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A 
trtbuty husitský král a král dvojího lidu patří k českému panovníkovi Jiřímu
z Poděbrad téměř neodmyslitelně. Jsou totiž výstižné a v podstatě přesně 

odrážejí postavení šlechtice, který dosáhl svatováclavské koruny jako vůdce 
sjednoceného utrakvismu. V kartotékách staročeské lexikální zásoby sice slovní 
spojení husitský král nenacházíme, přesto Palackého (a také Jiráskův, Urbán
kův či Odložilíkův) termín dobře naznačuje, jak česká i evropská společnost 
Poděbrada vnímala. V očích současníků zůstával svým původem i konfesijní 
a politickou orientací těsně spjat s husitským prostředím a jeho hlavními znaky. 1 

Mezi ně náleželo přesvědčení o přijímání eucharistie sub utraque specie jako 
podmínce spasení, návštěva česky sloužených bohoslužeb a úcta projevovaná 
husitským mučedníkům, zvláště Janu Husovi. Úzká panovníkova součinnost 
s voleným, leč církví nikdy nepotvrzeným arcibiskupem Janem Rokycanou, 
hlavou kališnické církevní organizace, tento dojem utvrzovala. 

Ani sousloví král dvojího lidu v pramenech 15. století nenalezneme. Nicméně 
je vcelku věrnou parafrází výroku, který pronesl kancléř Jan z Rabštejna v úterý 
16. března 1462 v Římě při audienci u kardinála Bessariona: ,,A jakož viete, že dvój
jest lid v Čechách, a král náš jest pán obého lida, musí oboje snášeti; nebo přidržel-li
by se jedné strany a jé nakládal, strach jest, by mu se druhá nezprotivila. «2 I tento
citát není zcela přesný, neboť je toliko přetlumočením latinsky pronesených
slov, což dokládá další dochovaná česká varianta.3 

Odpověď na otázku, zda byl Jiří z Poděbrad více husitský král, či spíše král 
dvojího lidu, bezprostředně souvisí s náboženskými poměry v českém státě, jak 
se vytvořily v důsledku husitské revoluce a přijetí kompaktát, dohod učiněných 
mezi utrakvisty a basilejským koncilem v létě 1436 a platných pro teritorium 
Čech a Moravy. Tyto dokumenty, do nichž husitská strana zahrnovala též 

1 Ps. ( =František Palacký), Čechy. I. Dějiny I. Dějiny politické (do r. 1526 ), in: Slovník naučný II.
C - Ezzelino, ed. 17rantišek Ladislav RIEGER, Praha 1862, s. 386; Rudolf URBÁNEK, Husit
ský král, Praha 1926; ODLOŽILÍK, Otakar. The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1441 
- 1471
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New Brunswick- New Jersey 1965. Viz též HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství

v Československu III. Rokycana. Husitský král. Počátky Jednoty bratrské, Praha 1948; ČUMLIV
SKI, Denko.Jiří z Poděbrad, husitský král, přítel míru, Praha 2014. Nejvíce se ovšem o zpopu
larizování pojmu zasloužil svým nedokončeným románem historicky mimořádně poučený
beletrista JIRÁSEK, Alois. Husitský král I - II, Praha 1922, 1930.

2 Archiv český VIII, ed. Josef KALOUSEK, Praha 1888
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s. 324. Až na nepatrné výjimky shodně 

též Výbor z české literatury doby husitské TI, edd. Bohuslav HAVRÁNEK - Josef HRABÁK - Jiří 
DAŇHELKA a spolupracovníci, Praha 1964, s. 245. Viz také Staré letopisy české z rukopisu 
křižovnického, edd. FrantišekŠIMEK - Miloslav KAŇÁK, Praha 1959, s. 235. 

