Citation style

Mutlová, Petra: Rezension über: Pavel Soukup, Reformní kazatelství
a Jakoubek ze Stříbra, Praha: Filosofia, 2011, in: Mediaevalia
Historica Bohemica, 15 (2012), 1, S. 102-110, DOI:
10.15463/rec.1189723825
First published: Mediaevalia Historica Bohemica, 15 (2012), 1

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

V závěrečném shrnutí (Podoby dvora Václava II.) opakuje autorka ve zhuštěné
podobě své předchozí výklady. Práce Dany Dvořáčkové-Malé kultivovaným způsobem a srozumitelným jazykem nastiňuje charakter a provoz královského dvora
za Václava II. v jeho různých rovinách, s jeho typickými protagonisty. Její vize
a uspořádání knihy na mě působí spíše jako poetický vějíř, než problémově argumentační diskurs (který byl však uplatněn v dílčích monografiích a nyní byl poněkud utlumen ve prospěch celku), i když přináší faktografické obohacení, jak to
je únosné v rámci přehledné syntézy.
Vratislav Vaníček

Pavel SOUKUP, Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra, Praha, Filosofia
2011, 438 s., ISBN 978-80-7007-359-9.
Kniha Pavla Soukupa se zabývá jedním z velmi aktuálních témat současné medievistiky, totiž středověkým kazatelstvím a jeho komunikačními strategiemi. Soukup
se konkrétně věnuje kázání v pozdně středověkých Čechách a dané téma analyzuje na příkladu tří klíčových momentů pro zkoumané období: vystoupení tzv.
předchůdců Husových, působení Jakoubka ze Stříbra a období vrcholného husitského radikalismu. Jako heuristické východisko pro celé sledované období slouží
rozbor nejstarších kázání Jakoubka ze Stříbra dochovaných v pražském klementinském sborníku, signatura IV G 6.
Po krátkém uvedení do historiografie českého reformního hnutí je líčení rozděleno do tří tematických celků, z nichž první probírá několik reformních proudů,
které jsou tradičně považovány za předpoklady českého náboženského hnutí počátku 15. století; prostřední oddíl zevrubně rozebírá soubor Jakoubkových nejstarších univerzitních kázání a dotýká se i řady teoretických otázek o jejich žánru
či struktuře; poslední oddíl se pak pomocí několika sond zabývá rolí univerzitní
exegeze v husitství. Několik ukázek z rukopisného materiálu, s nímž se v knize
pracuje, je přepsáno a otištěno v přílohách.
Již v úvodní kapitolce věnované „dějepisectví a českému hnutí náboženskému“,
která výstižně a zároveň čtivě probírá nejdůležitější dějepisecké práce od Fran102
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tiška Palackého po Františka Šmahela (a dále), je patrná obrovská sečtělost autora
a jeho vynikající orientace v nepřeberném množství jak starší literatury, tak
i v otázkách formulovaných moderním bádáním (týkajících se sociálních fenoménů, církevní správy aj.). V tomto i dalších ohledech se v práci odráží multikauzální pojetí českého reformního hnutí, jak je vidí především František Šmahel,
jehož byl Soukup žákem a pod jehož vedením práce v původní podobě jako
disertace vznikala. Už jen fakt, že se Soukup ve svých dřívějších studiích věnoval
české či německé medievistice s ohledem na dějiny husitství a jeho genezi, ilustruje
logický vývoj jeho badatelského zájmu, což mu ve výsledku poskytlo výborný
základ pro zpracování jednoho konkrétního problému z širší perspektivy. I díky
tomu je schopen formulovat obecnější závěry týkající se pozdně středověkého
kazatelství na základě hlouběji založené komparace. Ostatně již František Šmahel
viděl v učení reformně laděných kazatelů prvky v evropském měřítku unikátní,
které Pavel Soukup v této knize výborně analyzuje.
Při formování českých reformních snah hrály hlavní roli „reforma, hereze a kazatelna“, jak napovídá název prvního oddílu, a Soukup se tak nejdříve vyrovnává
s poněkud problematickou otázkou tzv. české devotio moderna. Probírá paralely
a diskrepance mezi nizozemskou moderní zbožností pozdního středověku a rodícím se husitstvím, přičemž zdůrazňuje fakt, že studie, které se tématu věnují, jsou
založeny většinou pouze na sekundární literatuře.1 Již léta probíhající debata
o definici a vymezení jednotlivých náboženských inovací 14. a 15. století obecně
akceptovatelné řešení zatím nepřinesla. Především v českém prostředí se stále více
prosazuje názor odmítající chápat reformní snahy lucemburských Čech 14. století jako součást nizozemského hnutí2 a k restriktivnímu vymezení pojmu české
devotio moderna se hlásí i Soukup. Za závažné považuje vymezení termínu Neue
Frömmigkeit M. Derwichem a M. Staubem;3 zdůrazňuje zároveň, že definici bude
možné rozřešit až na základě široce pojaté strukturální komparace náboženského
1

