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Úvod 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat osobností a dílem mistra Matěje z Janova      

a pokusím se odhalit vliv patristických pramenů na jeho myšlení. Osobnost tohoto českého 

teologa mne zaujala kromě vlastního přínosu k teologickému myšlení i svým životem             

a postoji. V porovnání s Janem Husem, který byl připraven svou pravdu hájit doslova až na 

samou hranici a položit za ni život, mi Matěj se svým opatrným přístupem k soudobým 

církevním autoritám, které jinde nevybíravě kritizuje, připadá psychologicky mnohem 

pochopitelnější. Nepřehlédnutelnou motivací velké části Matějova života je také jeho snaha 

dosáhnout hmotného zabezpečení a podílet se tak na systému prebend a beneficií, které sám 

později ostře pranýřuje. To, že se mu nepodařilo začlenit do vrstvy zámožnější církevní 

hierarchie tak rychle a v takovém rozsahu jak si představoval, může svádět k myšlence,          

že právě tato skutečnost mohla vyhrotit jeho kritiku poměrů, které tehdy v církvi vládly. 

Systém názorů a myšlení konkrétní historické osobnosti je, jak se domnívám, důsledkem 

nejenom čisté intelektuální reflexe, ale také výslednicí osobních zkušeností a pocitů 

v jedinečné životní situaci každého člověka. Z toho důvodu jsem pokládala za důležité 

pokusit se porozumět i běžným, lidským starostem Matěje a způsobu jeho života.  

Celá tato práce je členěna do dvou obsáhlejších celků − studijní a autorskou. Cílem 

prvního úseku je seznámení s dobou, ve které Matěj působil z pohledu historie západního 

křesťanství. Druhý úsek pak představuje vlastní výzkumnou část diplomové práce, ve které 

jsem se pokusila identifikovat patristické zdroje Matějových názorů. Vzhledem k tomu,        

že u středověkých autorů není vždy zvykem citovat použité zdroje na jiné autory, jak je to 

běžné dnes (viz 3.1), snažila jsem se v Regulích spíše vystopovat obecné tendence jeho 

myšlení na základě podobnosti s myšlením církevních Otců. Výzkumná část se tedy 

nepokouší o kompletní, pozitivistické zmapování veškerých citací v Matějových Regulích. 

Ve své práci jsem používala mě dostupnou literaturu, která byla o Matějovi 

publikována. Kromě samotných Regulí musím na čestném prvním místě uvést Vlastimila 

Kybala s jeho obsáhlou monografií M. Matěj z Janova – jeho život, spisy a učení. Těsně        

za Kybalem je Schenkův Výbor z Pravidel Starého i Nového Zákona. Užitečné pro mou práci 

byly také přehledové publikace o Matějovi jako například Loskotovo dílo s názvem M. Matěj 

z Janova. V neposlední řadě musím zmínit velmi přínosný článek Jany Nechutové M. Matěj 

z Janova v odborné literatuře. Jedná se o příkladné shrnutí literatury o tomto mysliteli, který 

zaujímá důležité postavení u mnoha historiků a teologů v jejich monografiích, statích či 

odborných esejích. Zmíněný příspěvek určený do Sborníku prací Filozofické fakulty 
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Brněnské Masarykovy univerzity z roku 1972 shrnuje nejen konkrétní díla, v nichž bylo         

o Matějovi pojednáváno, ale čtenář si tak může udělat přehled o názorových proudech 

(omylech i objevech) kolem této osobnosti. Při získávání informací o zdrojích k mé práci, 

věnující se tomuto velkému českému mysliteli, byl mi tento článek odrazovým můstkem 

k publikacím do roku 1972. Dále jsem se orientovala už pouze pomocí internetu, případně 

katalogů rozličných knihoven a archívů.  

Pro přístup k patristické literatuře jsem též v mnoha případech využívala internetové 

zdroje a některá původní díla Otců přeložená do anglického nebo českého jazyka.  

Bližší seznámení s duchovním a historickým kontextem doby mi umožnilo studium 

Malých církevních dějin od Augusta Franzena a Kultura středověké Evropy od  

francouzského medievalisty Jacquea Le Goffa. Na tomto místě nemohu nezmínit 2000 let 

křesťanství, encyklopedii sledující dějiny vývoje křesťanského myšlení, která zároveň 

zpřístupňuje do českého jazyka přeložené nejvýznamnější církevní dokumenty – jedná se         

o rozsáhlé církevní dějiny Güntera Stembergera. Pro pochopení poměrů v době předcházející 

Husovu vystoupení mi byla velmi užitečná práce Václava Novotného zvaná Náboženské hnutí 

české ve 14. a 15. století. Další použité prameny uvádím v citacích. 

Dostupná literatura v českém jazyce o Matějovi podává poměrně podrobné informace 

o jeho životě a díle z pohledu historického, filozofického a teologického. V příspěvku Karla 

Skalického Církev Kristova a církev Antikristova v teologii Matěje z Janova mne zaujala 

autorova snaha objevit ideové kořeny Matějova myšlení u Augustina. Tato Skalického práce 

mi slouží jako inspirace pro můj vlastní výzkum. Záběr tohoto projektu jsem se však snažila 

zvolit obsáhlejší, než je to u zmíněného článku, a rozšířit tak hledání patristických ideových 

zdrojů o hlavní Matějova témata, kterými jsou časté přijímání, Antikrist a kritika 

modloslužebnictví. Domnívám se, že v české literatuře dosud toto téma není odpovídajícím 

způsobem zpracováno.  
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1 Mistr Matěj z Janova v kontinuu církevních dějin 

 

O Matěji z Janova, též zvaném Magister Parisiensis, nelze pojednat bez snahy             

o komplexnější pohled na dobu v níž žil a působil. Málokterý současník Mistra pařížského byl 

totiž víc jak on „synem své doby“. V první části této práce se tedy pokusím pomocí mě 

dostupných materiálů a znalostí shrnout stěžejní politické a náboženské charakteristiky 

Evropy a Čech čtrnáctého století. Ukážeme si jednak kontinuitu dějinných událostí této doby 

s dřívějším vývojem církve a taktéž jejich specifičnost v souvislosti s nově vznikající 

mocensko-politickou situací v západní části Evropy. Zmíním se o církevních a heretických 

proudech ovlivňujících celkový ráz společnosti a utvářejících Matějův pohled na svět. Teprve 

v následující kapitole se blíže seznámíme s osobou, jejímž dílem se budeme zabývat − tedy se 

samotným Matějem z Janova.  

Na začátek nutno podotknout, že přes snahu o vyzdvihnutí nejdůležitějších dobových 

aspektů nelze v tomto historickém úvodu postihnout veškeré podstatné prvky doby Matějovy, 

protože o žádném historickém období není možno pojednat v úplnosti, a už vůbec ne na tomto 

malém prostoru, který má pouze sloužit ke snazšímu pochopení motivů Mistra pařížského, 

jenž svým celým dílem i životem reagoval na poměry tehdejší současnosti.  

 

Matěj z Janova žil v době, kdy končí jedna významná etapa vývoje Evropy a začíná 

etapa nová, která postupně vede k reformaci a renezanci. Středověká Evropa dosáhla svého 

plného rozmachu − vrcholného středověku (dle užívané periodizace historických etap) − 

kolem roku 1300. V této epoše západní část Evropy a křesťanstva završila významnou etapu 

formativního období, které započalo utvářením křesťanských obcí v prvním století našeho 

letopočtu v oblasti antického světa. Jak víme, za těchto téměř 1300 let se z věrouky trpěné       

a pronásledované hrstky následovníků Ježíše, který byl příčinou vzniku jedné z mnoha 

židovských sekt, jež se zejména díky působení Pavla z Tarsu postupně rozšířila do celé 

kulturní oblasti spravované Římskou říší a postupně se stala kulturní a politickou mocností 

prvního řádu, která určujícím způsobem zasáhla do utváření Evropy a vtiskla tomuto 

kulturnímu okruhu jeho jedinečnost. Evropa se tak stala nejenom geograficky, ale zejména 

kulturně svébytným celkem, jenž právě díky originalitě svých myšlenek a institucí, které 

vytvořila dala vznikout kultuře jasně se odlišující od jiných kulturních celků formovaných 

islámem, buddhismem nebo třeba hinduismem.  
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1.1 Specifičnost evropské kultury 

 

Téma specifičnosti evropské kultury bylo mnohokrát zpracováno v odborné literatuře, 

ať už z pozic církevních nebo obecně kulturních dějin, sociologie nebo politologie. 

Vzpomeňme jen na v dnešní době stále aktuální a často diskutovné téma nastolené 

Huntingtonem v jeho politologické eseji Střet civilizací,1 která je jen dalším pokusem              

o rozvinutí motivu vztahu mezi náboženským myšlením a existujícími společenskými vztahy 

bez ohledu na to, zda jsou její členové aktivními věřícími nebo naopak. Tento motiv je dle 

mého snad nejlépe vyjádřen v klasické práci Maxe Webera věnované analýze vztahu mezi 

protestantismem a kapitalistickou etikou.2   

Analýza pro dnešní společnost zdánlivě odtažitých témat a rozhodnutí z oblasti 

spekulativní teologie, které byly předmětem jednání prvních koncilů, mnohokrát odhalila 

jejich zásadní vliv na pozdější utváření Evropy. A není třeba jít až za hranice kontinentu, 

abychom tuto formativní sílu odlišných mentalit utvářených specifickým souborem směsi 

věrouky a institucí jasně viděli. Porovnejme si například Rusko a Srbsko, kde dominantní vliv 

představuje pravoslaví, se zeměmi převážně katolickými − jakými jsou Itálie a Španělsko       

a dále pak se zeměmi ovlivněnými protestantismem jako Německo. V těchto třech evropských 

subkulturách jistě nalezneme dostatek odlišností, které můžeme vnímat jako přímý, nebo 

zprostředovaný projev různé mentality utvářené institucemi a věroukou.     

Často se uvádí, že velmi významným prvkem pro utváření specifické zápodoevropské 

identity v porovnání s pravoslavím byla existence „dvojvlády“ moci světské a církevní, která 

se datuje snad již od doby Lva III., který korunoval Karla Velikého římským císařem. 

Ortodoxní část křeťanstva toto „dvojvládí“ nikdy nepřipustila. Nejvyšší hlavou východní 

církve byl patriarcha v Konstantinopoli, který však ve východní části Římské říše, později 

nazývané Byzanc, fakticky podléhal císaři. Jen toto jediné téma dává podnět k mnoha 

sociologickým a politologickým úvahám snažících se vysvětlit vyšší míru přitažlivosti 

západoevropských zemí k demokracii, než je tomu například v Rusku.   

 

 

 

 

                                                 
1Srov. HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka 
Publishers, 2001. 
2 Srov. WEBER, Max. Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. Tübingen: J. Mohr, 1975. 
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1.1.2 Od katakomb k Chlodvíkovi 

 

Kolem roku 1300 v západní části Evropy kulminuje vývoj započatý v katakombách 

prvních křesťanů, kteří byli až do panování císaře Diokleciána na sklonku třetího století  krutě 

pronásledováni římskou mocí. Dalšími zlomovými etapami tohoto vývoje je stále ještě 

v antickém světě Konstantinovo zrovnoprávnění křesťanství s jinými náboženstvími říše         

a konečně edikt císaře Theodosia, který z křestanství učinil jediné oficiální náboženství 

v Římské říši. Západní část říše sice podlehla v pátém století postupnému vnitřnímu rozkladu 

završeném nájezdy Hunů a Germánů. Křesťanství však pád Římské říše přežívá a naopak se 

postupně stává mocností nesoucí a rozvíjející vrcholnou kulturu antického světa a poselství 

Starého a Nového zákona spolu s odkazem patristiky a již velmi propracovanou organizací 

církve. 

Pro další šíření křesťanství (v období bezprostředně po rozpadu říše) je zásadní jeho 

přijetí Chlodvíkem v neariánské podobě a jeho spojení s vojensky a politicky významným 

kmenem Franků.  

 

1.1.3 Jednota církve a její rozpad 

 

V šestém a sedmém století představuje křesťanství stále spíše jednotnou skupinu, která 

řeší své věroučné spory na koncilech a synodách, i když dochází postupně k odštěpení 

menších skupin, jakými byli například ariáni, nestoriáni nebo monofyzité (tyto skupiny 

nebyly ochotny akceptovat většinový názor církve přijatý na významných koncilech). Dá se 

říci, že formální jednota církve jako celku stále přetrvává. Garantem víry je v tomto období 

především Východ, kde církev působí s mocenskou podporou říše. Byzanc dokáže těžit 

z nepřerušené tradice, školství a celého kulturního dědictví Říma. V této době poskytuje 

církvi zázemí pro další prohlubování a promýšlení víry, jejích teorií a taktéž organizaci 

církevního života.  

Významným momentem kdy dochází k počátku procesu prolomení mocenské             

a teoretické převahy Východu, je již zmíněná korunovace Karla Velikého římským císařem 

z rukou Lva III., která se udála při půlnoční mši na Vánoce roku 800. Tímto dnem je 

zpochybněn výhradní nárok Východu na imperiální dědictví římských císařů. Zároveň zde 

římský biskup získává mocného spojence, díky němuž je schopen nejenom ideologicky,       

ale zejména vojensky a hospodářsky prosadit své zájmy. Velké schizma mezi řeckou 
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(východní) a latinskou (západní) církví v roce 1054 je pak již jen formálním završením tohoto 

postupného procesu vzdalování Východu a Západu. 

V roce 1054 tedy i oficiálně stojí latinská církev v čele s římským papežem na 

vlastních nohou a stává se tak jedinou, monopolní představitelkou ideje křesťanství 

v západním světě. Byzanc je v té době výrazně oslabena, jednak již od sedmého století trvající  

expanzí Arabů z východu, kteří si podmanili velkou část jejího původního území v období 

přímého působení Mohameda a prvních kalifů, dále téměř trvalou konfrontací s Bulhary         

a Srby a pak i vyčerpávajícími vnitřními boji. Byzanc tedy není již vojensky a hospodářsky 

schopna trvale prosazovat své zájmy vůči západnímu světu.  

 

Idea kontinuity Římské říše na západě, kterou započal Karel Veliký byla dále 

rozvinuta Otou Velikým. Na tomto místě však dochází k procesu, který se stal pro vývoj 

Evropy dalším významným momentem. Církev rozlukou s Východem dosáhla monopolního 

postavení ideového vůdce křestanství v západní Evropě, ale v císaři získala nového 

konkurenta,  který její výsadní autoritu zpochybnil. Možnost kompetenčního sporu již latentně 

existovala v momentu korunovace Karla Velikého, ale otevřenější podobu spor dostává 

v konfrontaci s mocenskými nároky další dynastie ottonovců, kteří ve vedení západního světa 

střídají dynastii karlovců.  

 

1.1.4 Sacerdoti, imperium a jejich konflikt 

 

Papežství a císařství jsou dvě nejvýznamnější instituce vrcholného středověku a napětí 

mezi nimi vytváří silové pole, které spoluurčuje politický a ekonomický život této doby. 

Velmi otevřené podoby se mu dostává v konfliktu mezi Řehořem VII. a Jindřichem IV. v tzv. 

boji o investituru. Cesta Jindřicha IV. do Canosy a jeho prosba o odpuštění směrovaná 

k papeži představuje však jen přechodné vítězství církve.  

Dalším dílčím úspěchem při řešení mocenského sporu mezi papežem a císařem byl 

Wormský konkordát, který stanovil dvojí investituru, s tím, že králi jako zástupci císaře 

zůstala světská investitura s právem předání světských statků, jejíž symbolikou bylo předání 

žezla. Církvi zůstala investitura duchovní symbolizovaná předáním prstenu a berly. 

Dlouhodobého  řešení  problému státu a církve však dosaženo nebylo.  

V celé etapě vrcholného středověku dochází k trvalému konfliktu mezi státem a církví. 

Nejvýznamnějšímu papeži tohoto období − Inocencovi III. (1198−1216) se  podařilo vytvořit 

formu církevní světovlády v západním světě, která spočívala v systému lenních států 
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vázaných poslušností papeži. Toto vítězství církve nad císařstvím, v té době reprezentované 

Štaufskou dynastií, uskutečňovalo myšlenku Božího státu u svatého Augustina. Tento Boží 

stát opírající se o konstantinovskou donaci a chápající církev jako skutečné „imperium 

Romanum“,  však měl jen nedlouhé  trvání a během pontifikátu Bonifáce VIII. (1294−1303)  

byl tento pokus o vytvoření teokratického západního superstátu s konečnou platností zmařen. 

Bezprostřední příčinou roztržky mezi králem a papežem byl moment, kdy Bonifác VIII. 

(1294−1303)  ve své bulle Unam sanctam odvolávaje se na učení o dvou mečích3 vyhlásil,   

že poslušnost papeži je nutnou podmínkou k dosažení spásy. Toto prohlášení vyvolalo vážný 

konflikt s králem Francie Filipem Sličným, který měl sám v úmyslu vybudovat světové 

panství založené na primátu Francie. V tomto konfliktu se Filip stal vítězem a zahájil tím 

novou etapu v dějinách církve. Porážkou Bonifáce tak skončila univerzální středověká 

mocenská převaha církve nad mocí světskou reprezentovanou císařem a králi.   

 

1.1.5  Krize křesťanství v době M. Matěje z Janova  

 

Po tomto krátkém historickém exkurzu se konečně dostáváme k době, ve které Matěj 

z Janova žil a působil. Matěj byl již přímým pamětníkem „avignonského exilu církve“ 

(1309−1378), který byl důsledkem sporů Filipa Sličného a papeže. Matěj sám velkou část své 

dospělosti prožil v období velkého schizmatu, které bylo zodpovědné za největší krizi 

papežství a samotné církve. Tato hluboká krize církve však zároveň vyvolala potřebu nového 

hledání jejího místa v tehdejším světě a společnosti. Matěj byl jednou z těch osobností, které 

se tohoto hledání účastnily. Narodil se v Čechách, které byly součástí říše a zároveň  pobýval 

jako student mnoho let v Paříži, která byla po Římu jedním z hlavních duchovních center 

tehdejšího světa.  

Hledání místa církve v nově se utvářejícím světě, kdy církev ztrácí fakticky moc své 

univerzalistické představy prosazovat v takové podobě, v jaké byly deklarovány například 

Řehořem VII., Inocencem III. a naposledy v  Unam sanctam Bonifáce VIII., je už možné 

jasně rozpoznat v následující citaci z díla Defensor Pacis Marsilia z Padovy (1290−1342): 

„Chceme nyní... uvést pravdy ze Svatých spisů... které výslovně nařizují nebo radí, že Římský 

biskup, nazývaný papež, ani jiný biskup nebo kněz nebo jáhen nemá nebo by neměl mít žádnou 

moc nebo donucovací pravomoc nebo jurisdikci nad jiným knězem nebo neknězem, vládcem, 

komunitou, skupinou nebo jednotlivcem jakéhokoliv stavu... Kristus sám přišel na tento svět, 

                                                 
3 Podle Lk 22, 38 kdy Kristus svěřil obě své moci, duchovní i světskou církvi. 
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ne aby vládnul lidem ani aby je odsuzoval (donucováním) ...ne aby uzurpoval  světskou moc..., 

ale navíc chtěl a vyloučil sama sebe, své apoštoly a učedníky a jejich následovníky, příkladem 

tak i svým slovem... Když byl přiveden před Pontského Piláta... a když byl obviněn z toho,     

že se nazývá králem Židů a když se ho Pilát tázal zda to řekl... odpověděl... ´Mé království 

není z tohoto světa´, to znamená, nepřišel jsem abych vládl světskou mocí tím způsobem jakou 

vládnou světští králové.“ 4 

 

Tento hlas Marsilia z Padovy však rozhodně nebyl hlasem většinovým. Církev sice 

v přímém mocenském boji s Filipem musela ustoupit, hledala však jiné, skryté cesty               

a  způsoby, jak své zájmy prosadit. Kromě diplomacie se jedním z prostředků, které církev ve 

stále větší míře začíná používat, stává prodej odpustků a obchodování s církevními úřady        

a beneficii. Tyto prostředky se pro církev pomalu ale jistě stávají osudnými a bezprostředně 

vedou k morálnímu úpadku celého aparátu. 