3 ,, ... a jakož viete, že dvój lid jest v Čechách a král náš obého jest pán; musí oboje snášeti; nebo 
přidržel-li by se jedné strany a jí nakládal, strach jest, by mu se druhá nezprotivila." Tuto situaci 
zmínil Rabštejn, už bez obratu o králi,ještě o dva dny později: ,,Item, viete, že v našem království 
jsú dvojí lidé: jedni, kteříž prostě scojie v jednotě s cierkví, a druzí nic, a oboje strany jsú velmi 
mocny." Viz M. Vácslava Korandy Poselstvie krále Jiřího do Říma k papeži, in: Výbor z lite
ratury české. Díl druhý. Od počátku XV až do konce XVI století, ed. Karel Jaromír ERBEN, Praha 
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mocností světských, aby pokoj a mír byl v křesťanství uveden a zachován, aby všeliké 
rozepře mezi národy byly urovnány přátelským rozsouzením. "2 

Když v roce 1919 zavítal prezident Tomáš Garrigue Masaryk na Staroměstskou 
radnici v Praze, tehdejší primátor Karel Baxa v uvítací řeči připomněl, že tomu 
je 450 let od chvíle, kdy naposledy navštívil radnici český král Jiří z Poděbrad.3 

Postava Jiřího z Poděbrad a jeho snahy o mír a evropskou spolupráci se vy
skytovala v Masarykových projevech i spisech. Masaryk se často odvolával na 
tradice české reformace jako na důležité pro pochopení smyslu českých dějin. 
Hlavními představiteli těchto tradic pro něho byli Jan Hus, Jiřík z Poděbrad, Jan 
Amos Komenský a František Palacký.4 Podle Masaryka Hus usiloval o pravdu, 
Jiřík o mír a Komenský o vzdělanost. 5 V Hovorech Masaryk říká: ,,Naši situaci ve 
středu Evropy politicky dobře vycítil lidový král]iří, když mu tanul na mysli mírový 
spolek křesťanských panovníků- středověká anticipace Společnosti národů. "6 

Modernisticky orientovaní římskokatoličtí kněží sdružení v Jednotě katolic
kého duchovenstva, z jejíhož radikálního křídla se utvořila Církev českoslo
venská husitská, v dokumentu s názvem ,,Obnova církve katolické v českoslo
venské republice" z roku 1919 kladně oceňují poděbradskou dobu. ,,Století 15. to 
je vlastní jaro našeho náboženského života. V něm vystupuje náš národ na jeviště 
světové a vedou jej tam nejslavnější jména našich náboženských myslitelů. Arnošt 
z Pardubic, Milíč z Kroměříže, Konrád Waldhauser, Páleč, Hus, štítný, Chelčický, celá 
doba Poděbradova ... "7 Reformní kněz a první patriarcha Církve československé 
husitské dr. Karel Farský (1880-1927) se ve své knize „Stát a církev" také věnuje 
dějinnému období spojenému s vládou Jiřího z Poděbrad a působením arcibis
kupa Jana Rokycany, s úsilím o prosazení kompaktát. Kompaktáta Farský vidí 
jako vítězství papežské diplomacie a charakterizuje je jako kompromis, který 
znamenal odstoupení od původních upřímných artikulů pražských, a jejich 
nedodržováním a zrušením vedl nakonec ke zklamání. Přesto Farský oceňuje 
zápas Jiřího z Poděbrad o jejich uznání. ,,Slavnýje boj krále Jiřího Poděbradského 
na obranu kompaktát proti Římu, který neváhal vznítiti nové křížové výpravy proti 
národu husitskému ... Jiří se uhájil slavně. "8 Jiřímu se stalo „zachovávání kompaktát 

2 Dokumenty našeho osvobození. Uspořádal Cyril MERHOUT, Praha 1919, cit. s. 94. 

3 OPAT, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. česká otázka včera a dnes. Ústav T. G. 
Masaryka, o. p. s. Praha 2003, s. 347. 

4 OPAT, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes, s. 368. 

5 Srov. ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Československý spisovatel Praha 1969, s. 298. 

6 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem, cit. s. 255. 

7 Obnova církve katolické v československé republice. Návrh Jednoty československého 
duchovenstva v Praze (Praha 1919 ), cit. s. 4, 

8 FARSKÝ, Karel. Stát a církev. Poměr státu českého k církvi římské od prvopočátku až do roku 1924. 
Praha 1924, cit. s. 60. 
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