Sám přináší, byť stručné, resumé „profilu augustiniánské spirituality“ (s. 36) na základě
spisu Compendium honeste vite předního zástupce moderního pojetí české nové zbožnosti,
roudnického převora Petra Clarificatora.
2
Viz např. jeden z posledních skeptických hlasů: Pavel SPUNAR, Česká devotio moderna – fikce
a skutečnost, Listy filologické 127, 2004, s. 356–370.
3
Die ‘Neue Frömmigkeit’ in Europa im Spätmittelalter, Marek Derwich – Martial Staub (edd.),
Göttingen 2004.
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jednání v ideové i institucionální sféře. V souvislosti s kazatelstvím pak Soukup
upozorňuje, že nositelé aktuálních spirituálních tendencí konce 14. století nekladli dostatečně silný důraz na kázání, což je podle něj hlavní a zásadní rozdíl
mezi nimi a představiteli českého reformního hnutí.
Ve snaze „zmapovat krajinu náboženské reformy v Čechách v době spějící k roku
1400“ (s. 43) posléze Soukup obrací pozornost k heterodoxní opozici, konkrétně
k valdenství. Klade si otázku, jak valdenští získávali své stoupence a čím mohli
zaujmout, potažmo tento problém vztahuje na úlohu kázání v jejich agitaci. Zde
konstatuje, že na základě dochovaných dokladů se zdá, že kázání valdenských
magistrů nemělo velkou šanci oslovit ve větší míře společnost. Valdenští nepřišli
s programem obrody zbožného života, který by bylo možné vystopovat ve vnějších
formách chování, a jejich učení se od oficiální věrouky lišilo v pár striktně vyprofilovaných bodech (např. v otázce zpovědi či odmítání přísahy).4 Hlavní devizou
valdenských magistrů byla jejich snaha o dokonalý křesťanský život. Velmi cenný
je Soukupův postřeh, že kvůli životu v ilegalitě nemohli valdenští kazatelé příliš
důrazně agitovat, a tím pádem ani výrazněji ovlivnit dobovou kazatelskou scénu
a tehdejší společenskou situaci, kterou formovali především kazatelé. Reformní
hnutí se totiž na scéně náboženské obrody vyprofilovalo specifickým obsahem,
ale i způsobem jeho medializace.
To logicky ústí v otázku, zda typologickým znakem českého reformního hnutí
může být kázání jako jeho médium i spirituální program. Soukup se soustředí
spíš na dosah kázání než na jeho obsah, a protože známým problémem při výzkumu kazatelství je stále nízký stupeň zpřístupnění pramenné základny, využívá
ke své analýze i jiných pramenů, např. výpovědí posluchačů a svědků. Tímto postupem se zařazuje do linie světového bádání, které usiluje o rekonstrukci kázání