 

Marsilius z Padovy je postavou, o které je v souvislosti s myšlením Matěje z Janova 

potřeba krátce pohovořit. V důsledku politiky Filipa Sličného se církev dostává do područí 

francouzských králů a avignonský exil je vnějším projevem této závislosti. Během pontifikátu 

Jana XXII. (1316−1334) se papež stává politickým nástrojem francouzského krále proti 

německému císaři Ludvíku Bavorovi (1314−1347). Toto stranění Francii církví se v Německu 

setkalo s velkou nevolí. Císař Ludvík Bavor se v tomto konfliktu obrací nejen proti papeži 

jako osobě, ale poprvé i proti papežství jako instituci. Roku 1324 se Ludvík odvolává 

s žalobou na papeže k všeobecnému koncilu a k tomuto odvolání využívá právě Marsilia 

z Padovy a Jana z Jandunu, kteří uprchli z Paříže, kde dříve působili, a na podporu Ludvíka 

sepsali polemický spis Defensor pacis, ze kterého jsem výše citovala. V tomto spise jsou 

uváděny v pochybnost takové instituce, jakými je hierarchický řád církve a božský původ 

papežského primátu. Církev je podle jejich názoru společenstvím všech věřících v Krista         

a měla by tedy být v podstatě demokratická. Z těchto úvah vyplývá zpochybnění přednosti 

kněze před laiky. Tvrdí se tu, že kněz ani papež nemají od Krista zvláštní pověření, a mají 

tedy působit jen jako pověřenci shromáždění věřících, které je zastoupeno všeobecným 

koncilem. Témata, která nacházejí své plné rozšíření až o 100 let později v protestantismu zde 

zaznívají silným hlasem, a poprvé s podporou takové autority jako je sám císař.  

 

                                                 
4 CRAIG, Albert. (a kol.): The Heritage of World Civilizations. New York: Macmillian Publishing Company, 
1986, 500. 
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Neméně významnou oblastí, která zejména v Německu byla předmětem příkrého 

odsouzení, se stala oblast financí. Církev spravovaná z Avignonu, ve snaze nalézt náhradu    

za klesající příjmy církevního státu v důsledku přizpůsobování se novým poměrům 

charakterizovaným přechodem od hospodářství naturálního k hospodářství peněžnímu zavádí 

stále nové peněžní dávky, které jí mají pomoci z trvající hospodářské krize. Zavádí poplatky 

za privilegia, milosti a dispenze, poplatky za propůjčení beneficia, manské poplatky a daně,    

a řadu dalších povinných odvodů církvi.  

„Rozhořčení z tohoto stavu stále sílilo, až našlo v 15. století ohlas v ´Gravemina 

Germanicae´ (Stížnostech německého národa) a projevilo se v 16. století v době reformační 

hromadným odpadem“, jak uvádí Franzen.5 

Konciliarismus nachází další ideovou oporu u Williama Ockhama, který pobývá také 

na dvoře Ludvíka Bavora, kde hledá jako anglický minorita ochranu proti papeži. Ockham 

prohlašuje, že stát a církev by měly být na sobě obě zcela nezávislé. Zároveň ve shodě 

s Janem z Jandunu a Marsiliem z Padovy tvrdí, že výše nežli papež, stojí obecný koncil.         

U Ockhama poprvé čteme myšlenku ohromného dosahu, že se může mýlit nejenom papež,   

ale také koncil. 

 

 

1.2 Další zranění Evropy 14. století 

 

      Matěj z Janova se narodil ve čtrnáctém století, do doby, která byla bohatá na události 

rozličného charakteru, ale celkově směřující k velkému úpadku a ztrátě dosavadních jistot ve 

všech oblastech života, ve sféře duchovní i ve sféře materiálního bytí.6  

 Petr Čornej dělí příčiny krize do dvou okruhů, a sice na vnější a vnitřní. Vnějšími 

příčinami rozumí rozšíření moru a dále třeba expanzi osmanských Turků na Balkán.Vnitřními 

příčinami je chápán především politický a ekonomický vývoj v Evropě. Čornej podotýká,     

že přes určitou možnost dělení procesů na evropském kontinentu, nelze je vykládat jinak, než 

v jejich vzájemné propojenosti, protože jejich prolínání je jednoznačné.7  

 

 

 

                                                 
5 FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, 165. 
6 Srov. ČORNEJ, Petr. Pozdní středověk, in: ČORNEJ, Petr, (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: Paseka, 
1999. Hlava 4, 218−304. 
7 Srov. tamtéž 218–304. 
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1.2.1 Důsledky hladu a morových epidemií 

  

 Díky mnohým válečným konfliktům a neúrodným obdobím se rapidně zvýšila 

úmrtnost v důsledku hladu, který se rozšířil až do neúnosné míry, kterou ještě podpořila 

katastrofa v podobě pandemie moru či jinak řečené „černé smrti“.8  

  Petr Čornej9 i další historikové, jako například Jean-Baptiste Duroselle10 uvádějí ve 

svých publikacích, že nejsilnější nápor moru dopadl na kontinent mezi lety 1347 až 1352        

a dále pak přicházel v různých intervalech až do 18. století.  

 

Hladomor a následná morová pandemie neznamenala pouze rapidní úbytek 

obyvatelsva (přibližně 20 až 25 procent z celkové populace Evropy).11 „Epidemie jen 

upevnila středověké přesvědčení, že se pozemský svět ocitl v poslední fázi své existence. Část 

lidí proto chápala morovou ránu jako předzvěst nadcházejících apokalyptických hrůz.“12 

  Reakce na masové setkání se smrtí a uvědomění si pomíjivosti života byla                  

u středověkého člověka trojího rázu: 

 

• Umocnění náboženského cítění a touha po spáse duše vyvolávala potřebu přilnutí k církvi 

jakožto k instituci, která je nadána zprostředkovací mocí mezi nebem a zemí. S tímto 

souvisejí přímé projevy pokání za účelem ospravedlnění hříchů. 

• Ve vyhrocené formě se objevilo několik nezdravých projevů snahy o usmíření 

rozhněvaného Boha, který trestá lid za své hříchy. Jednalo se například o sebemrskačství 

či o jinak známé flagelantsví, nebo o vyhraněný antisemitismus.13  

                                                 
8 Mor, původem ze střední Asie, je chorobou, kterou způsobuje bakterie známá jako Yersina pestis. Toto 
onemocnění má dvě formy: bubonickou a plicní. Druh moru, jenž napadnul Evropu v době, která nás zajímá, je 
právě mor plicní, který je přenášen kapénkovou nákazou z člověka na člověka a má až devadesáti procentní  
úmrtnost (pokud není léčený – a to tehdy nebylo možné). V roce 1347 putoval mor od Cařihradu a Trapezuntu 
na krymské pobřeží, kde byl janovský přístav. A díky Janovské obchodní flotile s nakaženými se nemoc dostala 
do sicilské Messiny a odtud pak do zbytku Itálie. Ničivá morová pouť pokračovala přes Francii na Pyrenejský 
ostrov, Britské ostrovy a dále do zbytku Evropy. Jen málo oblastí zůstalo od nemoci ušetřeno. Srov.  Wikipedie 
[online]. [cit.2008-11-09]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor >. 
9 Srov. ČORNEJ, Petr. Pozdní středověk, in: ČORNEJ, Petr (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: Paseka, 
1999. Hlava 4, 218−304. 
10 Srov. DUROSELLE, Jean-Baptiste. Dějiny Evropy. Praha: Fortuna Print, 2005, 173. 
11 S tímto tvrzením souhlasí i článek uvedený na Wikipedii. Srov. Wikipedie [online]. [cit.2008-11-09]. Dostupné 
z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor >. 
12 ČORNEJ, Petr. Pozdní středověk, in: ČORNEJ, Petr (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: Paseka, 
1999. Hlava 4, 221. 
13 Židé byli uváděni jako viníci veškerého zla ve světě vždy jako první, nezávisle na tom, že se epidemie 
nevyhnula ani jim. 
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• Opakem výše zmíněných projevů je životní filozofie, která se dá vyjádřit známou 

latinskou frází „carpe diem“.14 Jedná se tedy o programové užívání si slastí života, dokud 

nepřijde smrt. 

 

 

1.3 Duchovní proudy doby  

 

Období vrcholného středověku představuje zároveň vrcholné období církve jako 

politické mocnosti se světovládnými ambicemi. Západní církev je stále nositelkou duchovního 

poslání inspirovaného Kristem, stává se však zároveň vůdčí politickou mocností Evropy se 

vším, co k prosazování moci patří, tak jak tyto nároky otevřeně vyhlášuje v Dictatus papae 

Řehoř VII. kolem roku 1075. Mimo jiné se v tomto dokumentu praví, že: „Jemu (papeži) je 

dovoleno sesazovat císaře“ a dále, že „Jeho výroky nesmějí být nikým zpochybňovány, pouze 

on sám smí zavrhnout soudy všech. Pouze on sám smí užívat císařské insignie a má výhradní 

právo na uvalování a odvolávání klatby.“15  

Aby církev mohla mocenskou stránku svého působení prohloubit, musela přijmout 

takové formy jednání a organizace, které jí toto světovládné poslání umožňovaly. Součástí 

církevního života se tak stává bezohledná politika, skrytá diplomacie, intriky a účelové 

svazky, kterými se snaží kurie dosáhnout svých světovládných cílů. V této době dochází 

z pochopitelných důvodů k skrytému oddělení církve jako nositelky duchovních hodnot           

a křesťanské tradice a církve jako mocenské struktury, která se musí chovat podobným 

způsobem jako její političtí rivalové, aby v mocenském boji vůbec mohla obstát.  

S narůstajícímí politickými úspěchy a upevňováním role církve jako světovládné mocnosti, 

která kulminuje během pontifikátu Inocence III., se však církev stává pro mnoho věřících 

nevěrohodnou.  

Stále více se množí případy jednotlivců a celých komunit, kteří si uvědomují rozpor 

mezi tím, co církev hlásá a tím co v reálném životě činí. Přímou  reakcí na tuto situaci je 

vznik a šíření duchovních proudů, jejichž cílem je nabídnout alternativu věřícím, pro které 

oficiální církev z mnoha důvodů přestává být vzorem a morální autoritou. Církvi v období 

vrcholného středověku proto vyrůstá přímo v kulturní sféře západní Evropy konkurence, se 

                                                 
14 Carpe diem, in: ČERMÁK, Josef − ČERMÁKOVÁ Kristina. Slovník latinských citátů. Praha: Euromedia 
Group k. s. – Knižní klub v edici Universum, 2005, 65. 
15 STEMBERGER, Günter. 2000 let křesťanství: Přehledné dějiny křesťanství: Historický komentář: Slovník 
pojmů z církevních dějin. Kostelní Vydří: Karmelitáské nakladatelství, 1999, 286−288. Využito překladu Dicatus 
papae – body 8, 12, 18. Ostatní volně parafrázováno. 
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kterou se musí nějakým způsobem vyrovnat. Na základě studia věrouky jednotlivých hnutí 

můžeme tato učení rozdělit do několika skupin.  

 

1.3.1 Rozdělení duchovních proudů doby do skupin 

 

V období vrcholného středověku dochází jednak k oživení hnutí, která se sice 

vnějškově hlásí k určité formě křesťanství, vycházejí však z předpokladu existence dvou 

nezávislých a vzájemně mezi sebou zápasících sil − dobra a zla, světla a temnoty. Tato hnutí 

mohou své ideové kořeny hledat spíše v představách gnostiků a manicheiců než v Bibli. 

Nejvýznamnějším duchovním proudem tohoto typu byli kataři, albigenští často nazývaní 

podle města Albi, kde se nejvíce vyskytovali. Další skupinou tohoto typu byly bogomilové. 

Tyto proudy vždy pro křesťanství představovaly hrozbu, která svým dualismem byla 

s věroukou církve vycházející z judaistického monoteismu nesourodá, a proto nepřijatelná.   

 

Další významnou skupinu tvořila hnutí v oblasti spekulativní teologie, která můžeme 

charakterizovat jako učení opravná. Právě mezi stoupenci těchto myšlenkových proudů 

nalézáme jedince, kteří ostře vnímali rozpor mezi vnějším jednáním katolické církve               

a niternými duchovními potřebami. Jejich cílem nebylo nahradit křesťanství jiným učením, 

ale spíše ho „opravit“ takovým způsobem, aby byl odstraněn rozpor mezi učením Krista, tak 

jak je zprostředováno v evangeliích a žitou praxí křesťanů. Do této skupiny můžeme řadit 

následovníky Marsilia z Padovy, Williama Ockhama a Viklefa. V našich zemích pak  

Konráda Waldhausera, Vojtěcha Raňků z Ježkova, Jana Milíče z Kroměříže a jejich žáky 

Matěje z Janova a Tomáše ze Štítného. Jedná se o osobnosti, které byly v přímém kontaktu 

s prostředím scholastiky a na svou dobu to byly mužové mimořádně vzdělaní. Jejich 

myšlenky se často dostávaly do rozporu s oficiálními stanovisky církve a mnohdy vedly          

k otevřeným konfliktům. Z  těchto zdrojů však později čerpá české husitství a ještě později 

německá reformace, ale v případě Ockhama také i novodobá teorie poznání.    

 

Třetí skupinu tvoří obrodná hnutí přímo v prostředí církve inspirovaná svatým 

Františkem a svatým Dominikem, která svébytným způsobem reagují na potřebu doby            

a nabízejí tak reálnou alternativu k legalismu hierarchizované a formalizované církve.           

Je zásluhou prozíravého rozhodnutí Inocence III., že dal svůj souhlas se vznikem řádových 

bratrstev řídících se příklady svatého Františka a svatého Dominika, a že dále podporoval 
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jejich další rozvoj. Inocenc III. má také zásluhu na pokusu o integraci dalších náboženských 

společenství tohoto typu – humilátů, bekyň – do církví uznávaných struktur.  

 

Konečně je třeba zmínit působení vlastní mystickou zkušeností inspirovaných 

osobností, které zdůrazňují přímý, hierarchickou církví nezprostředkovaný kontakt s Bohem; 

jmenovitě Mistra Eckharta, Jana Taulera, Jindřicha Suso a Jana Ruysbroecka a zejména 

Gerharta Grooetheho, představitele „devotio moderna“. 

 

Chceme-li studovat myšlení Matěje z Janova, nemůžeme tato hnutí a duchovní proudy 

vynechat. Vždyť Matěj sám byl jen jednou z osobností, které se podílely na utváření nových 

myšlenek v rámci církve. Jeho působení a jeho tvorba, tak jako působení a tvorba jiných 

významných osobností, není jednosměrná. Matěj z Janova přichází v českém prostředí s řadou 

nových podnětů, on  sám však, jako významný teolog a učenec, je alespoň do určité míry 

obeznámen, jak je dostatečně doloženo napříkla u Novotného,16 s ostatními duchovními 

proudy své doby, které na něho zpětně působí. Matěj stojí na křižovatce těchto vlivů a hledá si 

svou individuální cestu, jak se s novými potřebami doby vyrovnat.   

 

1.3.2 Kataři17 

 

V českém jazyce užívané slovo kacíř je snad přímo odvozeno z pojmu katar, 

utvořeného z řeckého  „καθαρός“ značící „čistý“. Kořeny tohoto hnutí jsou velmi staré, dají 

se vysledovat až do Persie v učení zoroastrismu, který existenci zla ve světě vysvětloval jako 

důsledek vzájemného boje dvou protikladných sil, principu dobra zosobněného Ahurou 

Mazdou, a principu zla personifikovaného Ahriamnem. Později ve třetím století dal Mání 

vzniknout učení po něm nazývaném manicheismus, které tento dualismus dále rozvíjí a stará 

se o jeho šířené v oblastech podléhajících správě Říma. Manicheismus byl velmi vlivným 

učením, jež dokázalo silně zapůsobit i na mladého Augustina, který se určitou dobu stal jeho 

vyznavačem. Manicheismus smíšený s gnostickými prvky se z Východu, snad v souvislostí 

s prvními křížovými výpravami a  působením kočovných obchodníků,  dostal ve dvanáctém 

století na Západ. 

                                                 
16 Srov. NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 
145−175. 
17 Srov. například FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, 150. 
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Dualismus katarů spočíval ve víře, že materialní svět je královstvím ďábla a že 

v tomto materiálním světě je uvězněna jejich duše. Aby duše mohla být spasena, musí 

z tohoto materiálního vězení utéci. Důsledky tohoto základního východiska se pak 

projevovaly v jejich životě a konání. Podle tohoto učení byl svět stvořen ďáblem, který jej 

ovládá, při tomto stvoření upadly do hmoty i lidské duše, které však jsou čisté a pocházejí 

z dobrého principu, od dobrého Boha. Tento dobrý Bůh poslal Ježíše Krista, aby duše 

vysvobodil z hmoty. Cestou jak se vymanit ze zajetí hmoty je askeze a naprostá zdrženlivost 

od světa, jakýkoliv styk se špatnou hmotou člověka znečišťuje. Kataři neboli „čistí“ se proto 

musí zdržovat manželství, požívání masa a zejména hmotného vlastnictví a bohatství. V době, 

která měla potřebu hledání ideálu chudoby a čistoty, proto katarství bylo schopné přilákat 

mnoho následovníků. Podobné názory můžeme také nalézt u bogomilů, paulikiánů a různých 

přežívajících gnostických sekt. 

V jižní Francii bylo albigenské hnutí krvavě a nesmlouvavě potlačeno tzv. albigenskou 

válkou (1209−1229). Množství myšlenek katarů však silně působilo dále a ovlivňovalo 

mnohé, kteří stejně jako kataři hledali čistější a upřímnější víru. 

 

1.3.3 Valdénští18 

 

Koncem dvanáctého století se v okolí bohatého lyonského kupce Petra Valdése 

utvořila skupina věřících, kteří se rozhodli vzdát se po vzoru svého zakladatele veškerého 

majetku a rozhodli se následovat Krista v souladu s ideálem chudoby, který Valdés objevil při 

četbě Matoušova evangelia.19 Stoupenci Valdése se proto také nazývali „Kristovi chudí“ či 

„Lyonští chudí“. Církev zpočátku k tomuto hnutí přistupovala s pochopením a shovívavě, 

v okamžiku kdy však začali valdenští vystupovat vůči kléru, byli na synodě ve Veroně v roce 

1184 exkomunikováni papežem Luciem. Toto hnutí odmítalo všechny svátosti s výjimkou 

křtu, eucharistie a pokání. Později bylo z okolí Lyonu hnutí rozšířeno do jižního Německa, do 

Čech a do Polska. Přestože bylo církví exkomunikováno a pronásledováno, hnutí přetrvalo      

a dále se radikalizovalo. Prohlubující se rozpor mezi oficiální doktrínou církve a učením 

valdenských je možné vidět na vybraných článcích nalezených v roce 1390 v Mohuči. 

