověku pomoci jen víra a 

Boží milost. 

 

KAPITOLA ŠESTÁ 

 V ní Hus vysvětluje, že je potřeba se kát. Správně se kaje ten, kdo 

lituje minulých hříchů a má v úmyslu už se žádných nedopustit. Když 

někdo nadále dělá to, z čeho se kál, vysmívá se pokání a opět se svými 

hříchy obtěžkává. Konečné pokání, které člověk učiní před smrtí, je 

dokonalé, zatímco konečné nekání člověka uvrhuje do zatracení. 

 Dcerka se má snažit chránit i od všedních hříchů a každý den má 

srovnávat své skutky se skutky svého chotě, Ježíše Krista, a pravidelně 

se očišťovat přijetím jeho těla. Správné pokání se projevuje želením 

hříchů do smrti, vyznáním Bohu do smrti a „dosti učiněním“ – tedy 

projevováním pokání modlitbou, postem a almužnou/pomocí duchovní i 

tělesnou. 



 

KAPITOLA SEDMÁ 

 V ní se upozorňuje na nutnost dbát důstojnosti duše, která je 

Božím chrámem: místem modliteb, místem, kde se obětují Bohu pokorná 

mysl a zkroušený duch, místem, kde přebývá oltář víry a ohně (lásky 

k Bohu), místem, kde je napsána svatá Trojice a Kristovo umučení, a 

především místem, kde spíše přebývá Bůh než v kostelech či kaplích. 

 Duše je důstojná, protože kvůli jejím ranám podstoupil Boží syn 

krutou smrt ranami na těle. Bůh se stal člověkem, aby se člověk/jeho 

duše mohla stát alespoň trochu Bohem. Proto se duše nemusí bát 

utrpení a může být věčně živá. 

 

KAPITOLA OSMÁ 

 V ní najdeme návod, jak se správně obracet k budoucímu soudu. 

Jedná se o barvitý popis toho, jak strašný soud bude a jaká utrpení 

čekají ty, kdo budou po něm uvrženi do věčného ohně. 

 

KAPITOLA DEVÁTÁ 

 Zde Hus popisuje, jak si správně vážit věčného života. V mysli se 

totiž člověk může už v pozemském životě obrátit ke světu dokonalé 

radosti. 

 Existují dva druhy věčného života – ten první mají všichni, andělé, 

ďáblové i zatracení, o něj není třeba usilovat. Druhý je věčný život bez 

nedostatku, který se odehrává ve světě, kde bude možné rozumem 

poznat svatou Trojici a zrakem Krista člověka a všechny lidi. Zdrojem 

potěšení pak bude plné uspokojení poznání – když rozum pozná Boha, 

ve kterém je všechno, bude všechno znát také. Proto ani světci, které 

dnes známe, nejsou ještě plně blahoslavení – neproběhl soudný den, a 

proto ještě plně nepoznali Boha.  



 Blahoslavení v tomto smyslu je nasycení rozumu i vůle bez pocitu 

nedostatku , a proto bude existovat pouze svoboda z věčné radosti. 

Proto – jak emotivně popisuje Hus – není pro něj pochopitelné, jak může 

někdo dávat přednost krátké světské radosti před tímto věčným a 

dokonalým štěstím, kdy bude duše dcerou Boha Otce, chotí Boha Syna, 

přítelkyní Boha Ducha svatého. A následuje další líčení krás věčného 

života, k němuž Hus dodává, že je jen nedokonalé, protože ho sám 

neviděl, neslyšel ani v srdci plně neprožil. 

 

KAPITOLA DESÁTÁ 

 Posledním pravidlem je, že je třeba Pána Boha nade vše milovat – 

pokud tohle člověk zvládne, předchozí pravidla naplní snadno. Je třeba 

boha milovat a chtít pro něj dělat to nejlepší – to děláme tak, že (pokud 

nejsem ve smrtelném hříchu) děláme to, co Bůh chce. Bůh je totiž 

nejlepší, a proto vše, co chce, je dobré. Že Boha miluje, to člověk pozná 

tehdy, když plní jeho přikázání. A jak se pozná, že člověk plní přikázání 

Boží? Když má v srdci odhodlání raději zemřít než Boží pravidla porušit, 

pak podle Husa pozná, že jde správnou cestou. 

 Bůh má být nejvíce milován, protože je největším dobrem, a proto, 

že jako milujeme otce, přítele, manželku, měli bychom milovat i Boha, 

který stvořil vše. Na prvním místě ale musí stát láska k Bohu jakožto 

nejvyššímu dobru, ne jako k někomu, kdo něco člověku poskytuje – 

taková láska není pravou láskou k Bohu. Je třeba Boha milovat 

v bohatství i v chudobě a protivenství.  

 

 Na závěr Hus všechny naučení shrnuje a dodává, že tato pravidla 

je třeba slyšet uchem, vidět rozumem a přichýlit pilností, neboli jim 

porozumět, pamatovat jich a naplnit je.  