4

V souvislosti s diskusí o syntéze raného husitství s valdenskými myšlenkami a o tom, co je
možné označit za valdenské, je možné poukázat na debatu mezi historiky, zabývajícími se
tímto fenoménem, o sémantickém významu pojmů „Waldensians“ a „Waldensianism“, která
má potenciál zásadně přispět do debaty o ‘valdensko-husitské internacionále’, např. Peter
BILLER, Goodbye to Waldensianism?, Past and Present 192, 2006, s. 3–33. Souhrnně k výzkumu
valdenství i Grado Giovanni MERLO, Itinerari storiografici dell’ultimo decennio, in: Valdesi
medievali. Bilanci e prospettive di ricerca, Marina Benedetti (ed.), Torino 2009, s. 11–21.
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jako komunikační události.5 Takovouto rekonstrukci uvádí například na ukázce
Apologie Konráda Waldhausera (popisuje reálie kazatelovy performance; rozebírá
význam, jaký kazatelé připisovali učené výzbroji; analyzuje citlivost posluchačů
pro jemnosti homiletické metody či uštěpačné narážky na jazykovou situaci aj.).
Protože byla kazatelna v dějinách českého reformního hnutí stále nejúčinnějším
médiem veřejného působení, lze i přetahování kazatelů o posluchače chápat jako
boj o veřejný prostor. I v českém prostředí bylo kázání vynikajících řečníků skvělým divadlem a ve své podstatě se nelišilo od performancí proslulých kazatelů
typu Jana Kapistrána či Bernardina ze Sienny. Potenciál kázání je zde zkoumán
především u Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova, doveden je až k řečnickému
umění Jana Husa.6
Jako poslední inspirační zdroj rané české reformace je rozebírán viklefismus.
Husův přístup k úřadu kazatele, který se nezakládá na autoritě udělené církví,
nýbrž na Kristově příkladu, byl postoj mezi reformátory dosti rozšířený a husité
se v něm plně ztotožnili s Viklefovými názory na kázání. Jako řada badatelů před
ním, Soukup konstatuje, že pražskému husitskému kroužku viklefismus nabízel
pouze jeden z mnoha inspiračních zdrojů, který ovšem v mnoha ohledech souhlasil s domácí tradicí reformního kazatelství. Souhrnné zpracování dějin kazatelství v Čechách pozdního středověku je stále úkolem pro budoucí bádání, které se
bude muset věnovat i ortodoxnímu kazatelství. Při hledání odpovědi na otázku,
jak lze odlišit české reformní hnutí od ortodoxní reformy (na příkladu kazatelství),
dospívá Soukup k názoru, že centrálním momentem je úloha kázání v imitatio
Christi a v eschatologii; zde se podle něj ukazuje spřízněnost kazatelů 14. století
se skupinou kolem Jana Husa. Při analýze reformních proudů a „projektů na
zlepšení náboženského života“ (s. 115) se tedy ukázalo, že je možné je rozlišovat
podle reformní strategie, tedy jakým způsobem prosazovaly vlastní pojetí zbožnosti. Husovy předchůdce, souputníky i následovníky podle Soukupa spojoval
především akcent na využití kázání jako převažujícího média společenského boje

5

Např. Beverly Mayne KIENZLE, Medieval Sermons and Their Performance: Theory and Record,
in: Carolyn Muessig (ed.), Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages, Leiden – Boston
– Köln am Main 2002, s. 89–124.
6
Soukup zde upozorňuje na nutnost korekce řady tradovaných historek, např. o kazatelské
škole okolo Milíče či o důvodu, proč se naučil německy.
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a stejné nazírání na jeho teoretické místo v dějinách spásy. Shoda s viklefismem
v této otázce je jen shodou časovou a od valdenského kázání české reformní hnutí
odlišuje právě koncept kazatelství jakožto boje o veřejný prostor.
Druhý, povýtce klíčový oddíl knihy zevrubně rozebírá nejstarší kázání Jakoubka
ze Stříbra. Předchází mu kapitola o teoretických otázkách výzkumu středověkého
kazatelství, která je opět založena na pronikavém vhledu do problematiky. Soukup
oprávněně poukazuje na to, že české kazatelství je do velké míry stále neprobádáno
a že se u nás zkoumají teprve různé funkční aspekty žánru, ovšem ani dílčí studie
se bohužel nepropojují se stále intenzivnějším mezinárodním studiem středověkého
kázání. Zde lze poukázat na jednu z nejnovějších monografií zabývající se taktéž
Jakoubkovou kazatelskou činností, knihu Jindřicha Marka Jakoubek ze Stříbra
a počátky utrakvistického kázání v českých zemích (Praha 2011).7 Při výzkumu kázání
je základním problémem transmise textu a rekonstrukce komunikačních situací.
Soukup umně využívá poznatků komunikační vědy a ve svém rozboru využívá
vedle kázání samotných i metahomiletické texty (narativní a administrativní prameny). Dochované „kazatelské“ texty totiž sloužily – především intencionálně –
jako modelová kázání pro budoucí kazatele, a ačkoliv v dochované podobě zřejmě
nikdy nezazněly, jako se „součástí kazatelského provozu“ (s. 128) je s nimi třeba
pracovat. Otázka zliterárnění kazatelského žánru stojí sice v cestě přímočaré rekonstrukci kázání jako události orální komunikace, Soukup však vyslovuje alespoň
několik prozatímních postřehů: u nás například není dostatečně zmapovaná forma
reportace (posluchačského zachycení kázání), zdá se však, že reportací z auditoria
se z bohemikálního prostředí dochovalo poměrně málo (reportace se užívala spíš
v univerzitní výuce než pod kazatelnou). Modely recentní literární teorie, jak
známo, nelze aplikovat na výzkum kazatelských textů, což Soukup sice nečiní
7