V těchto článcích se například tvrdí, že ti, kdo následují kněze a jejich učení, nemohou dojít 

spasení, církevní odpustky jsou bezcennné triky a byly vynalezeny z touhy po penězích, 

svěcená voda a exorcizační sůl nemají žádné spasitelné účinky, stavět vysoké a velké kostely 

                                                 
18 Srov. MOLNÁR, Amadeo. Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich, 1991. 
19 Mt 10. 
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je proti Bohu a dále, že oni, heretikové, jsou lepší než kněží, protože se více modlí a častěji 

postí než kněží a nepřísahají ani nelžou jako kněží. V tomto textu se také říká, že obrazy jsou 

proti Božímu přikázání a byly vynalezeny z touhy po majetku.20  

Molnár například uvádí: „Valdenští se zřekli veškeré úcty k obvyklým místům              

a prostorům, kde se zpravidla odehrávaly veřejné akty liturgické povahy, tedy ke kostelům 

s jejich oltáři, obrazy a sochami Krista, Panny Marie a světců, s jejich zvony a varhanami.“21 

 

1.3.4 Spekulativní teologie 

 

Již zmíněná hnutí katarů a valdenských dokládají reálně existující potřebu velké 

skupiny křesťanů po přímějším a čistějším vztahu k Bohu, který by se více řídil příkladem 

evangelií a prvních křesťanských obcí. Tato potřeba je pociťována nejenom prostými 

věřícími, ale i mnoha význačnými osobnostmi tehdejšího vzdělaného světa, které chtěly 

přispět k tomuto hledání cestou jim nejbližší, tedy formou disputací, kázání a učených spisů. 

O roli Marsilia z Padovy, kterou sehrál ve sporu mezi Ludvíkem Bavorem a Janem XXII. 

jsme již hovořili v předcházející části. V souvislosti s významným intelektuálním hnutím 

v pozdní scholastice, které silně působilo na současníky a mělo rozhodující účinek na další 

etapy jak teologického myšlení, tak i na obecnou teorii poznání především v jeho příspěvku     

v řešení sporu o univerzálie byla osobnost Williama Ockhama. William Ockham (asi 

1285−1347)  byl žákem Dunse Scota a je řazen  mezi nejvýznamnější pozdní scholastiky. 

Obraz středověkého světa, který nejúplněji ovládl myšlení středověku byl představen ve 

velkolepé syntéze Summa theologiae Tomáše Akvinského (1225−1274).22  

Po douhá staletí bylo filozofické a teologické myšlení středověku závislé na svatém 

Augustinovi, který vychází z neoplatonismu. Tomáš ve své Summě učinil krok směrem od 

svatého Augustina k aristotelismu. Aristotelova díla dlouho nebyla středověkým teologům 

křesťanského západu známa, jeho původní práce se vyskytovaly v řečtině nebo v arabských 

opisech, tedy jazycích, které nebyly na západě příliš rozšířené. Avšak díky kontaktu, jednak 

s židy (například Maimonides)23 a s arabským světem (Averroes),24 který Aristotelovy práce 

                                                 
20 Srov. STEMBERGER, Günter. 2000 let křesťanství: Přehledné dějiny křesťanství: Historický komentář: 
Slovník pojmů z církevních dějin. Kostelní Vydří: Karmelitáské nakladatelství, 1999, 341. Volná citace z Učení 
Mohučských Valdenských. 
21 MOLNÁR, Amadeo. Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich, 1991, 188. 
22 Nejdostupnější a nejpřehlednější ke studiu je dle mého Summa Tomáše Akvinského na internetu. Badatel tak  
může pracovat hned se třemi jazykovými verzemi. Srov. AQUINATIS, Thomae. Summa Theologiae [online]. 
[cit. 2009-04-05]. Dostupné z: <http://krystal.op.cz/sth/sth.php?>. 
23 Srov. STİRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991, 182−183. 
24 Srov. tamtéž 182−183. 
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uchoval, se do Evropy dostávají překlady některých jeho děl a stávají se přístupné 

podrobnému studiu. Zdá se, že tato Aristotelova díla dokázala lépe reagovat na potřebu doby 

a nabídla výkladová schémata, která svým větším smyslem pro konkrétno a racionální 

argumentaci dokázala oslovit řadu čtenářů.  

Aristotelés umožnil nový přístup ke studiu světa a klasifikaci poznání, zároveň však 

dovolil syntetizovat toto racionální vidění světa s křesťanstvím. Ačkoliv byla Summa 

theologiae zprvu oficiálními církevními kruhy přijata s nedůvěrou, velmi rychle se stala 

nejvýznamnějším závazným filozoficko-teologickým systémem katolické církve. Jak bylo 

ukázáno, začátek čtrnáctého století však pro toto zdánlivě neotřesitelné postavení církve         

a římského papeže představuje radikální změnu. Tato změna je ohlašována v oblasti 

spekulativní teologie Dunsem Scotem a především jeho žákem, nejvýznamějším zástupcem 

nominalismu − Wiliamem Ockhamem.  

To, co TQ s pomocí Aristotela ve svých teologických Summách spojuje – tedy rozum 

a křesťanské zjevení, Ockham opět rozděluje. Jak Duns Scotus, tak Ockham, jsou františkáni 

a oba jsou formováni prostředím anglického Oxfordu kde působí. V Oxfordu jsou 

konfrontováni s tím, co se dnes chápe jako počátek experimentální vědy, kde se rodí 

novověká představa o tom, co poznat lze a co poznat nelze. Duns Scotus rozlišuje sféru 

Božího působení „potentia absoluta“, která se projevuje činy, jež  jsou vlastní pouze Bohu      

a lidskému rozumu jsou nedostupné a nelze je proto člověku žádným způsobem předvídat,      

a sféru „potentia ordinata“, jejíž zákony Bůh svobodně určil a dal je poznat člověku 

Zjevením. Důsledkem tohoto rozdělení je závěr, že to tedy není rozum, kterým může člověk 

dosáhnout  jistoty o Bohu, ale pouze jeho víra: „Křesťanský Bůh vysvobozený z nutnosti, jak 

ho viděl Scotus, byl filozofickému myšlení nepochopitelný“ [E. Gilson].25 William Ockham 

tento rozpor dále vyhrotil a dovršil tak roztržku teologie s racionálním myšlením. Teologie 

v jeho podání přestává být vědou, vědou se pak stává jen ta část poznání, která je dostupná 

lidským smyslům a rozumu, a již je možno zkoumat pomocí experimentů a zákonů logiky. 

Ockham se brzo dostal do sporu s Římem a posléze byl donucen uchýlit se na dvůr Ludvíka 

Bavora, kde spolu s Marsiliem z Padovy přispěl k ideové podpoře konciliarismu.    

 

 

 

 

                                                 
25 Srov. RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu: Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1996, 73.   
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1.3.5 Devotio Moderna (Mystici a spirituálové) 

 

V celých dějinách křesťanského myšlení můžeme vysledovat dvě cesty vedoucí 

k poznání Boha. Jedna cesta je cesta spekulace, racionální systém pracující s logikou              

a studující svět jako dílo Boží, které je přístupné lidskému rozumu a druhou je cesta přímé 

zkušenosti Boha, cesta mystická. Na rozdíl od rozumové cesty poznání je cesta mystická,  

individuální a uskutečňuje se v nejhlubší intimitě duše. Přestože zřejmě existovala shoda        

v tom, že přímý způsob komunikace s Bohem je nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem 

poznání Boží vůle, vyvolávala mystika právě pro svou individuálnost a těžkou sdělitelnost 

v očích církve mnohdy podezření a rozporuplné reakce. Významnou křesťanskou  osobností, 

která se mystickou cestou zabývá teoreticky, je Dionýsios Areopagita.26 Bůh je pro něho 

rozumem nepoznatelný, a proto je možné poznat jej jen cestou „přesahující rozum“. „Neboť 

tím, že vykročíš ze vztahu a vázanosti k sobě a všemu (ostatnímu), všechno odejmeš a od 

všeho se oprostíš, budeš ve své čistotě přiveden vzhůru k nadjsoucímu paprsku božské tmy.“27  

V období, které nás v souvislosti s Matějem z Janova a jeho působením nejvíce 

zajímá, se křesťanská mystika soustřeďuje v různých částech Evropy. Některé kraje, jako 

například Nizozemí, Toskánsko nebo povodí Rýna mystiky přitahovalo velmi silně                 

a vyskytovali se tam ve větším množství než jinde v Evropě. Obecně se však dá říci, že v celé 

oblasti Západu existovaly skupinky nebo jednotlivci, kteří s větším či menším úspěchem 

usilovali dosáhnout spojení s Bohem mystickou cestou. Opět, jako u valdenských nebo katarů, 

i mystici se nechtěli smířit s formalismem a legalismem panujícím v oficiální církvi. Snažili 

se tedy askezí a meditací o obnovení vztahu s Kristem. Z mnoha osobností spojovaných 

s mystickou cestou se krátce zastavme u jednoho z tzv. Rýnských mystiků − Mistra Eckharta. 

Dále se pak zaměříme na nový duchovní proud „devotia moderna“, jak se nazývá typ 

křesťanské religiozity zdůrazňující osobní zážitek Boha.  

 

1.3.5.1 Mistr Eckhart28 

 

Mistr Eckhart (1260−1327) byl členem dominikánského řádu, ve kterém dosáhl velmi 

významné kariéry. Nejprve jako převor v Erfurtu a  ve Štrasburku, později jako provinciál pro 

                                                 
26 Více k této osobnosti v části 4.1.5. 
27 AREOPAGITA, Dionysios: Listy. O mystické theologii. Praha: Oikúmené, 2005, 169−171. V tomto vydání je 
možně konzultovat český překlad s řeckým originálem. 
28 Srov. RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu: Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1996, 178–181. nebo také HEINZMANN, Richard. Středověká filosofie Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc, 2002, 274−286. 
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celé Sasko. Působil však krátce i jako generální vikář pro Čechy, odkud později přešel do 

Alsaska. Své mystické zkušenosti se pokusil sdělit v dokumentu Opus tripartitum, tato práce 

však netvoří homogenní celek, jeho učení musíme hledat rozptýlené ve jmenovaném  

nedokončeném textu. Další prameny k jeho učení jsou tvořeny poznámkami jeho žáků            

a posluchačů, kteří je pořizovali v němčině. Mistr Eckhart je vedle Bonaventury 

nejvýznačnějším platonikem pozdního středověku.  

Do duše lokalizuje „něco“ (etwas) co označuje za „základ“ (Grund), „jiskru“ 

(Funklein) nebo „hrad“ (Burg). Pravou přirozenost tohoto „základu“ však není možné 

vystihnout žádným přirovnáním. Obraz Boha je v lidské duši jakoby očištěn. A právě v tomto 

místě se může vytvořit přímý vztah mezi božskou a lidskou podstatou. Pokud se člověk 

dokáže odprostit od všeho, co ho individualizuje, pak pochopí svou nicotnost před Bytím 

v jeho plnosti.  Slovo „Logos“ se rodí v tomto „etwas“ a mystik je vštípen v Kristu. Stvoření 

se tímto aktem navrací ke Stvořiteli a sjednocuje se s ním. Tímto skutkem je překonáno 

stadium aktivního života, obřady a všechno konání a začíná fáze kontemplace.  

Po smrti Eckharta jsou některá jeho tvrzení cenzurována církví a zavržena soudci 

jmenovanými Janem XXII. Přesto však Eckhart nachází své přímé pokračovatele v Taulerovi 

a Susovi.  

 

1.3.5.2 Jan Ruysbroeck29 

 

V Nizozemsku Jan Ruysbroeck (1293−1381) podrobněji, a zdá se, že metodičtěji než 

Eckhart, popsal cestu, kterou duše musí projít, než dosáhne sjednocení s Bohem.                    

U Ruysbrucka pobývá Gerhart Groot, který  je zasvěcen do mystiky, usiluje však o větší 

sdělitelnost této cesty pro širší okruh věřících, nechce hledat jen vlastní spásu. To, co nahlédl 

jako mystik, se snaží v souladu s Kristovým působením na zemi předat jiným, kteří nemají 

schopnost přímého nahlédnutí Boha. Ve svých kázáních se však neomezil na hlásání Krista. 

Velmi ostře se pustil do kritiky církve, její obřadnosti a vnějškovosti. Groote se svým druhem 

Florentem Radewijnsem jsou otci nového druhu zbožnosti, později nazývané „devotio 

moderna“, která nebyla omezena toliko na řádové bratry a sestry a teologicky vzdělané osoby, 

ale která se otevírala všem − i laikům. Cílem jejich působení bylo vedle meditace, askeze       

a modlitby i vzdělávat své současníky. Grootovi následovníci a dědicové nehledali již 

                                                 
29 Srov. RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu: Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1996, 182–184. 
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závratné výšiny mystiky a neimponovala jim ani spekulativní teologie. Usilovali o ctnostný 

křesťanský život inspirovaný láskou Kristovou.    

 

1.3.5.3 John Viklef30 

 

Výčet osobností a hnutí ovlivňujících myšlení Matěje z Janova by nebyl úplný,  

kdybych vynechala Johna Viklefa (1320−1384). Jeho jméno nalezneme vždy, když se hovoří 

o vzniku husitského hnutí v Čechách. Je známo, že Jan Hus Viklefovy práce velmi pozorně 

studoval a mnoho jeho myšlenek ho velmi silně ovlivnilo. Jak je to však s přímým vlivem 

Viklefa na Matěje z Janova? Měl Matěj stejně jako Hus přístup k Viklefovým pracím? Nevím, 

přímé informace jsem o tom v žádné prostudované práci nenalezla. Viklef však byl Matějův 

současník, byl členem teologického a univerzitního společenství, které spolu komunikovalo 

buď přímo nebo prostřednictvím svých spisů. Pokud však ani jedna z těchto možností 

nenastala, pak lze s velkou jistotou předpokládat, že se Viklefovy myšlenky k Matějovi 

dostaly zprostředkovaně přes některé z jeho žáků nebo čtenářů – vždyť podobnost jejich 

názorů, hlavně pokud se jedná o kritiku církevních zlořádů, je v mnoha ohledech 

nepřehlédnutelná. Připomeňme si proto tuto osobnost, která je pro české dějiny tak významná.     

 

Viklef působil více jak 30 let na univerzitě v Oxfordu. Hodnost dokora teologie získal 

až v roce 1372. Po získání doktorátu hledal další možnosti uplatnění a stal se z něho králův 

rádce jako znalec teologie – „regis peculiaris clericus“. Podobně jako Marsilius z Padovy, 

který „moderoval“ jednání mezi Ludvíkem Bavorem a Janem XXII., také Viklef se účastnil 

na straně krále v roli poradce setkání mezi anglickou delegací a papežskými vyslanci v roce 

1374. Cílem setkání bylo napravit vztahy mezi Římem a korunou a nalézt určitý způsob 

soužití. Zřejmě už v této době měl Viklef možnost ujasnit si argumenty pro kritiku církve, 

kterou později podrobně rozvíjel ve svých spisech.  

Poprvé se dostává do většího konfliktu s církví ve spisech De dominio divino a De 

civili dominio, ve kterých řeší problém autority (účinnost církevního vedení totiž podmiňuje 

její svatostí). Z této teorie vyplývá, že církevní hodnostář, který se prohřešuje proti životu 

v souladu s Kristem, ztrácí nárok na vedení věřících.  

Potom, co bylo jeho učení odsouzeno na synodu v klášteře v Blackfriars, nalezl 

útočiště ve své farnosti v Lutterworthu, kde po zbývající roky svého života sepisuje svá díla.      

                                                 
30 Srov. RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu: Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1996, 138–142. 
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První téma, kterým se zevrubně zabývá, je eklesiologie. Rozlišuje v ní církev 

viditelnou a církev neviditelnou, pravověrnou. Viditelná církev, podle Viklefa, má v ekonomii 

spásy méně důležitou roli, než církev skrytá. Ve své době a ve stavu v jakém se nalézá (tato 

viditelná církev) v důsledku trvajícího úpadku, působí více škody než užitku. Skutečná moc,  

dle této Viklefovy argumentace, patří církvi neviditelné „congregatio praedestinatorum“, která 

jí byla svěřena Kristem. Objevuje se zde myšlenka predestinace, kterou Viklef přebírá od 

Augustina, a která je o 150 let později opět rozvinuta u Luthera. Praktické důsledky těchto 

názorů vedou k popření jakékoliv užitečnosti hierarchie a církevní organizace.  

Další téma, kterému se věnuje, je otázka eucharistie. Jako krajní realista není ochoten 

přijmout transubstanciaci, neboť chléb a víno pro něho představují jen odlesk univerzálií, 

které jediné mají pravou existenci. Odlišný  od závazného stanoviska církve je také jeho názor 

na studium Bible. Bible nepotřebuje být vykládána církevní hierarchií. Písmo prospěje jen 

těm, kteří jsou předurčeni k vyvolení a ti s ním proto nejlépe mohou pracovat sami. Je však 

potřebné jim dát k dispozici překlad  v národním jazyce. 

 

Viklefovy myšlenky se stávají velmi radikální, kritika viditelné církve se nezastavuje 

ani před tvrzením, že si přisvojila moc, která jí nepřísluší a rozvinula bezobsažné a neupřímné 

formy náboženského života. Říká zároveň, že papež nemá nárok na svrchovanou moc, pokud 

není dostatečně ctnostný.  

Jak víme, revolučnost Viklefových názorů se plně projevila až později v husitských 

Čechách, ale i v samotné Anglii byla příčinou vzniku hnutí Viklefových stoupenců, kteří se 

nazývali lollardi. 

 

  

1.4 České země 14. století – rozkvět a úpadek světského i náboženského života 

 

Na tomto místě se přesuneme do domoviny Matěje z Janova, abychom lépe poznali  

situaci − světskou i duchovní − v Českých zemích té doby.  

 

1.4.1 České země 14. století – rozkvět světského i náboženského života31 

 

Oproti okolní zbídačené Evropě se Českým zemím vedlo docela dobře. Na trůn usedli    

                                                 
31 Srov. NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915. 
nebo KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. sv. ½, Praha: Zvon, 1991. 



 26 

Lucemburkové a po ne příliš úspěšném panovníku Janu Lucemburském se moci ujal Karel 

IV., který vládl jak v Českém království, tak ve Svaté říši římské.  

 Za vlády tohoto panovníka, jenž nese čestné příjmení „Otec vlasti“, došlo k dovršení 

církevní organizace u nás a náboženský život jenom kvetl. Karel IV. udržoval dobré vztahy 

s papežem Klementem VI. a díky tomuto a příznivým okolnostem se mu podařilo uskutečnit 

dlouhodobý plán na získání nezávislosti na mohučském arcibiskupovi. Stalo se to bullou Ex 

supernae providentia maiestatis z 30. dubna 1344. Hned poté bylo povýšeno pražské 

biskupství na arcibiskupství a do pražské církevní provincie bylo začleněno biskupství 

olomoucké a litomyšlské. 

Karel IV. byl církvi upřímně oddán, a to bylo vidět jak na rozkvětu architektury, tak     

i  písemnictví. Na tomto místě se není možné alespoň v krátkosti nezmínit o založení pražské 

univerzity roku 1348. Jedná se o nejstarší univerzitu na sever od Alp a Praha se díky ní stává 

vyhledávaným místem vzdělanosti pro celou střední Evropu. 

 

1.4.2 České země 14. století – úpadek světského i náboženského života32  

 

Se všemi dobrými a zbožnými úmysly Karla IV. a jeho výjimečných současníků, jako 

byl například arcibiskup Arnošt z Pardubic, nebylo možné vyhnout se temným stránkám         

a dopadům doby. Hovořím nejen o morové ráně, která se dotkla Čech stejně jako okolních 

národů Evropy a zanechala po sobě spoušť a otázky po příčinách tohoto projevu Božího 

hněvu, ale také o krizi církve, která se zdála být jednou z příčin onoho trestu. 