Kniha je taktéž publikovanou disertací, obhájenou na Masarykově univerzitě v Brně roku
2010, která vyšla roku následujícího; proto bohužel nemohla být v Soukupově knize reflektována. Srovnání Markovy úvodní studie o středověkém kazatelství obecně i v českých zemích do
počátku reformace je ryze kompilačního charakteru – jak také autor sám avizuje (s. 7), protože
hlavním cílem je zevrubná analýza Jakoubkovy postily z let 1413 až 1414, rozbor její povahy
a pramenné hodnoty. Marek zde prozkoumal obrovské množství pramenného materiálu, které
zároveň velmi dobře analyzoval; uvedení práce do širšího teoretického rámce je zde ovšem zcela
jiného charakteru, než co se dozvíme u Soukupa. Toto srovnání, či spíše poukaz není v žádném
případě zamýšleno jako kritika, jeho účelem je zdůraznit, že i zde si Soukup velmi přesně uvědomuje širší rámec výzkumu a jeho desiderata a svůj vlastní výzkum brilantně kontextualizuje.
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a naopak velmi obratně využívá metod moderní komunikační teorie, kterými se
ale (zároveň s poststrukturalistickými teoriemi) nechává – místy možná až příliš –
strhnout ke zbytečně komplikované argumentaci. Prezentované vývody jsou přesto
uchopitelné a – což je potřeba zvláště ocenit – čtivé.
Ve vymezení univerzitního kázání Soukup (ve shodě se Z. Uhlířem) rozlišuje
regulérní univerzitní kazatelství od regulérního kazatelství církevního a jiných nepravidelných vystoupení; z univerzitního kazatelství tedy vylučuje činnost mistrů
mimo akademickou půdu. Pozornost poté obrací ke čtrnácti textům, které současné bádání považuje za Jakoubkova nejstarší kázání; provádí textologický rozbor
jejich stavby, použitých pramenů a pracovních nástrojů kazatele. Ve výsledku tak
nabízí bližší strukturování analyzovaného souboru kázání, jejich zamýšlené publikum a přináší podrobnosti k jejich písemnému zachycení. Formální stránka kázání
a Jakoubkova práce s prameny je sledována na základě řazení citátů a „budování
argumentačních řetězců“ (s. 214). Zvlášť cenný je podrobný rozbor obsahu kázání
dochovaných pouze rukopisně.
Rozbor obsahu studovaných textů a jejich kontextualizace se zaměřuje také na
analýzu Jakoubkem citovaných autorit. Mluví se zde o „přiznaných“ a „nepřiznaných“ pramenech (např. s. 194), případně o „zamlčených výpůjčkách z kompendií“
(s. 152).8 Tento lehce anachronický přístup tak poněkud kazí dojem z jinak velmi
kvalitního rozboru a minuciózní práce se zkoumanými texty;9 bezvýhradně nelze
souhlasit ani s autorovým tvrzením, že „citáty jsou v traktátové a kazatelské literatuře považovány za ‘nutné zlo’ (s. 188–189)“. Na prothematu kázání Abiciamus
opera tenebrarum je například dokazováno, že Jakoubek namísto „vějíře citací“
(s. 194) ze čtyř autorů použil kombinaci pouhých dvou pramenů, totiž pseudoaugustinovského spisu De salutaribus documentis doplněných úseky z Communiloquia Jana z Walesu. Tomuto ve středověku obvyklému způsobu práce ovšem

8

U nepřiznaných citátů se mluví dokonce o tom, že „si kazatel ulehčoval heuristiku, kde
mohl“ (s. 194). Na s. 192 je vyslovena domněnka, že krátké citace patristických autorit byly
převzaty patrně z florilegií a jako „extrémní“ je hodnocena celostránková citace z Honoria.
Užívání nepřiznaných zdrojů je v závěru hodnoceno jako „masivní“ (s. 367).
9
Ocenit je třeba například postřehy a doklady týkající se Jakoubkem užitých přejímek od
svých spolupracovníků či předchůdců (Stanislav ze Znojma, Janov, Milíč aj.).
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odpovídá i rukopisný zápis, z něhož Soukup pořídil přepis v příloze:10 podívámeli se na text zapsaný v rukopise pražské Národní knihovny sign. IV G 6, fol. 45v,
uvidíme díky obvyklému podtržení počátků a konců citátů náznak toho, že i středověký kopista (velmi pravděpodobně) chápal text jako kombinaci dvou, nikoliv
čtyř pramenů. Právě originální implementace (čtenář promine užití módní terminologie komunikační vědy, jak zhusta činí sám autor knihy) moderních či inovovaných postupů soudobé světové homiletiky do vlastních kázání je to, co tvoří
páteř originality středověkých autorů a co je potřeba ocenit i v kázáních autorů
husitského období.
Soubor nejstarších kázání odráží Jakoubkovu jistou literární vyzrálost a znalost
a aplikaci homiletických zásad a postupů. Zračí se v nich vzdělanost a jí poplatný
styl, který však Jakoubek postupně opustil a uchýlil se téměř výhradně k autoritě
Bible, čímž se přiblížil prostému stylu biblické homilie janovovského ražení. Na
základě srovnání se soudobou produkcí (Gerson) Soukup konstatuje, že využití
známých kazatelských postupů pro reformu církve (káravé kázání) nebylo husitskou
specialitou. Na základě všestranné, především textologické analýzy dále zpřesňuje
dataci nejstarších dochovaných Jakoubkových kázání do let 1405–1406 a zároveň
tento soubor textů z pražského klementinského sborníku IV G 6 blíže typologicky
charakterizuje (z rozboru plyne, že většinu z nich tvoří běžná univerzitní kázání;
pouze dvě – Querite primum regnum Dei a Ille arguet mundum de peccato – se blíží

10

Transkripce analyzovaných materiálů, které jsou otištěny v přílohách (s. 369–380) dokazují
autorovu akribii při práci s rukopisnými prameny, ač pár výhrad by zde bylo možno vznést
(především ke způsobu prezentace: místy sporná interpunkce; biblické loci je vhodnější rozepisovat; způsob naznačování vykládaného textu či přímé řeči v citátech, kombinující kurzívu
a uvozovky, není příliš šťastný; za šťastné nepokládám ani užití českých zkratek biblických
knih, ač tak autor činí zřejmě kvůli tomu, že tím sjednocuje úzus s výkladovou částí knihy – ve
výhradně latinských textech v přílohách to ovšem působí rušivě; časté jsou odkazy na staré
edice, např. u Bernardových Sermones super Cantica Canticorum by bylo místo PL vhodné uvést
moderní vydání Leclercq – Talbot – Rochais 1958 atd. Co se týče ediční techniky, zde jeden
příklad za všechny: v přepisu distinkce Maurice z Provins na slovo ‘ambulare’ na s. 370 je určen
jako přímý citát Eccli. 7, 38, ač oproti biblickému verši jsou zde různočtení conplorantibus :
plorantibus, consolatione : conrogatione, sed : et, přičemž Vg uvádí jako různočtení pouze congregatione, rogatione, rogationem, consolatione, Vetus latina pak consolatione; Soukup zde navíc
navrhuje emendovat „in consolatione[m]“, což není nezbytné). Zároveň je třeba podtrhnout, že
excerpce rukopisného materiálu zejména francouzské provenience je velmi cenná.
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„velkým“ proslovům ad clerum; text Si fieri potest lze pak chápat jako kázání v univerzitní koleji).
Následně je prezentováno několik sond do homiletiky a exegeze husitských kazatelů. Autor pátrá po literárních zdrojích Jakoubkovy koncepce militia Christi,
ovšem v kázáních a spisech o duchovním boji datovaných do doby pozdější. Novinkou v pojetí duchovního boje je oproti nejstarším kázáním např. motiv Antikrista, zřejmě kvůli zesíleným eschatologickým úvahám na pražské univerzitní
scéně.11 Sonda do výkladu arma spiritualia pak zkoumá, zda umírněné stanovisko
pražských mistrů v otázce duchovního boje mohlo být dáno metodami teologické
práce a texty, ze kterých čerpali. Soukup podrobně ilustruje, že husitští kazatelé se
koncentrovali na slovo boží a boží zákon pro ně byl nadřazen i církevní doktríně.
V rukou radikálů přestaly být obrazné biblické výroky týkající se duchovního boje
metaforou, ovšem kritika z pera Petra Chelčického (ve spise O boji duchovním)
proti chiliastickému pojetí války a světa obecně dokazuje, že i u autorů nezatížených učenou tradicí se metafor duchovního boje objevuje celá řada. Poslední
sonda zkoumá, zda principiální rozdíl v homiletické a exegetické metodě lze vystopovat mezi univerzitními mistry a kazateli adventismu. Podrobně se věnuje
nabízející se hypotéze, že umírnění univerzitní mistři setrvávali na obrazném výkladu Bible, kdežto radikální kazatelé chápali klíčová prorocká a apokalyptická
místa v Bibli doslovně. Na základě podrobného zkoumání polemické literatury
a nečetných památek chiliastické kampaně však Soukup dochází k závěru, že alegorické exegeze využívaly oba proudy. Pokud tedy obě strany vysvětlovaly Bibli tu
doslovně, tu přeneseně, pak rozhodnutí, kterému způsobu výkladu dát v dané
chvíli přednost, muselo probíhat vždy s ohledem na aktuální situaci. Vodítkem
byl tedy užitek pro křesťanský život a právě zde Soukup nachází hledaný rozdíl
mezi univerzitány a radikály: pro pražské mistry byla garantem správnosti zvoleného přístupu výkladu křesťanská exegetická tradice – a právě tuto hermeneutickou tradici radikálové zavrhovali. Poukazuje i na Jakoubkovo chápání pojmu
revelacio, které na rozdíl od adventistického pojetí je v Jakoubkově podání založeno na důkladném studiu biblického textu, zároveň však na aplikaci legitimních
autoritativních textů. Jakoubkova literární metoda tedy nespočívala na tvrdošíjném
11