Sám Karel IV. se v jistém smyslu nechtě přičinil o úpadek svétského i náboženského 

života v Českých zemích. Karlův hluboce křesťanský úmysl podpořit církevní instituce          

a s tím související architekuru a vzdělanost, měl na zbožný a morem zbídačený lid 

v pozdějších dobách právě opačný efekt.33  

Středověký člověk, ať měšťan či šlechtic nebo příslušník jiné vrstvy své doby začal 

vnímat neúměrnost situace: bohatá církev, která si libuje v přepychu, nádherné kostelní          

a klášterní stavby, obrazy a sochy svatých... to vše proti skutečné péči o duše věřících. 

Nadměrné finanční nároky papežské kurie v Avignonu či v Římě též Českým zemím 

nepomáhaly.   

                                                 
32 Srov. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. sv. ½, Praha: Zvon, 1991. 
33 Čornej v tomto spatřuje hlavní příčinu pozdějších častých nezachovávání residence. Stát nemohl uživit mnohé 
vzdělance své doby a tak se tito obraceli na církev, přijali kněžské svěcení a existenčně se tak zabezpečili. Srov. 
ČORNEJ, Petr. Pozdní středověk, in: ČORNEJ, Petr (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: Paseka, 1999. 
Hlava 4, 139. 
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Po smrti Karla IV. se situace ještě více vyhrotila. Na trůn nastoupil Václav IV., který 

byl sice na panování dobře připraven, ale obklopil se špatnými a mravně zkaženými rádci, 

kteří v konečném důsledku v Čechách vládli. Těmto zmíněným rádcům nebylo zatěžko 

přimhouřit oči k úchvatům duchovenských statků, neboť sami nebyli nakloněni církvi, její 

moci a bohatství.   

 

1.4.3 Náčrt kněžského života v Českých zemích podle Václava Novotného34 

 

Na tomto místě již považuji za vhodné hovořit o konkrétním stavu kněžského života   

v Českých zemích. Jedná se o situaci, která se velmi dotýkala Matěje z Janova i mnohých 

jeho současníků – ať již myslitelů, nebo věřícího lidu. Poměry v církevní oblasti Českých 

zemí krásně popisuje ve svém díle Dr. Václav Novotný, a proto jsem se rozhodla jeho práci 

použít jako hlavní literární pramen pro tuto část. Nyní se již pojďme podívat na to, co vedlo 

k pozdější reformaci, na to, vůči čemu se vymezoval i Matěj z Janova. 

Prvním a nejčastějším hříchem podle Novotného je nezachovávání residence: „Farář  

sice, přejímaje úřad, zavazoval se přísahou, že bude residenci zachovávati, leda by se mu 

dostalo zvláštni dispense, ale ve skutečnosti často toho nebylo dbáno.“35 Novotný poukazuje 

na skutečnost, že kněžím muselo být výsloveně nařízeno, aby se vrátili na místo, které jim 

bylo ke službě určeno, a starali se tak o duše svých svěřenců. Ani takový příkaz mnohdy 

nezabral. Faráři nebyli dohnáni k zodpovědnosti buď z důvodu opatření si dispenze nebo 

najmutí si náhradníka či jinak řečeného střídníka (convertora) z řad nezajištěného 

duchovenstva.36   

Najímání si zástupců bylo tak častým jevem, že se nad ním nepozastavovali ani ti, 

kteří toužili po reformě. Václav Novotný také hovoří o nezletilých chlapcích, kteří byli 

jmenováni do různých úřadů. V těchto situacích bylo ovšem nezbytně nutné pověřit správou 

úřadu náměstka. Zvláštním případem bylo i udání postu kanovníkovi, který nepřijal svěcení    

a i přes to mohl léta pobírat důchody z prebend. Mezi mnohými faráři, uvádí Novotný, bylo 

málo skutečných kněží. Faráři se faktickému svěcení často vyhýbali i několik let.37   

                                                 
34 Srov NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 
37–57. 
35 NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 38. 
36 Srov. ČORNEJ, Petr. Pozdní středověk, in: ČORNEJ, Petr (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: 
Paseka, 1999. Hlava 4, 139. 
37 Zajímavým případem, jež Novotný k tomuto uvádí je situace šlechtice jménem Jan Hartmanův ze Soběslavě, 
který faru držel přes patnáct let, dokud ji nevrátil. Příbuzní tohoto šlechtice pobírali z fary po celou dobu 
důchody. Srov.  tamtéž 41. 
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 Pokud byl do farnosti dosazen skutečně kněz, neznamenalo to nutně, že se jednalo      

o člověka, který měl k vykonávání kněžského úřadu patřičné vlastnosti. Novotný připisuje 

tento stav především minimálním požadavkům kladených na kanditáta, které musel splnit,  

aby mohl přijmout svěcení.38 Pastorační činnost takovéhoto dobového kněze spočívala v tom,     

že lidé spadající do jeho péče uměli Otčenáš, Credo a Desatero.39  

Pod záminkou studií na univerzitě žádali mnozí kněží dispense od residence a tento 

čas býval využit nejen k rozpustilému životnímu stylu, ale též například k jinému zaměstnání, 

což byl další běžný jev té doby.  Toto druhé zaměstnání kněze znamenalo pro něj další příjem, 

nebo větší pracovní uspokojení. Na tomto místě se pro srovnání znovu vracím k podkapitole 

1.4.2, kde jsem se v odkazu na Petra Čorneje dotkla tzv. opačného efektu podporování 

vzdělanosti a církevních institucí Karlem IV. Jedním z důsledků tohoto byl právě rozkvět 

inteligence, což určitě nebylo špatné samo o sobě, ale v dané době a situaci se tento jev stal 

jednou z příčin krize. Tedy: 

 

• stát nemohl uživit skutečně velké množství vzdělanců. Z toho plyne, že jediné 

východisko pro tento typ lidí bylo církevní zaopatření. 

• Toto zaopatření vedlo k tomu, že faráři či kněží pobírající výnosy z prebend nepřestali 

s činností jejich srdci blízkou.40 

 

Vraťme se opět k Novotnému, který ve svých přednáškách uvádí, že „ (...) jest skoro 

neuvěřitelné, jaká zaměstnání si někteří kněží volili.“41 A zde je situace popsána na příkladech 

volby oné práce. Nebylo neobvyklým jevem vidět kněze jako správce, šafáře či purkrabího. 

Někteří dokonce i přes přísný zákaz uvedený ve Statutech Arnoštových vykonávali 

řezničinu.42 Podle mého se na tomto již nepodílel dobrý úmysl Karla IV., ale spíše touha po 

majetku a dobrém bydlu u jednotlivých kněží.  

Výše uvedené prohřešky kněží jsou jen jedny z mála. Zaujala mne také problematika 

odívání. Klérus nechodil vhodně oblečen (místo kněžského byl obvyklý světský oděv). 

                                                 
38 Kandidát do kněžského úřadu musel předložit průkaz manželského původu, zákonitého stáří a zachovalosti. 
Dále pak stačilo, aby žadatel uměl číst, psát (skládat věty), zpívat a také aby ovládal latinu (stačil pouhý příslib 
toho, že se latinsky naučí). Srov. NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do 
Husa. Praha: J. Otto, 1915, 43.  
39  Srov tamtéž 43. 
40 Srov. ČORNEJ, Petr. Pozdní středověka, in: ČORNEJ, Petr (a kol.): Dějiny evropské civilizace I. Praha: 
Paseka, 1999. Hlava 4, 139. 
41 NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 44. 
42 Srov. tamtéž 44. 
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Novotný uvádí příklad, kdy jistý venkovský kněz dokonce přicházel k oltáři v brnění.43 

Hádky, nadávky a rvačky mezi kleriky spolu s nošením zbraní jsou v té době též častým 

jevem. Provinění proti šestému přikázání bylo vůbec nejrozšířenější a podobně můžeme 

pokračovat dále... Není divu, že takováto neutěšená situace vyvolávala potřebu reformy. 

 

 

1.5 Závěrem 

 

V této části práce jsem se pokusila shrnout duchovní situaci doby, ve které Matěj vyrůstal 

a působil s důrazem na situaci v západním křesťanství. Dále budu pokračovat s přehledem 

Matějova života a jeho díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Srov NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 45. 
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2 Život, dílo a učení Matěje z Janova44  

 

Nyní již k samotnému Matěji z Janova. Kdo to vlastně byl a jaký je jeho životní příběh? 

Co jsou hlavní témata jeho myšlenkového odkazu? Na tyto otázky se pokusím odpověďět 

níže. 

 

 

2.1 Původ Matějův a setkání s Waldhauserem a Milíčem 

 

S největší pravděpodobností se Matěj narodil v Janově u Mladé Vožice v jižních 

Čechách  v rodině drobného zemana nebo vladyky jménam Václav. Díky svému původu         

a zřejmě také tomu, že zemanství bylo součástí královského statku, bylo pro něho snazší 

dostat se do Prahy na studia. Také datum narození Matěje není zcela jisté, předpokládá se 

však, že se narodil před rokem 1355. Svá první školní léta v Praze tráví v některé farní nebo 

kolegiátní škole. Zdá se však, že větší vliv než samotná školní docházka působí na Matěje 

reformní atmosféra šířící se kolem osoby Konráda Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže. 

Matěj přišel do Prahy právě v době, kdy zde působili Waldhauser a Milíč, kteří dokázali 

svými kázáními zjitřit náboženskou atomosféru své doby a připravovat ji tak postupně na 

změny, ke kterým došlo později v podobě husitského hnutí. Obzvláště Milíč měl na Matěje 

velmi silný vliv, který na jeho myšlení nepřestal působit po celý jeho život.  

Milíč byl mimořádnou osobností, jež dokázala působit na své okolí přesvědčivým 

spojením slov a činů. Zřekl se svých privilegií plynoucích z jeho postavení člena královské 

kanceláře a začal působit jako kazatel nejprve u svatého Mikuláše na Malé Straně a později 

také v kostele svatého Jiljí. Jeho kázání byla oblíbena díky opravdovosti a upřímnosti − jak 

uvádí například Novotný: „Zejména od českých vrstev byla jeho kázání záhy četně 

navštěvovaná – pro duše unavené nesnesitelnými poměry a vyprahlé nevšímavostí nebo 

zištností kazatelů jeho kázání byla dobrodiním, a jako u Waldhausera jevil se účinek rychlým 

a opravdovým polepšením života, odkládáním nádhery, odčiňováním křivd, příkladným          

a v pravdě křesťanským chováním.“45  

                                                 
44 Pro práci na druhé kapitole jsem použila především těchto dnes zaručených zdrojů k tématu. Tedy: Srov. např. 
KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000. a dále pak Srov.  
NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915. a nebo  
Srov. SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954.  
45 NOVOTNÝ, Václav. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol. Část I. Do Husa. Praha: J. Otto, 1915, 67. 
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Matěj odešel z Prahy záhy do Paříže a měl tak jen omezenou dobu na kontakt 

s Milíčem. Buď byl jeho přímým žákem, nebo patřil jen do širšího okruhu dvou až tří set 

kleriků, kterým bylo svěřeno opisování Milíčových kázání. Ať už tomu bylo jakkoliv, pro 

duchovní vývoj Matějův bylo toto období velmi významné. Ve svých spisech z pozdější doby 

se sám vyznává, že právě díky Milíčovi od svého mládí miluje biblickou zbožnost a samotnou 

Bibli, kterou nazýval: „ svou přítelkyní a nevěstou, ano matkou krásného milování a poznání, 

bázně a svaté naděje.“46  

 

2.1.2 Pařížská studia 

 

Z Prahy Matěj odchází studovat na vyšší studia do Paříže v roce 1373. Praha měla 

svou univerzitu založenou Karlem IV. v roce 1348 a poskytovala tak dostatek možností pro 

studium filozofických a teologických oborů. To, že Matěj odchází za dalším studiem             

do Paříže, může svědčit o jeho mimořádných kvalitách, zároveň však tato skutečnost podává 

důkaz o propojenosti světa středověké učenosti a jeho institucí. Stejně jako na univerzitě 

v Praze, tak i na pařížské Sorboně je jazykem výuky latina. Podobná je u univerzit i forma 

výuky, osnovy schvalované církví i studijní texty. Přes nesporný význam Prahy za vlády 

Karla IV. však Paříž představovala jedno z vrcholných civilizačních a vzdělanostních center 

středověkého světa srovnatelné snad jen s Římem a anglickým Oxfordem.  

Matějovi se tedy dostává mimořádné příležitosti být po devět let v kontaktu s tím 

nejlepším, co tehdejší vzdělávací systém nabízel. Matěj studoval především svobodná umění 

na artistické fakultě, tedy logiku, která byla nazývána „uměním všech umění“ a představovala 

tak první nezbytný stupneň k dalšímu, pokročilejšímu studiu. Kurz logiky trval dva roky        

a v dalším roce pak následovala zkouška z logiky nazývaná „determinace“. Předmětem této 

zkoušky byly logické a gramatické texty Aristotelovy a Porfyriovy a části Summuly Petra 

Hispana. V roce 1376 se Matěj stává licenciátem, což byl druhý stupeň „grád“ na pařížské 

univerzitě. Podmínkou pro absolvování licenciátu bylo další studium Porfyriových                  

a Aristotelových fyzických a etických spisů a Boethiovy Útěchy z filozofie, ze kterých  

skládal zkoušky zakončené závěrečnou veřejnou přednáškou.  Po ukončení licenciátu se pak 

Matěj stává mistrem svobodných umění. Na univerzitě strávil Matěj dalších několik let 

studiem teologie (až do roku 1381) a výukou studentů  jako „magister regens“. Vyššího grádu 

však již nedosáhl.  

                                                 
46 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 34. 
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Po celou dobu svých studií v Paříži patří Matěj mezi chudé studenty, kteří jsou závislí 

na podpoře a jsou tak nuceni k nuznému životu žebráků. Můžeme se jen dohadovat jak tuto 

skutečnost Matěj snášel. Toto opravdové poznání bídy nám však částečně vysvětluje jeho 

pozdější úsilí dosáhnout hmotného zajištění, které by mu zaopatřilo pohodlnější život. 

 

2.1.3 Papežské schizma a Matějova cesta do Říma 

 

V době kdy Matěj studoval na univerzitě v Paříži bylo zvykem posílat papeži seznam 

absolventů školy, tak zvaný „rotulus nominandorum“. Tímto listem byli papeži doporučováni 

ke schválení adepti na udělení obročí. Tento postup měl v praxi zajišťovat absolventům školy 

materiální zabezpečení. Matějova žádost o udělení obročí je předložena na rotulu ve velmi 

nepříznivé době, kdy dochází k papežskému schizmantu. V roce 1378 jsou zvoleni dva 

papežové, nejprve Urban VI. a později vzdoropapež Kliment VII.  

I na samotné univerzitě není v prvním období po zvolení dvou papežů situace zcela 

přehledná. Nejprve je podporován Urban a teprve později dochází na žádost krále k odmítnutí 

Urbana a k podpoře Klimenta sídlícího v Avignonu. Učitelé, studenti a funkcionáři školy se 

dělí tedy na urbanovce a klimentovce − podle toho, kterého papeže uznávají jako 

právoplatného. Po definitivním rozhodnutí o podpoře Klimenta, musí školu řada urbanovců  

pochopitelně opustit.  

Jmenovací listina s žádostí o udělení obročí k papeži nedorazí. V letech 1378 a 1381 

Matěj, který byl na straně Urbana VI., podniká cestu do Říma a žádá papeže na vlastní pěst    

o udělení nějaké prebendy v Praze. Tu konečně získává v podobě papežské bully datované    

1. dubna 1381. Touto bullou je Matěji udělena expektance na kanovnictví kostela Pražského, 

avšak je tu podmínka: kanovnictví musí být volné.  

Matěj z Janova touto cestou do Říma nezískává jen papežskou bullu, ale také blíže 

poznává život v některých částech Francie a Itálie. Z jeho vzpomínek víme, že na něm 

zanechaly velký vliv dojmy z pobytu v italském městě Luka s „jeho zlořády“, kde byl 

svědkem mnoha případů pokleslé morálky.  

Po návratu z těchto cest zpět na univerzitu se Matěj v Paříži již déle nezdržel               

a vypravil se přes Norimberk zpět do Prahy. V porovnání s Itálií mu však Norimberk připadal 

jako příkladné město, snad proto, že se tam setkává se „zbožnými ženami“ a Gottesfreundy.  
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2.1 4 Návrat domů 

 

Po návratu do Prahy předstupuje Matěj dne 12. října 1381 před Kapitulu Pražskou 

zastoupenou děkanem Přibíkem a Mistrem Vojtěchem Raňků z Ježova. Předkládá tu své 

jmenovací dekrety od papeže Urbana VI. Na základě těchto listin se mu dostává vyjádření,   

že kapitula „chce a jest ochotna poslechnouti mandátů papežských“47 a přijímá jej za 

kanovníka. Toto jmenování však neznamenalo, že Matěj získal zároveň kanovnickou 

prebendu. Papež Urban v prvních letech svého pontifikátu uděloval mnoho prebend, snad 

proto aby si získal větší přízeň a podporu, kterou potřeboval pro své soupeření s Klimentem 

VII. Díky tomu existovalo na Pražském kanovnictví několik expektancí, kteří podobně jako 

Matěj, čekali na uprázdnění. Matěj z Janova tedy sice získal místo, na které měl díky svému 

vzdělání a papežově bulle nárok, bez prebendy však zůstala nevyřešenou jeho neutěšená 

materiální situace. V momentě kdy se konečně vhodné místo uprázdnilo, Matěj s žádostí 

neuspěl. Prebendu získal jeho konkurent, který si ji ve sporu s Matějem vysoudil.  

Díky přízni Vojtěcha Raňků, který na Matěje upozornil pražského arcibiskupa Jana 

z Jenštejna, stává se Matěj z Janova Jenštejnovým zpovědníkem a možná také i kazatelem při 

kostele svatého Víta.  

Ve stejné době nebo později se Matěj také dává zapsat na Pražské univerzitě, aby zde 

pokračoval ve svých studiích.. Zůstává dále v Praze, a teprve až v roce 1388 se mu daří  

zaopatřit si ve Veliké Vsi u Podbořan faru, která mu zabezpečovala skromný důchod.    

 

2.1.5 Konflikty s arcibiskupskou konzistoří  

 

Kázání Matěje z Janova ve svatém Vítu a později také u svatého Mikuláše na Starém 

Městě Pražském vedla k jeho prvnímu většímu konfliktu s arcibiskupskou konzistoří. Tento 

spor vedl k jeho dočasnému odvolání z funkcí, které zastával. Ve zmíněných kázáních často 

napadal tehdy velmi rozšířené uctívání obrazů, soch a ostatků svatých. Dalším s tehdejší 

(v liturgiii) zažitou praxí neslučitelným požadavkem, bylo praktikování a navádění k častému 

přijímání. Důvod jeho následujícího odvolání je přesněji vymezen v Odvolání Matěje 

z Janova z 19. října roku 1389, o kterém referuje Kybal: „ (...) hlásal, že obrazy Krista           

a svatých poskytují příležitost k modlářství, pročež že mají býti spáleny nebo zničeny, a ne 

vzývány a v úctě jmény klekáním a rozsvěcováním svící před nimi; rovněž že se nemá věřiti,  

                                                 
47 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 17. 
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že Bůh působí skrze obrazy nějaké zázraky těm, kdož je ctí. Také, že není pravda, že svatí 

v nebesích a jejich ostatky (těla, kosti, oděv, klenoty) mají býti ctěny zde na zemi a že by tito 

svatí více lidem prospívali svými zásluhami a přímluvami, než svatí dosud žijící na zemi. 

Druhou myšlenkou, kterou Janov ve svých českých kázáních hlásal a hájil, bylo navozování 

posluchačů k dennímu přijímání svátosti oltářní.“ 48 

Na synodě Pražské, která se konala 19. října 1388 byl Matěj za své názory odsouzen 

tím, že byl zbaven na půl roku práva kázat a byl donucen k  veřejnému odvolání svých názorů 

o kultu svatých a o přijímání svátosti oltářní a k následnému prohlášení: „ (...) že  tyto kusy 

byly nedosti právě, zdrženlivě a opatrně na kázáních prosloveny, a že on pravý opak jejich 

nyní drží a věří.“49 

I když však Matěj odvolal tyto své myšlenky o jejichž správnosti byl jistě zcela 

přesvědčen, pokračoval v jejich obhajobě ve své činnosti literární. Proto zase stanul v roli 

obžalovaného za šíření bludných učení před arcibiskupskou stolicí, které musel předložit 

k posouzení a ohledání své spisy. Matěj i při těchto dalších jednáních s konzistoří bere zpět 

všechny své myšlenky o svatém přijímání a uctívání obrazů a ostatků svatých a slibuje: „(...) 

že bude poslouchati rozkazův arcibiskupových ve věcech dovolených a počestných.“50 Na 

základě tohoto svého prohlášení arcibiskup opět dává svolení Matějovi, aby mohl dále kázat   

a vykonávat kněžký úřad. Ani toto mu však nezabránilo v šíření jeho reformních názorů − ať 

už v knihách, v kázáních nebo v liturgické praxi častého přijímání.  

Dalšímu nevyhnutelnému konfliktu s arcibiskupstvím snad zabránilo jen 

zaneprázdnění konzistoře a Jana z Jenštejna pro spory s králem Václavem IV., jeho cestou do 

Říma a skon Matějův. Zemřel 30. listopadu, v den svatého Ondřeje roku 1394.      

 

2.1.6 Obrácení 

 

Životní dráha Matěje z Janova není příliš bohatá na události, jak praví Palacký ve 

svých Dějinách: „Popis tento jeho zevnějšího živobytí jest ovšem chudičký velmi; tím bujněji 

však rozvinul se květ jeho života vnitřního, pohybujícího se v říši myšlenek.“51 Jeho život, 

přestože nebohatý na vnější události,  nám však může poskytnout klíč k pochopení jeho 

kolísavého vztahu vůči konzistoři. U Matěje není životní praxe v souladu s myšlením tak, 

jako je tomu u Milíče nebo později u Husa. Většinu svého dospělého života usiluje o hmotné 

                                                 
48 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 19−20. 
49 KYBAL: op.cit., 20. 
50 KYBAL: op.cit., 21. 
51 PALACKÝ, František. Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. Praha: Kvasnička a Hampl, 1939, 27. 
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zajištění, aby se tak zbavil tísnivé chudoby, kterou musí snášet nejprve jako student v Paříži   

a později jako kněz v Čechách. Je si vědom toho, že toto jeho usilování je v rozporu 

s evangeliem a také velmi jasně vnímá etické otázky plynoucí z rozšířené praxe středověké 

církve, tedy hmotně se zajišťovat udělováním prebend a beneficií. Přes toto vědomí však        

o dosažení právě tohoto uspořádání svých majetkových poměrů usiluje. Matěj v tomto ohledu 

tak působí velmi lidsky a současnému člověku je jeho chování psychologicky mnohem 

pochopitelnější, než vystoupení třeba Husovo, který svým vědomým rozhodnutím dal 

přednost mučednické smrti na hranici před ustoupením ze svých zásad. Matěje však nelze 

hodnotit pouze z pozice současného člověka, často hledajícího oporu v etickém relativismu. 

Matěj je hluboce věřící a veškerá pravda je pro něho ukryta v Písmu. Myslím, že právě tento 

rozpor pramenící z jasného vědomí toho co je správné a vědomí vlastní slabosti a nepevnosti  

řídit se touto poznanou pravdou v praktickém životě, stojí za motivací jeho reformátorského 

úsilí.  

Matěj ve své kazatelské činnosti a své literární práci svádí v sobě boj s Antikristem     

a hledá odpuštění za svou slabost a nepevnost. Jak sám přiznává ve svých Regulích, kde si 

stěžuje na: „ (...) ducha Antikristova, plného žádostivosti po bohatství, slávě a cti světské, jímž 

byl celý týrán a chycen“ 52 a dále pak: „Chtěje státi se bohatým v tomto světě, upadl jsem 

hluboce do tenat ďáblových.“53 

Celoživotním příkladem byl Matějovi Milíč, jenž mu ukázal idál žitého křesťanského 

života, který se obětuje pro spásu druhých. Nazývá jej druhým Eliášem. A tak, jako později 

Pařížská univerzita formovala Matějův rozum, tak kontakt s Milíčem a vzpomínka na něho 

působila na Matějův citový život, který je pro teologa a religiozně založeného člověka 

neméně důležitý, než život intelektuání. 

Jak již bylo řečeno, studium v Paříži Matějovi umožnilo získat přístup k tomu 

nejlepšímu co tehdejší vzdělávací systém umožňoval. Nejednalo se pouze o texty                    

a přednášky, ale o živý kontakt s nejlepšími teology a studenty. Mnoho pozdějších reformních 

myšlenek Matějových má svůj původ právě tam, vždyť v době kdy Matěj na univerzitě 

pobýval zde působilo mnoho významných reformních teologů jako byl Gerson, d’Ailli, 

Clemanges a další. Je to jen další svědectví o tom, že opravná hnutí se formovala v celém 

prostoru latinského západu, a to kde nakonec vyústila v nějakou formu odporu (jako později  

u lollardů v Anglii, nebo husitů v Čechách, nebo ještě později v Luterově Německu), to vše 

spíše záviselo na přítomnosti dalších příhodných politických a hospodářských poměrů než 

                                                 
52 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 25. 
53 KYBAL: op.cit., 25−26. 
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pouze na intelektuálním poznání rozporů mezi církevní praxí a požadavky Písma. Matěj 

vysoce hodnotí Pařížskou univerzitu, je mu: „ (...) nejvyšším sídlem veškeré moudrosti           

a učenosti, neboť v ní jest množství mudrcův, které jest zdravím okršku zemského.“54 Kromě 

scholastické učenosti se díky studiu Augustina a Jeronýma dále prohlubuje jeho vztah k Bibli. 

Na podporu tohoto tvrzení můžeme v úvodu k Regulím u Matěje nalézt následující:              

„A jakmile jsem četl u svatého Augustina v knize De doctrina christiana a u Jeronyma,         

že studium textův svatosvaté bible jest na počátku i na konci nade všecko nutné a užitečné 

každému, kdo touží dosíci poznání theologické pravdy, a že bible jest a má býti každému 

křesťanu ´primum at fundamentale´, ihned přilnula moje duše k bibli v lásce ustavičné.“ 55   

 

V životě Matěje máme tedy zdokumentovány různé síly, které přispívaly k formování 

jeho myšlenkového světa. Na jedné straně příklady morální a intelektuální, prvé u Milíče        

a druhé z univerzity Pařížské − obě prohlubující jeho religiozitu a schopnost rozumové 

orientace v Písmě a dobového poznání teologického, a na straně další vlastní trpké životní 

zkušenosti s fiskálním a centralistickým systémem kurie. Všechny tyto významné momenty 

postupně vedly Matěje k bodu, který sám nazývá „úplnou konverzí“, kterou  přičítá přímému 

působení ducha Ježíšova a sám ji popisuje takto: „Pokud mě obklopovala ´tlustá stěna´ 

žádostivosti po bohatství a slávě světské a zatemňovala vzduch, dotud jako zajatec nebo 

opilec sladce jsem odpočíval; usiloval jsem všemožně ´v malovaných stáncích´ skvěle bydleti 

a jako člověk dlející na hostině nemyslil jsem na nic ani jsem neuvažoval o ničem, leda o tom, 

co láká oči a obveseluje uši. To trvalo tak dlouho, až se pánu Ježíši zalíbilo vychvátiti mě 

zprostřed stěn tak jako hlaveň hořící zprostřed ohně... I uvedl mě Pán do domu smutku, 

protivenství, hanby a pohrdání. Tehdy teprve, když jsem se stal chudičkým, potupeným           

a třesoucím se před slovem božím,56 počal jsem diviti se pravdě písem svatých, jak se nutně      

a nezvratně a neustále, v celku i v jednotlivostech, vyplňují až na vlas, tehdy konečně počal 

jsem se diviti přílišné lstivosti Satanově, která svou hustou mlhou pokryla všecko tělo             

a zavázala oči též velikých mudrcův (= university Pařížské).“ 57 

       

                                                 
54 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 24. 
55 KYBAL: op.cit., 25. nebo SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední 
církevní nakladatelství v Praze v edici Blahoslav, 1954, 34. 
56 Iz 66, 2. 
57 KYBAL: op.cit., 27−28. nebo SCHENK: op. cit., 40.  
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Jak z uvedené citace vyplývá, Matěj objektivně ke konverzi došel na základě svých 

životních zkušeností, subjektivně však svůj stav vysvětluje mystickou zkušeností způsobenou 

oslovením Ježíšem.  

 

 

2.2 Dílo Matějě z Janova58  

 

Dílem, ve kterém Matěj shrnul všehno své učení a ve kterém zanechává svůj 

teologický odkaz, jsou Regulae Veteris et Novi Testamenti (Pravidla Starého a Nového 

Zákona). Přestože se dochovaly i rozsahem menší jeho práce jako traktát Super Passione 

Christi, pojednávající o utrpení Krista, De decem praeceptis vykládající desatero Božích 

přikázání a snad i Postila, o které dnes víme jen díky několika citátům, Matějovy Regule 

zůstávají jeho životním dílem, na kterém pracoval od roku 1387 až do roku 1393 − tedy 

celých šest až sedm roků. Celé dílo, které představuje soubor jednotlivých pojednání 

uspořádaných do třinácti pravidel a tvořících jednotný celek, je nejlépe charakterizováno 

českým překladatelem Matějových Regulí, nebo spíše jen částí z tototo rozsáhlého díla − 

Rudolfem Schenkem: „První kniha vykládá čtyři pravidla převzatá ze Starého Zákona           

o rozeznávání různých duchů v prorocích (...) a o svátosti oltářní s doklady ze Starého Zákona 

(...). Ve druhé knize je uvedeno osm pravidel vybraných z Nového Zákona, a to čtyři pravidla 

pro poznání nepravých křesťanů, zvláště kleriků (...) a čtyři pravidla pro poznání svatých 

v pravdě (...). Třetí kniha se zabývá třináctým pravidlem v životě a učení Ježíše a aplikuje toto 

pravidlo na svědky pravdy (...), na přijímání svátosti těla a krve Kristovy (...), na jednotnost    

a společnost církve (...),  na Antikrista (...) a na ohavnost zpuštění stojící na svatém místě 

(...).“.59 Ústředním tématem a smyslem celé práce je však pomocí Starého a Nového zákona 

provést rozlišení pravého a lichého křesťanství. 

 

2.2.1 Filozofická a teologická východiska60  

 

Filozofickým a teologickým  východiskem  celé práce je Matějovo učení o První 

Pravdě. V této části poznáváme Matěje jako středověkého učence, který používá pro výstavbu 

                                                 
58 Srov. hl. KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000. 
59 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 25. 
60 Ke studiu filozofie jsem použila např. ARMSTRONG. A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie 
po Jana Eriugenu (= Dějiny filosofie 4). Praha: Oikúmené 2002. nebo NICOLA, Ubaldo. Obrazové dějiny 
filosofie. Praha: Universum 2006. 
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své argumentace filozofického aparátu scholastiky v kombinaci s Novým a Starým zákonem. 

Pro dnešního čtenáře, který chce s porozuměním sledovat jeho myšlenky je tak nevyhnutelné  

kromě obeznámenosti se s Písmem svatým, být alespoň minimálně seznámen se scholastickou 

terminologií používanou v dobových textech a v odborné teologické komunikaci. V této části 

textu jsou v argumentaci často používána  slova „forma“, „pravidlo“, „idea“, „tendence“, 

„zaměření“, „podstata“. Plný význam těchto slov však vyvstane až po seznámení s tomismem 

a augustinismem, které tato slova s celým souvisejícím myšlenkovým světem převzaly a dále 

rozvinuly ve zprostředkované podobě od Platona a Aristotela.  

Idea je termín zavedený do filozofie Platonem, který existenci pevného, neměnného 

poznání vůbec podmiňoval existencí transcendentálního světa ideí, jakýchsi zásvětných 

předobrazů, reálně existujících živých tvorů a všech neživých věcí zde na Zemi. Protože vše 

co se vyskytuje v reálném životě podléhá změně a tudíž je stále jiné, není možné pro tento 

neustálý pohyb věcí nalézt pevné pravidlo, zákon, kterým by bylo možné dopátrat se 

jakéhokoliv poznání. Tato skutečnost by však měla nedozírné etické důsledky. Platon rozpor 

mezi nemožností vystavit jakékoliv poznání na základě proměnlivé skutečnosti, která 

obklopuje lidský život a potřebou pravdy, ať už té, která se později nazývá pravdou vědeckou, 

nebo pravdy etické, přichází s představou říše ideí, které jsou trvalé a neměnné a pro které 

jsou věci reálného života pouhým nedokonalým stínem. Nejvyšší a nejdokonalejší ideou je 

pak pro Platona idea Boha jako nejvyššího Dobra. Tato představa se pak prostřednictvím 

novoplatonismu přes Plotina dále rozvíjí a ovlivňuje některé církevní Otce jako Origena 

(který údajně byl spolu s Plotinem v Alexandrii žákem Ammonia Sakka), a zejména pak 

svatého Augustina, který  představoval pro latinskou větev křesťanství a tedy i pro Matěje, 

jenž měl k jeho dílům přístup a jehož myšlenky často cituje, jednu z nejvýznamnějších 

církevních autorit.  

Další terminologie Matějem používaná jako „substance“ či „zaměření“ byla rozvinuta 

Aristotelem v dialogu s Platonovým odkazem. Aristoteles nepřijal platonskou představu ideí. 

Aristotelovu myšlení byla mnohem bližší zkušenost, empirie. Byl si však vědom problému 

plynoucího z existence změny. Řešení se kterým přišel, obchází nutnost zavést existenci 

jakýchsi transcendentálních neměnných vzorů, zavádí tudíž termíny „forma“, „látka“, 

„substance“, „příčina“, pomocí kterých dokáže založit poznání na stejně pevných základech 

jako Platon. Substancí nebo-li podstatou rozumí něco, co se nemění, co zůstává trvalé i po 

odebrání všech „případků“ (akcidentů). Příkladem může být substance „lidství“, která 

přetrvává bez ohledu na odebrání jakéhokoliv případku od jednotlivého člověka, tedy 

například barvy očí, konkrétní výšky, rasy a podobně. Substance je pro Aristotela abstraktním 
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konceptem, formou odhalitelnou rozumovým poznáním, která však neexistuje sama o sobě. 

Každá jednotlivá věc je pak tvořena z formy jež dává tvar látce. Podobně jako forma ani látka 

však neexistuje samostatně, jejich existence je možná pouze ve vzájemném spojení, které se 

děje na základě čtyř příčin: příčiny formální, tvarové, působící a účelové. Představíme-li si 

chrám, je příčinou látkovou vzniku tohoto chrámu kámen a malta, příčinou formální projekt 

stavitele, působící pak práce zedníka a konečně účelovou, že chrám byl vyprojektován k účelu 

uctívání určitého božstva. Dalšími často používanými aristotelovskými termíny ve 

scholastickém myšlení jsou „akt“, „potencionalita“ a „entelechie“. Zjednodušeně můžeme 

říci, že entelechie je akt neboli čin, ve kterém se v látce uskutečňuje účelová forma. Tento typ 

myšlení se nazývá teleologickým z řeckého „τέλος“ − znamenající konec nebo-li přeneseně 

také konečný účel. Tento typ myšlení předpokládá existenci nejčastěji božsky podmíněného 

pohybu veškeré skutečnosti a vývoje  ve světě. Do scholastické terminologie byly tyto 

aristotelovské pojmy zavedeny teprve až Tomášem Akvinským ve třináctém století. Celá 

středověká diskuze týkající se existence nebo neexistence „reálií“ (míněno reálně existujících 

nebo neexistujících obecnic jejichž extrémní polohy byly hájeny na jedné straně realisty a na 

druhé nominalisty) tak byla v podstatě jen pokračováním sporu s Platonem nastoleným 

Aristotelem. Matěj a později Hus s Viklefem byli všichni snad v důsledku renezance 

novoaugustinianismu představiteli umírněnější větve realismu, jenž však na sklonku 

středověku ustoupil empirističtějšímu nominalismu zásluhou Williama Ockhama.      

 

2.2.2 První Pravda 

 

Vrátíme-li se k Regulím a Matějově První Pravdě, můžeme hned v úvodu číst větu, 

která dokládá spojení aristotelismu s trojjediným monoteismem Starého a Nového zákona: 

„Samojediný Bůh, který je neomylný a ve všem naprosto soběstačný, nepotřebuje vnějšího 

řízení nebo příkladu, nýbrž jeho vůle je zákonem a jeho moudrost je mu pravidlem bez újmy, 

nezměnitelně a věčně nepohunutelným, nejpřesnějším a nejvíce  blažícím; touto formou neboli 

pravidlem (= regulí)  je sám Otec (...)“61   a dále pak: „Jest tudíž Syn neproměnnou a věčnou 

formou neboli ideou všemu tvorstvu, (...)“,62 Duch svatý jest pak: „ (...) přesnost, krása, 

rozkoš a dobrota samé formy neboli pravidla podivuhodného a trvalého v božských věcech.“63   

                                                 
61 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 51. 
62 SCHENK: op.cit., 51.  
63 SCHENK: op.cit., 52. 
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Teleologický způsob myšlení můžeme v této části Matějova díla ilustrovat na 

následující citaci: „Je však ještě i jiná společná forma neboli pravidlo, se zřetelem k němuž     

a podle něhož jsou všechny věci řízeny, a ačkoliv je Písma vyjadřují rozličnými jmény, 

například ´slovo Boží´, jako v Žalmu: ´Hospodinovým slovem jsou učiněna nebesa a jeho 

dechem´64 atd., ´vůle Boží´, jako tamtéž: ´Vše, cokoliv Hospodin chtěl, učinil´,65 ´Syn Otcův´, 

´začátek a konec´66 a podobně jinak, přece já jsem se rozhodl nazvat v tomto svém díle 

veškero ono pravidlo První Pravdou.“67 (V souvislosti s původností tohoto označení je však 

třeba dodat, že již Tomáš Akvinský v Summě se tohoto tématu dotýká především v části 

Quinto, utrum Deus sit veritas.)68  

 

Matěj pokračuje dále výkladem, že tato První Pravda byla lidem, tedy jediným 

pozemským tvorům schopným rozumného života zjevena třemi způsoby. Zákonem 

přirozeným, kterým byla vepsána každému člověku v jeho rozum přirozeným způsobem a to 

tak, že je schopen toho, co bychom dnes nazvali mravním vědomím. Projevující se schopností 

rozlišit sám co je dobré a co zlé. Zákonem psaným v podobě Božích přikázání zjevených 

Mojžíšovi a konečně Zákonem milosti v Ježíší Kristu. Z tohoto vyplývá, že každý člověk       

a tudíž i laik díky těmto třem cestám nevyhnutelně musí vědět co je křesťansky správné a co 

správné není.  