Soukup úspěšně ukazuje, že Jakoubek při obecných stížnostech na úpadek mravů čerpal
hojně z Janova, zatímco program duchovního boje načerpal z Viklefa.
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lpění na spirituální interpretaci Bible, ale v požadavku, aby tato interpretace byla
v souladu s intencí Ducha svatého. S tím úzce souvisí i jeho přesvědčení, že lidské
tradice překážejí v dodržování božích přikázání a že evangelium má být nadřazeno
nejen lidské tradici a jejím ustanovením, ale i učení církve a teologů.12 Principiální
rozdíl mezi Jakoubkovým a krajně táborským přístupem k výkladu biblického zákona tedy tkví v uznání či odvržení tradice.
Kniha Pavla Soukupa podrobně sleduje úlohu kazatelství v tzv. českém reformním hnutí v období zhruba 1360–1420. Brilantně analyzuje metody a strategie
biblické exegeze především na příkladu latinských univerzitních kázání Jakoubka
ze Stříbra. Čtenářům se dostává do rukou vysoce kvalifikované poučení o kazatelství, zpracované na základě obrovského množství odborné literatury, ale i vlastního rukopisného výzkumu. Jedná se o významný počin nejen pro výzkum českého
reformního kazatelství, ale díky svým pronikavým teoretickým a všeobecně formulovaným postřehům bude kniha jako základní příručka jistě sloužit všem
badatelům, kteří se o kázání ve středověkých Čechách budou zajímat.
Petra Mutlová

Martin NODL, Dekret kutnohorský, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
2010 (Česká historie, sv. 23), 452 s., ISBN 978-80-7422-065-4.
V edici Česká historie nabízí NLN čtenářům převážně syntetizující svazky, které
přístupně shrnují větší celky z minulosti českého státu. Tentokrát ohlašuje titul
knihy práci o jediném dokumentu, který změnil podobu a osudy prosperující pražské „Karlovy“ univerzity. Znám je i školákům vyšších tříd, v mysli občanů vyškolených českými vzdělávacími ústavy zakotvil ale většinou v dost jednostranném výkladu. Právě zasazení Dekretu kutnohorského (dále DKh) do širšího kontextu a ově12

Paralelu vidí Soukup v Jakoubkově obdobném přístupu v teologickém boji o kalich. Ke zdánlivě ambivalentnímu postoji husitů ke kanonickému právu (kritizovanému především Ondřejem
z Brodu, jak si všímá i Soukup) se nověji vyjádřila Helena KRMÍČKOVÁ, Kanonické právo v počátcích utrakvismu, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis
XIII–XV, Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea 19, Pavel Krafl (ed.), Praha
2008, s. 145–150.
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