Matěj se v tomto svém systému však nevzdává role duchovních pověřených výkonem 

církevní správy, roli těchto správců spatřuje ve vzdělávání a podpoře přikázání Božích a šíření 

První Pravdy. Od tohoto dál vyplývá Matějova představa církve, která je jediná správná a tou 

je církev katolická, která kráčí ve shodě s První Pravdou která shromažďuje křesťanský lid. 

Každý křesťan, který je vnitřně ztotožněný s touto První Pravdou, je Matějem pokládán za 

svatého. Posvěcení je dáno jednak milostí danou křtem, kterou  nazývá „milost křestná čili 

zdarma daná“ (gratia gratum data) a milost druhá již nazývá „milost posvěcující“ (gratia 

gratum faciens), jež je dostupná jen takovému křesťanu, který žije ve shodě s První Pravdou, 

a kterou křesťan získává pouze v důsledku svých činů a nikoliv z rozhodnutí jakéhokoliv 

prostředníka. Proto jen ti, kteří jsou obdarováni těmito dvěma milostmi jsou pravými 

                                                 
64 Žl 33, 6. 
65 Žl 35, 6. 
66 Zj 21, 6. 
67 SCHENK SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní 
nakladatelství v Praze v edici Blahoslav, 1954, 53. 
68 Tedy „Zda Bůh je pravda“. Srov. AQUINATIS, Thomae. Summa Theologiae [online]. [cit. 2009-04-05]. 
Dostupné z: <http://krystal.op.cz/sth/sth.php?>. Pars Prima 16, 5. 
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křesťany: „ (...) jedinou církví Kristovou, sličnou nevěstou jeho a jeho tělem“.69 Tito křesťané 

však nejsou z tohoto světa a svět je nenávidí. O těch ostatních, kteří nejsou součástí církve 

Kristovi, Matěj hovoří: „ (...) jsou prázdni ducha Ježíšova, jsou prázdni i jednoty svatosvaté 

církve, jsou milovníci tohoto světa a těch, kdož ve světě jsou, jsou Antikristovi, tělem jeho       

a velikou nevěstkou jeho, rozmnoženi nadmíru, tak jako kobylky.“70  

 

2.2.3 Communio 

 

V souvislosti s tím jak Matěj chápe církev − jako shromáždění svatých, kteří žijí 

v souladu s Duchem a životem Ježíše Krista, je z pohledu jednoho z nejvýznamnějších 

Matějových témat – častého přijímání – významý termín „společenství“ neboli latinsky 

„communio“. Communio se v Matějových textech vyskytuje ve třech významových 

kontextech. Nejprve (ve shodě se svatým Augustinem) jako společenství samých svatých, 

které představuje jediné mystické tělo Kristovo a v němž je taková shoda, že se každá 

jednotlivá část tohoto těla účastní všeho co se v církvi děje, pokud ale není některá část 

oddělena smrtelným hříchem, čímž je však zase zajištěna principiální shoda tohoto 

společenství s První Pravdou. K tomu Matěj praví: „V lidském těle, i když oči mají vyšší 

polohu a vznešenější úkon než nohy, přece jsou nohy tak potřebné a užitečné celému tělu         

a tudíž také očím v své hodnosti a službě, jako jsou oči potřebné v své hodnosti. Jsou tedy 

všechny údy v těle v svých povinnostech rozlišeny a obdařeny tak, že jsou svými úkony 

užitečné a potřebné celému tělu i jeden druhému, aby žádný z nich nepohrdal druhým jako 

méně potřebným, ani aby neměl jeden v čem se vnášet nad ostatní.“71  

Druhý význam slova communio označuje proces přijímání těla a krve Kristovy, 

kterým vstupuje člověk do společnosti svatých ve smyslu: „Protože je jeden chléb, jsme my 

mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.“72   

Třetí význam použití slova communio označuje společenství všech lidí, jak dobrých 

tak i zlých, kteří věří v Krista vírou skrze lásku, nebo vírou „beztvárnou“. Toto použití slova 

communio je označeno Matějem za vulgární a méně vlastní, vyjadřuje jím však reálně 

existující stav současné církve, kde dobří křesťané jsou smíšeni v jedno společenství 

s křesťany, kteří se od První Pravdy vzdálili, (toto rozlišení je možné zpřesnit odlišením 

                                                 
69 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000,91. 
70 KYBAL: op.cit., 91. 
71 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 86. 
72 1 Kor 10, 17. 
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pojmu církve v substancionálním smyslu slova od jevu církve ve významu akcidentu na které 

upozorňuje Kybal.)73 Takto chápané společenství směšuje církev svatých a vyvolených 

s církví těch, kteří se První Pravdě odcizili a kterou Matěj označuje církví Antikristovou. 

K tomuto oddělení dochází již mezi Kainem – bratrovrahem, zakladatelem církve zlých          

a Abelem – prvním ze spravedlivých, kterým byla započata církev Kristova.  

 

2.2.4 Církev Kristova a církev Antikristova 

 

Rozlišení církve na církev Kristovu a církev Antikristovu Matějovi slouží k popisu 

stavu tehdejších poměrů vně církve: „Dnešní církev, zneuctěná, hříšná a drzá, kráčí ve všem 

pokrytství a přetvářce. V prvotní církvi ctnost a pravda kvetla a hřích jen v úkrytu se tajil;  

v dnešní církvi nepravost a hřích křičí na rozcestí všech cest a ulic, a pravda a ctnost musí se 

v koutě skrývati (...) Dnešní církev je všecka zkažena.“74  

 

2.2.5 Identifikace čtyř hlavních příčin rozvratu nynější církve 

 

Potom, co Matěj provedl toto rozlišení a podal kritiku stavu církve, přistupuje 

k identifikaci čtyř hlavních příčin rozvratu nynější církve.  

První, hlavní příčinu morálního rozvratu církve spatřuje v „tělesných a zženštilých 

kněžích“,75 kteří do církve vnesli bohatství, pocty a světské rozkoše. Druhou příčinou je 

„tyranie světských knížat“,76 kteří svou moc, království Antikristovo, vybudovali na pýše a na 

zotročení božího lidu. Třetí příčinu současného úpadku Matěj vidí v „tyranii prelátů“,77 kteří 

si uzurpují moc nižších kněží, která podle prvotního daru, v souladu s duchem Ježíšovým, 

byla společná všem spolukněžím.  

Do výčtu těchto poklesků Matěj zahrnuje rozdělování všech úřadů, prebend, hodností 

a beneficií papežem, rozhodování všech pří (reservaciones casuum), poskytování četných 

výjímek osobám a klášterům na úkor práv nižších církevních složek, omezování práv nižšího 

kléru. V tom Matěj spatřuje důvod nenávisti farářů k prelátům na jedné straně, a na straně 

druhé nespokojenost laiků s vlastními kněžími.  

                                                 
73 Srov. KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 99.  
74 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 100. 
75 Srov. tamtéž 107. 
76 Srov. tamtéž 107. 
77 Srov. tamtéž 107. 
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Konečně čtvrtou příčinou je „narůstající moc mnichů“.78 Zvláštní místo zaujímají 

v Matějově výčtu poklesků církve „nálezky lidské“.79 K tomu říká: „Pokrytci a tělesní 

křesťané sdělali si na způsob zákona Mojžíšova jakýsi zákon o nekonečných obřadech, 

observancích, rozkazech a učeních lidských, který porušuje jednoduchost katolické víry          

a nebeský lid křesťanský a obrací vládu ducha Ježíšova a svobody ve vládu otroctví                

a nutnosti. Množstvím nálezků jako hustým lesem zastíněn jest kříž Ježíše Krista, zneváženo 

jméno Ukřižovaného a zatemněna, zhanobena a zneuctěna vděčnost k přetrpké smrti               

a bolestem a k potupným mukám Kristovým pro spásu lidí.“80  

 

2.2.6 Ostatní zlořády a doporučení Matějovo 

 

Kromě obřadnosti Matěj horlivě káže proti „nezřízenému kultu obrazův a soch 

svatých“81 a „kultu svatých ostatků“82 a doporučuje, aby tyto byly z chrámu odstraněny         

a vyhozeny, protože jen odvádí pozornost věřících od podstatných věcí víry. Matěj dále brojí 

proti simonii, smyslnosti, mnohoobročnictví, ve kterých vidí projevy pokrytectví církve 

Antikrista.83 

Obsáhlý popis zkaženosti církve v kontrastu s církví prvotní a odvrácení soudobé 

církve od První Pravdy zakončuje svým doporučením, jak tento stav zvrátit a jak církev 

reformovat tak, aby se opět vrátila k původním ideálům. V jeho doporučeních jsou obsaženy 

pokyny obrácené proti příčinám zkaženosti církve. Káže nastolit opětovnou jednotu pravé 

církve a vymýtit všechny nálezky lidské tak, aby se maximálně snížil jejich počet, který je 

nezbytný a který zároveň ničím neodporuje myšlenkám církve prvotní. Doporučuje přiklonit 

se k původním jednoduchým zásadám organizace církve a zachovávat co nejskromnější 

apoštolské mandáty. 

 

2.2.7 Cesta k úpadku a reforma církve 

 

Mimořádně účinný prostředek reformy církve vidí Matěj v návratu k praxi prvotní 

církve – častému přijímání. Pro dokonalou reformu je nutné, aby vše bylo ve stávající církvi 

učiněno nově, to znamená jak klerikové a kněží, tak i prostý lid a laikové. V tomto bodě 

                                                 
78 Srov. KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 108. 
79 Srov. tamtéž 124. 
80 Srov. tamtéž 124−125. 
81 Srov. tamtéž 131. 
82 Srov. tamtéž 131−135. 
83 Srov. tamtéž 131−135. 
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Matěj realisticky vyjadřuje svou skepsi a spíše věří v celkovu reformu lidu než v ochotu kléru 

vzdát se svých privilegií.  

Matěj doufá, že reforma církve je postupný proces, který již započal před padesáti 

nebo sedmdesáti lety. Byl iniciován „hlasateli pravdy (...) vyvolení, Eliášové“,84 jejichž cílem 

je spasení duší hlásáním První Pravdy a kritikou zlořádů církve Antikrista. Podle tohoto 

výkladu na počátku spočívala moudrost a dobrota Boží na církvi Kristově, pak však ďábel 

zplodil Antikrista, aby  lid svedl z pravé cesty. Z počátku se to nedařilo, protože tehdejší kněží 

a klerikové nemilovali života a rozkoší tohoto světa a dokázali proti hříchům účinně bojovat  

a proto se v katolické církvi špatní křesťané neboli kacíři nemohli rozmnožit. K obratu 

dochází  kolem roku 1200, kdy lid a jeho kněží ztrácí svou ostražitost vůči nebezpečím 

hrozícím od Antikrista a rozmnožuje se nepravost a pokrytectví v lidu křesťanském: „Tehdy 

pokrytci veškerou církev svatých příliš naplnili a zatížili, tehdy vyšel dým z otevřené studnice 

propasti a z tohoto dýmu vyšly kobylky nad míru četné a škodlivé. A tehdy ona nevěstka 

veliká, sedící na vodách mnohých, položila se na šelmu brunátnou... A onen veliký a pověstný 

Antikrist tehdy prošel světem...“85 

 Důsledkem těchto událostí které Kristus dopustil, maje péči o své vyvolené a o svou 

církev, ale zároveň i jako léčbu proti zhoubnému množství pokrytců, byla „posekána první 

hůl“. Tím Matěj rozumí války a krveprolití mezi pohany a křesťany, mor a umírání ke kterým 

došlo zejména po roce 1290. „Druhá hůl“ byla posekána tím, že nejprve Řekové a později 

Francouzi s jinými národy západního světa odstoupili od římského papeže. Tyto události 

zvěstují dle proroctví velké mlčení, které nastane před příchodem Antikrista. Matěj jej 

ohraničuje lety 1209 až 1350. V roce 1350, jak  Matěj zvěstuje, toto mlčení bylo přerušeno 

příchodem Antikrista: „(...) a trvá podnes a trvati bude až do konce šířeno duchem Ježíše 

Krista a zvukem trub jeho, kteří trpělivě budou šířiti jeho evangelium až přijde sám Ježíš        

a zabije Antikrista aby konečně nastolil své království.“86 

 

 

2.3 Závěrem 

 

Nyní, po bližším seznámení s životem, dílem a učením Mistra pařížského, přistoupíme 

k vlastní výzkumné části této práce. Jedná se o hledání patristických zdrojů u Matěje 

                                                 
84 KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 149. 
85 KYBAL: op.cit., 151. 
86 KYBAL: op.cit., 153. 
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z Janova. Na začátku následující kapitoly se stručně seznámíme s metodikou, kterou jsem pro 

bádání zvolila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

3 Metodika práce 

 

Po shrnutí života Matěje a představení jeho díla v širším kontextu dějin křesťanství, 

bych nyní chtěla přistoupit k vlastnímu cíli této práce, kterým je identifikace patristických 

zdrojů v Matějově díle, zejména v jeho Regulích.  

Na základě seznámení s Matějovým dílem jsem vytipovala tři stěžejní oblasti, které 

budu dále sledovat. Jednak je to ústřední idea Antikrista, která pro Matěje představuje 

východisko dalších úvah. Pomocí ideje Antikrista Matěj provádí vlastní „diagnostiku“ doby 

v rámci Božího plánu. Dále je to téma „častého přijímání“ a konečně „kritika obrazů               

a model“.  

Jsem si vědoma toho, že šíře témat, kterými se Matěj nově zabývá a které nastoluje 

s cílem obrození náboženského života je mnohem větší, zejména je to jeho důraz na návrat 

k životu prvotní církve, přímý, nezprostředkovaný přístup k Písmu i pro laiky, kritický přístup 

k formalismu a hierarchizaci církve a další. Témata jimiž se Matěj zabývá, či otázky, kterých 

se dotýká mají tedy velkou šíři (anticipuje vlastně v mnoha směrech reformační hnutí 

dovršené o sto let později Lutherem a Kalvínem), rozsah mé práce mi však nedovoluje 

věnovat těmto myšlenkám pozornost, kterou by si jistě zasloužily.  

 

Ústředním tématem Regulí, jak jsem již výše naznačila, byla „porušená církev“ 

spojená s očekávaným příchodem Antikrista a zároveň hledání cest jak stav této „porušené 

církve“ napravit. V souvislosti se zadáním své diplomové práce bych se na tomto místě chtěla 

pokusit nalézt v Matějově myšlení ony patristické zdroje. Nejprve se ale zaměříme na metodu, 

se kterou jsem se rozhodla pracovat. Důvodem, proč ozřejmuji svůj způsob bádání je 

především problém, na který jsem při práci narazila. Jedná se o obtíž spojenou s přímým 

citováním na sklonku středověku. 

 

 

3.1 Problematika spojená s přímým citováním na sklonku středověku 

 

Autorství je neoddělitelně spjato s individualismem, který se plně rozvíjí až v období, 

které následuje po středověku – v renezanci. Středověký autor přistupuje s maximální úctou 

k biblickým pramenům, které pečlivě cituje. Přebírá-li však myšlenky, nebo i celé pasáže 

jiných autorů, postupuje velmi volně. Tento přístup k pramenům je v době, o které 

pojednávám zcela běžný a nikoho nezaráží ani rozsáhlejší kompilace. Vždyť smysl sdělení 
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středověkého člověka, ať už se jedná o formu ústní či písemnou, je podřízen zásadě šíření 

slova Božího a nikoliv slávě jednotlivého člověka − autora. Vyhledávání přímých citací (jak 

je to běžné při studiu děl moderních autorů) by tedy předpokládalo nejen rozsáhlou a přesnou 

znalost pramenů, ale též veliký časový úsek věnovaný bádání, což zcela přesahuje možnosti 

této práce.  

Je nutno uvážit skutečnost, že v Regulích nacházíme bohaté odkazy na Písmo, kde je 

pro nás situace pramenů zcela přehledná, ale výroků církevních nebiblických autorit, které 

stojí za určitým konceptem dále rozvíjeným Matějem je zaznamenáno nepatrně a tedy výčet 

autorit pomocí citační analýzy87 nemůže být vyčerpávající. Pro identifikaci vlivu Otců na 

Matějovo myšlení jsem tedy použila kombinaci a) přístupu „pozitivního“ spočívajícího 

v nalezení přímých odkazů na Otce u Matěje b) přístupu spočívajícího v hledání zřejmých,  

nebo skrytějších podobností mezi myšlením církevních Otců a Matěje. Vycházela jsem 

z předpokladu, že období vrcholné scholastiky v sobě zahrnuje celé myšlenkové dědictví 

patristiky selektivně přizpůsobené převažujícím dobovým představám církve. V Regulích se 

mi například nepodařilo nalézt žádný přímý odkaz na Řehoře z Nyssy, to však dle mého 

názoru neznamená, že Matěj nebyl jeho myšlením dotčen. Jedním z Matějem nejčastěji 

citovaných Otců je kromě Augustina Jeroným, Jeroným však byl za svého života v přímém 

kontaktu z Řehořem z Nyssy a jeho názory tak zprostředkoval latinskému Západu.88 Vliv 

křesťanského neoplatonismu na Matějovu teologickou argumentaci a na jeho pojetí První 

Pravdy je tak výzamný, že jsem pokládala za nutné zahrnout do své práce nejvýznamnější 

představitele Otců, kteří tento proud představují. 

. 

3.1.1 Identifikace přímých pramenů v kontextu doby 

 

Z výše uvedených důvodů jsem dospěla k další cestě v odhalování zdrojů Matějových. 

Jedná se o identifikaci přímých pramenů, které mu mohly být vůbec k dispozici. 

                                                 
87 Matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi autory, dokumenty a vědními 
obory na základě bibliografických citací a bibliografických referencí. Zkoumá citovanost dokumentů, četnosti 
citací v dalších pracích apod. Jako aplikovaná metoda má citační analýza význam pro optimalizaci informačních 
toků a pro profilování knihovních fondů; je také základem citačního mapování vědy pomocí konstrukce citační 
sítě. Vydavatelství VŠCHT Praha. Citační analýza, in: Informační věda a knihovnictví. Výkladový slovník 
[online]. [cit. 2009-04-26]. Dostupné z:  
<http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/citaCnI_analYza.html>. 
88 Srov. s úvodní sudií Jiřího Šubrta u latinsko-českého vydání knihy JERONÝM. Výbor z dopisů. Praha: 
Oikúmené, 2006, 15. 
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Jak víme, Matěj dlouhodobě působil na univerzitě v Paříži a v Praze. Měl tedy přístup 

k informačním zdrojům používaným učiteli a studenty na středověkých univerzitách               

a v knihovnách. Bylo tedy přínosné zjistit přístupnost těchto pramenů.  

Pozitivně máme doloženo od Miloslava Kaňáka, 89 který napsal úvod k výboru z díla 

Matějova, že Mistr Pařížský byl obeznámen s mnoha středověkými literárními autoritami, 

kterých se mnohdy ve svých Regulích dovolává. Kaňák zmiňuje: Aristotelovu Fyziku a Etiku, 

svatého Tomáše Akvinského (především jeho Summu theologicae), Petra Lombardského 

(Libri sententiarum), svatého Augustina (Homilie) a dále pak svatého Ambrože, svatého 

Jeronýma, svatého Jana Zlatoústého (kázání), svatého Bernarda z Clairvaux (Super 

Canticum), svatou Hildegardu (mystické práce), svatou Brigitu (Revelationes), Jindřicha Suso 

(Horlogia sapientiae), Pseudo-Catona (De moribus), Davida Augšpurského (De septem 

processibus). Kaňák dále uvádí, že Matěj znal mnohé proudy své doby jmenovitě 

joachimitské hnutí a Gottesfreundy. Máme také zprávu o předepsaném studiu, které Matěj 

absolvoval v Paříži.90  

Pro absolvování dvouletého logického kurzu, který byl povinný na fakultě artistických 

studií, musel být student důkladně obeznámen s gramatickými spisy Petra Hispana (sedmý 

traktát ze Summy zabývající se „parva logicalia“) a předepsanými spisy Porfyria                     

a Aristotela.91  

V červenci 1376 Matěj dosáhl licenciátu artistické fakulty. Pro dosažení tohoto 

druhého stupně byl předpoklad absolvování kursu z úvodu Porfyriova, z kategorií, z výkladu 

z prvních a druhých analytik, přednášky z Aristotelových spisů: Physicorum, de generatione 

et corruptione, de coelo at mundo, a parva naturalia čili z knih de memoria et reminiscentia, 

de longitudine et bravitate vitae, z Boethiova spisu de consolatione philosophiae                      

a z metafyziky.“92  

Mimořádně významný je pro formování Matějova myšlení také přímý kontakt 

s prostředím univerzity a reformními teology, kteří na univerzitě v době kdy ji Matěj 

navštěvoval, působili. Důležitá jsou jména jako d’Ailli a jeho žáci, Gerson, Clémanges           

a jiní.93  

Pierre D’Ailli (1350−1420) usiloval o řešení velkého schismatu a je autorem mnoha 

reformních myšlenek. Později se stal kardinálem a aktivně se účastnil koncilu v Pise               

                                                 
89 Srov. SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 24.  
90 Srov. KYBAL, Vlastimil. M. Matěj z Janova: Jeho život, spisy a učení. Brno: L. Marek, 2000, 11. 
91 Srov. tamtéž 11. 
92 Srov. tamtéž 11. 
93 Srov. tamtéž 25. 
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a Kostnického koncilu. Jeho žák Clémanges (1360−1434/1440) je podle předpokladů autorem 

díla De corrupto Ecclesiae statu, ve kterém útočí na morálku a chování soudobé církve a je tak 

často pokládán za reformátora typu Viklefa nebo Husa.94 Konečně asi nejznámější z této 

trojice je Jan Charlier z Gersonu (1363−1429), který na Pařížské univerzitě dosáhl v necelých 

30 letech hodnosti doktora a v roce 1395 se stal jako nástupce D’Aillyho univerzitním 

kancléřem. Gerson pocházel z chudých poměrů a byl si vědom dávno před Erasmem 

Rotterdamským slabosti a sterilnosti scholastiky. Usiloval proto o rehabilitaci a šíření 

alternativních cest poznání Boha, zejména teologie pastorální a mystické, které by tak 

doplňovaly rozumové poznání Boha užívající scholastických metod.95  

Nepodařilo se mi z dostupných zdrojů zjistit, zda Matěj byl v přímém kontaktu 

s těmito osobnostmi. Můžeme však předpokládat, že stejné místo, doba jejich pobytu               

a podobnost některých jejich myšlenek dosvědčuje myšlenkovou atmosféru, ve které se 

během svého dlouhého studia v Paříži pohyboval.  

 

3.1.2 Studium komunikace a dobového užití například pojmu Antikrist 

 

Konečně třetí cestou, kterou pokládám za nejspolehlivější, je studium komunikace      

a dobového užití a porozumění například pojmu Antikrist v kontextu křesťanského Západu. 

Tento přístup vychází z úvahy, že i kdyby Matěj vůbec nenavštěvoval univerzitu a ani neuměl 

číst,  i přesto by se s pojmem Antikrist setkal a rozuměl by mu tak, jak ho chápalo jeho 

bezprostřední okolí.  

Nejobecnější a nejfrekventovanější teologické pojmy jako „Antikrist“; „spása“; „nebe“ 

a podobné byly pevnou a často používanou součástí jazyka středověkého člověka a též jeho 

duševního světa. Porozumění těmto teologickým pojmům u běžného člověka, kultivované 

kázáními a kontaktem s církevním prostředím bylo výsledkem tisíciletého misijního působení 

církve a integruje tak v sobě tresť biblické a církevní tradice. Oporu pro tento přístup nalézám 

v názoru, který vyložil John Henry Cardinal Newman ve své eseji The Patristical Idea of 

Antichrist v souvislosti právě s tématem Antikrista: „Když (myšleno Otcové) hovoří                

o některých doktrínách, hovoří o nich tak, jako by tak byly obecně chápány. Dosvědčují to, že 

tyto doktríny byly přijímány, nikoliv tu nebo někde jinde, ale všude. My přijímáme tyto 

                                                 
94 DELAUNAY, John. Mathieu-Nicolas Poillevillain de Clémanges [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné z: 
<http://www.newadvent.org/cathen/04011b.htm>. 
95 Srov. RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu: Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1996, 76.  
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doktríny, o kterých nás  učí nejenom proto, že nás o nich učí, ale protože  podávají svědectví  

o tom, že křesťané všude jim takto rozumí.“96  

 

 

3.2 Závěrem 

 

Dále budu tedy sledovat myšlenku Antikrista, jak byla chápána v době, ve které Matěj 

působil, s důrazem na její výskyt u Otců a u pozdějších autorů – Joachima a Milíče, kteří 

Matěje ovlivnili. Tam, kde to bude možné, se pokusím  zároveň  vysledovat hlubší kořeny 

tohoto pojmu. Při své práci budu využívat všechny tři výše uvedené postupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 NEWMAN, John Henry. Discussions and Arguments, sv. 2: The Patristical Idea of Antichrist [online].       
[cit. 2009-01-12]. Dostupné z: <http://www.newmanreader.org/works/arguments/antichrist/lecture1.html>. 
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4 Antikrist 

 

Matěj z Janova tématu Antikrista věnoval celý jeden traktát zvaný De Antichristo, 

který je pořadem pátý ve třetí knize Regulí. Kybal v úvodu k třetímu svazku Regulí 

poznamenává, že De Antichristo a De abominatione desolationis (Traktát o ohavnosti 

zpuštění stojící na místě svatém) tvoří ve své podstatě spisy samostatné, 97 což svědčí nejen     

o rozsahu, ale zároveň o důležitosti tématu. Kybal na témže místě v textu hovoří o pohnutce 

Mistra Matěje sepsat tento traktát právě v návaznosti na Milíčův spis o Antikristu a zcela bez 

pochyb uvádí, že právě tento Milíčův text je pramen, ze kterého vznikaly Matějovy 

myšlenky.98 Důvodem tohoto jednoznačného tvrzení jsou samotná Matějova slova v části 

zvané Milicii mors et ipsus revelatio de Antichristo: "Tractatum vero illum et revelacionem de 

Antychristo decrevi hic inserere dictis meis, quia ipse est, qui me movit de Antychristo 

disputandum."99  

Nyní již k samotné problematice Antikrista a patristických zdrojů.  

 

4.1 Antikrist v dějinách a v myšlení Matěje – Biblické zdroje100 

 

Pro první orientaci v tomto konceptu musíme sáhnout k Písmu, neboť Písmo je pro 

Matěje základním a nejautoritativnějším zdojem veškerého poučení. 

V Novém zákoně se slovo Antikrist vyskytuje přímo pouze v Janových listech. 

V jiných částech Bible se však vyskytuje tento pojem vyjádřený nebo naznačený jiným 

způsobem. Anthony Maas v The Catholic Encyclopedia101 pro tyto výskyty  ideje  Antikrista, 

která je vyjádřena jiným slovem, používá termín „paralelismus“. Tyto paralelismy pak 

nacházíme ve Zjevení svatého Jana, v Pavlových listech, v evangeliu podle Marka. Ve Starém 

zákoně pak nejprokazatelněji v knize Daniel, ale i jinde, například v knize Ezechiel či Izaiáš.  

Jak ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně se setkáváme s různými označeními pro 

sílu, která stojí v opozici k Bohu. Kromě označení Antikrist v jednotném čísle najdeme           

i použitímslova v plurálu. Další jména, která se pro tuto sílu zosobňující Božího protivníka 

                                                 
97 JANOV, MATHIAE de. Regulae Veteris et Novi Testamenti. De Antichristo. sv. 3. Inšpruk: V. Kybal, 1911, 3. 
To samé najdeme i v úvodu do dalšího svazku. Srov. JANOV, MATHIAE de. Regulae Veteris et Novi 
Testamenti. De abominatione desolationis. Sv. 4. Inšpruk: V. Kybal, 1913, 3. 
98 Srov. tamtéž 3. (= z předmluvy k vydání). 
99 JANOV: op.cit., 365. (= ze samotného textu Regulí). 
100 Srov. CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 1. 
101 MAAS, ANTHONY. "Antichrist." The Catholic Encyclopedia.  [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné z:  
<http://www.newadvent.org/cathen/01559a.htm>. 
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užívají jsou například: ďábel, Satan, bezbožník, syn zatracení, nešlechetník, Lucifer, Gog       

a mnohá další.  

Jazyk používaný v Písmu je mnohdy obrazný, symbolický, využívající četných 

metafor a význam jednotivých slov a sdělení je proto potřeba vykládat 

s porozuměním jazykových a dobových souvislostí. S přihlédnutím k těmto skutečnostem 

budeme za označením Antikrist, tak jak jej používá Matěj ve svých Regulích, chápat určitou 

sílu, která v souladu s Božím plánem, představuje protiklad Krista a pravé církve a o které se 

v Písmu dosvědčuje, že  zprvu ovládne svět a bude v konečném utkání s Kristem, po jeho 

druhém příchodu (parusia) definitivně poražena. 

V celém Písmu můžeme nalézt mnoho míst, která o této síle hovoří. Při hledání jejich 

výskytu se však omezím jen na ta, která jsou nejznámnější a podle mého mínění nejlépe 

vystihují Matějovo chápání Antikrista a jeho eschatologické role, jak v době kdy žil, tak          

i  v celých dějinách spásy.    

 

4.1.2 Antikrist v Novém zákoně102 

 

V Janově Akopalypse se přímo označení Antikrist neobjevuje. Užívá se ale 

v Janových listech: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak 

se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, 

ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo 

najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte 

všechno. Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež 

není z pravdy. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který 

popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“103 

„ (...) každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch 

antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který je ve světě.“104 

 „Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus 

přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.“105 

Představa Antikrista (zla, temné síly, noci, či Satana) jako protipólu Krista (dobré síly, 

světla, Beránka, Mesiáše) je oznamována ve Zjevení svatého Jana, které Jan obdržel na 

                                                 
102 Srov. CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 2–3. 
103 1 Jan 2, 18−22. 
104 1 Jan 4, 3. 
105 2 Jan 7. 
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ostrově Pathmos. V Apokalypse je oznamován poslední boj mezi silami dobra a silami zla      

a konečné vítězství dobra spojované s parusií (druhým příchodem Krista): „Jejich svůdce 

ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou 

trýzněni dnem i nocí na věky věků.“106 Vítězné věčné království Boží se popisuje těmito 

slovy: „A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího                

a Beránkova.“;107„A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho 

služebníci mu budou sloužit,...“108 

 

Dalším významným pramenem z dob apoštolských jsou dopisy svatého Pavla.             

I v těchto dopisech je líčený příchod Antikrista, člověka hříchu, který se bude nápadně 

vyznačovat působením zla, nepravosti a lži před konečným vítězstvím a druhým příchodem 

Krista. Někdy se tato část Pavlova listu nazývá „Malá apokalypsa“ 

Shrnutí Pavlových představ je obsaženo v druhém listu Tesalonickým: „Žádným 

způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože (den Páně) nenastane, dokud nedojde ke 

vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor    

a ´povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 

´usedne v chrámu Božím´a bude se vydávat za Boha.“109 „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán 

Ježíš ´zabije dechem svých úst´a zničí svým slavným příchodem.“110 

  

V části věnované Novému zákonu nemůžeme opominout Markovo evangelium, kde 

evangelista uvádí Ježíšova slova v předpovědi zkázy chrámu: „Ježíš mu řekl: ´Obdivuješ ty 

velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno´.“111 a dále 

popisuje počátek běd a velkého soužení, které lid čeká: „Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci 

a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.“112 

 

 

 

 

                                                 
106 Zj 20, 10. 
107 Zj 22, 1. 
108 Zj 22, 3. 
109 2 Tes 2,3−4. 
110 2 Tes 2,8. 
111 Mk 13,2. 
112 Mk 13,22.   
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4.1.3 Antikrist ve Starém zákoně113 

 

Pokračujeme-li Písmem hlouběji do minulosti nacházíme ve Starém zákoně vidění 

Danielovo, kde prorok popisuje Zlého: „Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další 

malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči lidské      

a ústa, která mluvila troufale.“114  

„Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo 

zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.“115 

„Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,“116  dále pak Daniel  

popisuje Antikrista jako kozla – symbolika zvířat je pro apokalyptickou literaturu typická:  

„Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh, a místo něj 

vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.“117  

„Na jeho místě povstane Opovrženíhodný. Královská důstojnost mu nebude udělena, 

nýbrž nerušeně přitáhne a úskočně se zmocní království.“118   

Někteří autoři upozorňují i na další místa ve Starém zákoně, která vypovídají               

o apokalypse a působení Antikrista. Ve zkratce uvádím některá z nich: Iz 14, 13, Ez 28, 2       

a Ez 28, 14. Síla Zla se ve Starém zákoně119 také ztotožňuje s hadem v ráji,120 s Nimrodem,121 

s Amálekem,122 s Bileámem,123 s egyptským faraonem.124 Dále pak s asysrským králem 

Sancheríbem125 a Nebúkadnesarem.126  

 

4.1.4 Biblické zdroje Antikrista a jejich výklady  

 

Výklady míst a odkazů na působení Antikrista v Písmu, tam kde je to možné, 

jednoznačně preferují hledání vazby na konrétní historickou situaci. Tak například odkazy na 

„malý roh“ v knize Daniel (která vznikla ve druhém století před Kristem) se týkají Antiocha 

                                                 
113 Srov. CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 5. 
114 Dan 7, 8. 
115 Dan 7, 11. 
116 Dan 7, 21. 
117 Dan 8, 8. 
118 Dan 11, 21. 
119 Jména čerpána z ČEP. 
120 Gn 3. 
121 Gn 10, 8. 
122 Gn 36, 12−16. 
123 Nm 22−24. 
124 Ex 1, 11; Ex 1,22; Ex 5, 2. 
125 2 Král 18, 13−19;  37. 
126 2 Král 24, 1; Dan 4, 30. 
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IV. Epifana, který v době helenizace Judei usiloval o likvidaci jahvistického kultu 

v Jeruzalémě a chtěl z něho učinit řecké město.  

Pavlův Druhý list Tesalonickým byl napsán v době kdy kulminovalo apokalyptické 

očekávání za židovské války proti Římanům v letech 66−70 po Kristu.  

Tento přístup myšlení však rozhodně není vlastní Matějovi. Odkazy na působení 

Antikrista, které v Písmu nachází, má sklon brát jako přímé Boží varování týkající se doby ve 

které žije. Matěj v těchto odkazech hledá potvrzení pro své vlastní názory a pocity o sobě, 

církvi a svých současnících. O tomto způsobu myšlení svědčí v Regulích například tento text: 

„Ačkoliv je právě nyní onen čas, ve kterém se vyplnila a vyplňují všecka proroctví, která kdy 

byla promlouvána o nebezpečenství posledních časů, obzvláště proroctví Ježíšova a jeho 

apoštolů a evangelistů, jako je ono proroctví o nevěstce127 a proroctví o Antikristovi neboli 

synu nepravosti, o kterém mluví Pavel Tesalonickým,128 (...) nechápeme nic z těchto věcí, 

nýbrž stále ještě očekáváme jen budoucí věci, neboť jsouce tak oklamáni a obelstěni 

satanem,129čekáme my Antikristové stále jiného Antikrista, a zatím utiskujeme, výsměchem 

stíháme a pronásledujeme upřímné a věrné Kristy Páně.“130 

 

 

4.2 Antikrist v dějinách a v myšlení Matěje – mimobiblické zdroje 

 

Pokračujeme-li důsledně v odkrývání hlubších kořenů ideje Antikrista, dostáváme se 

k mimobiblickým judaistickým zdrojům – či jinak k apokalyptické literatuře pozdního 

židovství. Tato literatura měla prokazatelný vliv na křesťanské a patristické autory. 

 

4.2.1 Antikrist v apokalyptické literatuře pozdního židovství131 

 

Postava protivníka židovského národa posledních dní a Mesiáše je rozšířená 

v některých apokalyptických spisech jako jsou Svitky od Mrtvého moře sepsané před 

narozením Krista.  

                                                 
127 Zj 17, 1. 
128 2 Tes 2. 
129 Srov. 2 Kor 2, 11. 
130 Srov. SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 145. Jedná se o překlad textu z Regulí, svazek 4, 269−270. 
131 Srov. PRICE, Randall. An Overview of the Antichrist. [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné                            
z:  <http://www.worldofthebible.com/Bible%20Studies/antichrist.pdf >. Nebo také JENKS Gregory C.: The 
Origins and Early Development of the Antichrist Myth, Berlin; New York, Walter de Gruyter & Co, 1991. 
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Některé autority, jako například David Flusser,132 expert na judaismus druhého 

chrámu a původ křesťanství, uvádí, že idea Antikrista je výhradně židovského původu            

a „předkřesťanská“, což lze také doložit na řeckém slově „Χριστός“, které v hebrejštině 

znamená „Mashiach“. Z toho tvrzení je pak dále vyvozováno, že Antikrist je vlastně Anti-

Mesiáš. 

V židovské apokalyptické literatuře kde je ohlašován poslední souboj „zla“ s dobrem“ 

existuje mnoho textů. Kompletní citace je možné nalézt například v eseji An overview of the 

Antichrist sepsaném Randallem Pricem.133  

 

4.2.2 Původ Antikrista podle Bousseta134  

 

Také další významná autorita na studium původu konceptu Antikrista − Wilhelm 

Bousset si všímá společné židovské apokalyptické tradice přítomné ve Zjevení, Druhém listu 

Tesalonickým a Markovi 13. Bousset věří, že právě tato místa představují důkaz o židovském 

původu myšlenky o existenci zlé eschatologické síly a vlivu této židovské představy na autory 

Nového zákona. Bousset dále dokládá, že tato židovská legenda o Antikristovi (Anti-Mesiáši) 

má svůj původ v pozdější antropomorfní transformaci mnohem staršího mýtu o Drakovi. Dále 

předpokládal, že židovskou podobou tohoto mýtu je postava označovaná jako „Beliar“, kterou 

použil jako předlohu autor Zjevení ve svém útoku na Řím, když tuto původně apolitickou 

postavu spojil s mýtem o Nerovi. Bousset věřil, že tato stará verze legendy o Antikristovi se 

dochovala v ústní tradici a později se promítla v eschatologii raných Otců u Ireneje                 

a Hippolyta, kteří jsou prvními, jež se mýtem o Antikristovi zabývají v rámci křesťanství. 

Tato legenda o původu má podle Wilhelma Bousseta a dalších (například Gunkela) svůj 

prapůvod ve starém Babylonském mýtu o Tiamatě a Mardukovi.  

Tiamata byla královnou temnoty a hlubin, které pomáhali zlí nižší bohové rebelující 

proti vyšším bohům. Tiamata je však přemožena Mardukem, synem dobrých vyšších bohů.    

A dále v tomto mýtu se vypráví o tom, že přede všemi časy, přede všemi bohy a stvořením 

světa nebylo nic pouze chaos, kterému vládl Apsu a Tiamata, stvoření podobná drakovi. Aby 

došlo k uspořádání chaosu byli postupně stvořeni bohové. Jeden z těchto bohů − Ea − zahubil 

Apsu, čímž si bozi znepřátelili Tiamatu. Tiamata zprvu vedla úspěšnou válku proti Eaovi         

                                                 
132Srov. PRICE, Randall. An Overview of the Antichrist. [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné                              
z:   <http://www.worldofthebible.com/Bible%20Studies/antichrist.pdf >. 
133 PRICE, Randall. An Overview of the Antichrist. [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné                                       
z:   <http://www.worldofthebible.com/Bible%20Studies/antichrist.pdf >. 
134 Srov. BOUSSET, Wilhelm von. Der Antichrist. in der Überlieferung des Judentums, des neuen Testaments 
und der alten Kirche. Ein Beitrag zur Auslegung der Apokalypse, Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht, 1895.  
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a ostatním bohům, dokud se nenarodil Marduk. Marduk byl ze všech bohů nejsilnější              

a nejchytřejší, a proto si jej bozi vyvolili, aby navždy skoncoval s Tiamatou. Když Marduk 

získal moc od všech ostatních bohů, chytil Timatu do sítě a když Tiamata otevřela chřtán aby 

na něho vychrlila oheň, roztrhl ji na dva kusy.  Jednu polovinu Tiamaty pak vyzdvihl a učinil 

z ní nebe a z druhé pak stvořil zemi.135 

Tato legenda, která se nazývá Enuma Eliš se ukázala být velmi vlivnou i za kulturním 

rámcem judaismu a křesťanství a dá se prokázat v písmech Parsee Pahlavi, zejména 

v apokalyptickém Bahman Yast a v arabské literatuře, kde se Antikrist nazývá „Al Masih al-

Dajjal“ (falešný prorok). 136    

 

 

4.3 Shrnutí  

 

Myšlenka věčného souboje dobra se zlem představuje jednu z nejobecnějších  

antropologických konstant působících napříč různými kulturami a epochami, která 

prokazatelně provází lidstvo po celou dobu jeho historie. Ve spekulativní teologii je 

zpracováno toto téma učeným způsobem, v pohádce pak způsobem, který je přístupný dětské 

mentalitě, setkat se s ním však můžeme často i v současné řeči.137 Pro Matěje na sebe 

Antikrist bere podobu „porušené církve“ I on však hledá v kontextu křesťanské myšlenkové 

tradice odpověď na problém existence zla a svým způsobem, podmíněným vlastními 

specifickými životními okolnostmi a svou dobou, ji nalézá.   

 

 

4.4 Patristická doba a Antikrist – uvedení do problematiky 

 

Právě u Otců nalézáme první pokusy o systematičtější výklad pojmu Antikrist. 

V Novém zákoně se vlastně slovo Antikrist může ve svém plném smyslu vyskytnout v Písmu 

svatém vůbec poprvé, protože je etymologicky utvořeno z řeckého „anti-christos“, což 

předpokládá použití slova „Χριστός“. Toto se ve spojení s Kristem Ježíšem ve Starém zákoně 

logicky nevyskytuje, i když hebrejské slovo stejného významu „mesiáš“ je v době 

                                                 
135 Srov. například KING L. W. The Seven Tablets of Creation. The Babylonian and Assyrian Legends 
Concerning the Creation of the World and of Mankind. London: Luzac and Co., 1902. 
136 Srov. GINZBERG, Louis.“Antichrist.“ The Jewish Encyclopedia.com. [online]. [cit. 2009-01-12].  Dostupné 
z :<http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1577&letter=A&search=antichrist>. 
137 Např. „Říše zla“ – metafora, kterou propagandisticky používal ve své rétorice president U.S.A Ronald Wilson  
Regan pro označení bývalého Sovětského svazu. 
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starozákonní používáno pro proroky a krále. Dokonalé a nejvyšší naplnění role „mesiáše“ 

nalézáme v Ježíši, a proto i plný význam slova Antikrist nalézají Otcové v Novém zákoně. 

To, jak středověk a Matěj význam slova Antikrist chápe, je proto dědictvím interpretačního 

úsilí Otců. 

 

4.4.1 Co rozumíme obdobím Otců?138 

 

Obdobím Otců rozumíme historickou etapu vývoje křesťanského myšlení, která začíná 

v prvním století našeho letopočtu a končí přibližně v osmém století svatým Janem z Damašku. 

V tomto rozsáhlém časovém rámci můžeme diferencovat několik samostatnějších období. 

Prvním obdobím jsou apoštolští Otcové, kteří byli současníky apoštolů a měli, nebo mohli mít 

s apoštoly přímý kontakt. Za nejvýznamnější apoštolské Otce tohoto období pokládáme 

Klementa Římského, Ignatia, Polycarpa ze Smyrny a další.139 

V dochovaných spisech Otců se můžeme dozvědět o jejich myšlení a životních 

osudech. Spisy jsou cenným dokumentem o hledání vlastního pochopení Písma a věrouce.  

Církev se v prvních stoletích své existence, jak to také dosvědčují první koncily, 

vyrovnává s mnoha herezemi, které ji ohrožují. Christologické a trinitologické spory jsou 

dominujícími tématy východních koncilů. Každý z Otců k těmto sporným tématům nachází 

svou vlastní odpověď. O tom jak nelehká je tato cesta hledání správné odpovědi svědčí 

například osud císaře Konstantina, který údajně konvertoval k arianismu, nebo případ 

Tertuliána, snad nejvýznamnějšího latinsky píšícího Otce před Augustinem, jenž se posléze 

stal montanistou, a konečně je tu i samotný Augustin, který byl ve svém mládí manicheicem. 

 

 

4.5 Antikrist v díle a myšlení autorů z doby patristické 

 Nyní se podíváme, jakým způsobem se zbývají církevní Otcové otázkou Antikrista. 

 

                                                 
138 Srov. např. DATTRINO, Lorenzo. Patrologie. Praha: KTF UK, 1997, 13−15. 
139 Srov. tamtéž 16−21. 
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4.5.1 Irenej z Lyonu140 

Obšírněji se otázkou Antikrista v souvislosti s Apokalypsou zabýval Irenej z Lyonu. 

V knize Adversus Haereses rozebírá Irenej Danielova a Pavlova svědectví o Antikristovi. 

Z těchto svědectví přebírá názor, že na konci časů bude vládnout deset králů, z nichž tři 

usmrtí Antikrist, který pak bude vládnout nad ostatními sedmi. Antikrist bude nakonec 

poražen a zbožní budou vládnout společně s Kristem tisíc let a v té době bude blaho na 

zemi.141  

Irenej byl prvním z Otců, který podal obsáhlý výklad Apokalypsy a jeho názory měly 

pronikavý vliv na celý středověk. Z Ireneje čerpali i mnozí další vykladači Apokalypsy. Žil ve 

druhém století našeho letopočtu, ale z jeho života je nám známo jen mále biografických 

údajů. Byl biskupem v Galii, provincii Římské říše a též žákem Polykarpovým (který sám měl 

být učedníkem svatého Jana Evangelisty)  

Irenejův vliv na pozdější křesťanské autory je mimořádný. Největší ohlas měla právě 

jeho kniha Adversus Haereses. V této knize se především vyrovnává s učením gnostiků, kteří 

v té době představovali pro církev velké nebezpečí. Jedno z velkých nebezpečí představ, kteří 

gnostici šířili v mladých křesťanských obcích, byl právě dualismus − víra v existenci dvou 

rovnocených sil, které spolu svádí boj.  

Dle většiny gnostických škol se rozlišovalo mezi „zlým“ bohem „demiurgem“             

a dobrým bohem. Tento výklad byl v příkrém rozporu s monoteistickými představami 

křesťanských Otců. Argumentace gnostiků však byla velmi přesvědčivá a dokázala si získat 

mnoho přívrženců. Vždyť i role Antikrista je z pohledu dualismu snadněji pochopitelná. 

Dualismus gnostiků se týkal také rozlišení hmotného či tělesného světa, který je ze své 

podstaty nedobrý a je příčinou všech bolestí a zla pozemského života a duchovního principu, 

který se v důsledku emanace, hříchu nebo selhání stal zajatcem hmoty. Gnostici čerpali 

jednak z mytologických představ importovaných do řecko-římské kulturní oblasti v období 

helénismu ze středního východu, Persie a Egypta, ale v nemenší víře přejímali myšlenky 

platoniků, pythagorejců a později neoplatoniků. Irenej z Lyonu se obzvláště zabýval 

                                                 
140 Životopisné údaje jsou čerpány především z Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 148−149. Konzultováno i s Dattrinem. Srov. DATTRINO, Lorenzo. 
Patrologie. Praha: KTF UK, 1997, 54−55. 
141 Srov. CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 6−7. 
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gnostickým systémem Valentinovým,142 který byl tzv. ranným gnostikem (100−160 po 

Kristu). 

 

4.5.2 Hippolyt Římský143 

 

Dalším Otcem, který také přejal některé z myšlenek Irenejových do svých spisů           

a který věnoval tématu Antikrist celý jeden spis je Hippolyt Římský.144 Věcně nepředstavuje 

zásadní rozšíření mýtu o Antikristovi. 

Kromě zmíněného pojednání o Antikristovi Hippolyt napsal také komentář ke knize 

Daniel a v Apoštolské tradici několik dalších spisků.  

Ve svém výkladu určeném bratru Theophilovi se Hippolyt odvolává na Starý a Nový 

zákon, především tedy na Daniela. Celé pojednání představuje vlastně informativní spis 

určený k objasnění některých klíčových pojmů víry.  

V úvodu celého pojednání osvětluje způsob sdělení podstatných skutečností víry 

„Bohem“ prostřednictvím „Slova“ a význam prorocké zvěsti. Dále vysvětluje, komu je toto 

Boží sdělení určeno a praví: „On nezavrhuje žádného ze svých učedníků jako nehodného 

těchto Božích tajemství. Necení si bohatého člověka více než chudáka, ani chudým člověkem 

nepohrdá pro jeho chudobu, ani nepohrdá barbarem ani eunuchem, ani nenávidí ženu pro její 

neposlušnost na počátku stvoření a ani nezvarhuje muže za jeho pochybení... chce spasit 

všechny.“145  Po tomto úvodu následují tato slova: „Teď je vhodné abychom mu dali do ruky 

´Svaté Písmo´ a pomocí něho zjistili jakým způsobem Antikrist přijde, při jaké příležitosti       

a v jaké době.... a jaké je jeho jméno..., jakým způsobem bude bude lidi mýlit..., jaký bude jeho 

konec.“146  

Celá výše uvedená pasáž jasně podává svědectví o tom, že Hippolyt veškeré poučení    

o Antikristovi hledá v Písmu. Hippolyt popisuje Antikrista takto: „Chce se ve všem podobat 

Božímu synu, Kristus je lvem a tak i Antichrist je lvem, Kristus je král, Antichristus je také 

král. Spasitel se projevil jako beránek, on se projeví také tímto způsobem i když uvnitř bude 

                                                 
142 Základní informace o Valentinovi například u Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 293. 
143 Životopisné údaje jsou čerpány především z Krafta. Srov. KRAFT, 138−141. K tématu Antikrista přihlédnuto 
k dílu Karla Chytila. Srov. CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. 
Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 6−7. 
144 HIPPOLYTUS of Rome. Treatise on Christ and Antichrist. [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné                    
z:  :<http://www.earlychristianwritings.com/text/ hippolytus-christ.html>. 
145HIPPOLYTUS: op.cit. 
146HIPPOLYTUS: op.cit. 
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vlkem. Spasitel přišel na tento svět obřezán, tak přijde i on. Pán poslal ke všem národům své 

apoštoly, tak učiní i on a pošle ke všem národům falešné apoštoly... Spasitel se zjevil jako 

člověk, i on přijde v podobě člověka...“147 Hipplytos hledá analogicky místa ve Starém 

zákonu, která svědčí o příchodu Krista a stejně tak podobenství o příchodu Antikrista.            

U Mojžíše nachází poučení o jeho původu: „Dan je lví mládě, vyskočí z Bášanu.“148 Tak jako 

Kristus pochází z kmene Judova, tak Antikrist pochází z kmene Dan.  

Dále s odvoláním na knihu Genesis: „Hadem na cestě buď Dan, buď na cestě 

růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně (...)“,149 zde vidí Antikrista v hadovi, o kterém se 

mluví v souvislosti svedení Adama a Evy ze správné cesty. Následuje pak: „Dan, ten povede 

pře svého lidu“150 

Další starozákonní odkazy nachází Hippolyt Římský u Jeremjáše: „Od Danu je už 

slyšet frkání jeho koní, hlučným ržáním jeho hřebců se chvěje celá země. (...)“151 a pokračuje 

s proroctvími u Izaiáše a Ezechiela, a dostává se k samotnému Danielovi. Zmíním jen tyto 

pasáže: Dan 2, 31−35, Dan 7, 2−8, Dan 7, 6, Dan 7, 9−12, Dan 7, 13.   

Danielova proroctví jsou Hippolytem podrobně komentována i s historickými 

paralelami o Babylonu, Alexandrově říši, Římu apod.   

V dalším textu pak jsou komentována v této souvislosti známá místa z Janovy 

Apokalypsy, Pavlových listů a Matouše s odkazy na Starý zákon. Z celého pojednání si 

můžeme udělat jasnou představu o tom, že postava Antikrista měla již v této době definitivní 

podobu a bez podstatných změn byla takto přijímána i v době Matějově. Hippolyt v Písmu 

nachází buď přímý odkaz na Antikrista, nebo tak konstruuje jeho působení pomocí 

paralelismů.   

 

4.5.3 Období před Augustinem: Tertulián, Origenés, Cyprián a Victorinus z Ptuje152 

 

V období před vystoupením Augustina se kromě Ireneje a Hippolyta tématem 

Antikrista ještě zabývali Tertulián a Origenes s důrazem na Apokalypsu. Jenks zmiňuje také 

svědectví Cypriána, Victorina a dalších.153  

                                                 
147HIPPOLYTUS: op.cit. 
148 Dt 33, 22. 
149 Gn 49, 17. 
150 Gn 49, 16. 
151 Jer 8, 16. 
152 Životopisné údaje opět od Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a 
nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: Karmelitáské 
nakladatelství, 2005. Přihlédnuto k Patrologii od Dattrina. Srov. DATTRINO, Lorenzo. Patrologie. Praha: KTF 
UK, 1997. 
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Historické období ve kterém tito Otcové žili a působili, bylo pro církev velmi těžké. 

Křesťané byli za svou víru pronásledováni a perzekuováni až do Konstantina, který společně 

se spoluvládcem Liciniem v roce 313 zaručil milánským tolerančním ediktem křesťanům 

stejná práva jako zástupcům jiných náboženství v říši. Do této doby však byla církev nucena 

snášet kruté pronásledování zejména za císařů Nera, Septima Severa, Cacarala, Decia, 

Valeriana a ještě krátce před vládou Konstatina za Diokleciána. Toto trvalé pronásledování se 

odráží v díle Otců a spolupodílí se na rozšíření představ o postavě Antikrista.   

V přiložené tabulce jsou uvedeny odkazy na jméno Antikrist u církevních Otců, kteří 

se touto problematikou ve svých spisech zabývali. Z přehledu je zároveň patrné, jaké zdroje 

Otcové používaly. Jedná se především o Biblické zdroje, chápání Antikrista v souvislosti 

s jeho charakterem a jeho činností. Pro  svou práci jsem využila citační analýzu provedenou 

Jenksem v jeho publikaci věnované tomuto tématu, kterou shrnuji v zde přiložené tabulce. Na 

tomto místě se omezím na uvedení základních biografických údajů o nejvýznamnějších 

Otcích, kteří se tématem zabývali a přispěli tak k formování pojetí a role Antikrista v rané       

a vrcholné fázi středověku.  

 

Antikrist v díle Otců: třetí století  154 

Tab. 1: Odkazy na Antikrista ve třetím století 

 IRENEJ TERTULIAN HIPPOLYT ORIGENÉS CYPRIÁN COMMODIAN VICTORIN 

Bibl. zdroj155        
Daniel x x x X    
SZ - ostatní x  x  x  x 
Synoptici156 x  x    x 
2 Tes x x x X x  x 
Zjevení x x x    x 
Jan 1+2  x   x   
Charakter        
Satan spoj.157  x x x X   x 
Nero158      x x 
Klam/lest x x x X  x  
Znamení159 x x x X  x  
Falešné učení  x   x   
Odpadnutí  x      
Pronáledování x  x   x  

                                                                                                                                                         
153 Srov. JENKS, Gregory C. The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. Berlin; New York, 
Walter de Gruyter & Co, 1991.  
154 JENKS, Gregory C. The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. Berlin; New York, Walter de 
Gruyter & Co, 1991, 114.  Uvádím jen pro nás podstatné výsledky. Vlastní překlad. Podobnou tabulku 
s výsledky citační analýzy Bousseta v příloze.  
155 Užití biblických zdrojů. 
156 Synoptická evangelia. 
157 Spojení se Satanem; odkazy na Satana. 
158 Legendy o Nerovi. 
159 Znamení a zázraky. 
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Nejvyšší zlo        
Pýcha        
Boží nároky        
Boží svrch.160 x x x x x  x 
Činnost        
Podoba161        
Původ od Dan x  x     
666 & ozn.162 x  x    x 
Porážka kr.163        
Univerz. moc   x     
Známení A.164       x 
Kralování165 x  x   x x 
Vazba s Ž.166 x  x   x  
Ob. Chrám167   x     
Zasedání168  x x x   x  
2 svědkové   x   x x 
Chaos169      x  
Zkáza x  x    x 
Oddělení170 x x x     
Spojení171  x    x x 

 

 

Tertulián (narodil se kolem roku 160 v Kartágu a zemřel ve vysokém věku mezi lety 

223−225) je pokládán za nejvýznamnějšího latinsky píšícího křesťanského autora před 

Augustinem. Měl rétorické vzdělání a uvádí se, že byl důkladně obeznámen s filozofií             

a právem. Působil jako právník v Římě a počátkem devadesátých let se obrátil ke křesťanství. 

Někdy mezi lety 202−207 přestoupil k montanismu, patrně v důsledku sporů v místní církví. 

Byl to nesmírně plodný autor a rozsah jeho spisů zabírá jak apologetické práce, tak                  

i katechetické spisy, a dále protiheretické a montanistické spisy. Zabýval se zejména trojiční 

naukou a christologií. Jeho příspěvky právě k těmto tématům výrazně ovlivnily západní 

věrouku.  

K otázce Antikrista či spíš démonického umění Tertulián píše například toto: „Iam 

nunc volumus suggerere de artibus et de his quorum auctores in nominibus exsecramur. 

Scimus nihil esse nomina mortuorum, sicut nec ipsa simulacra eorum; sed non ignoramus qui 

                                                 
160 Boží svrchovanoust/nadřazenost. 
161 Fyzická podoba. 
162 666 & označení. 
163 Porážka tří králů. 
164 Znamení Antikrista. 
165 Tří a půl leté kralování. 
166 Vazba na Židy. 
167 Obnovený Chrám. 
168 Zasedání v Chrámu. 
169 Chaos ve světě. 
170 Oddělení od císařství. 
171 Spojení či přidružení k císařství. 
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sub istis nominibus et institutis simulacris operentur et gaudeant et divinitatem mentiantur, 

nequam spiritus scilicet, daemones.“172  

Citovaná část se věnuje umění, které je dílem démonů. Následuje pasáž, v níž 

Tertulián vysvětluje spojení umění a modloslužby.  

  

Origenés (185−254) byl mladším současníkem Tertuliána, ale na rozdíl od něj psal 

řecky. Jeho zásluhou se v církevním myšlení výrazněji prosadila spekulativní teologie tím, že 

užil platonských pojmů pro výklad křesťanství. O Origenově životě se nám dochovaly 

poměrně přesné zprávy díky Eusebiovým Cíkevním dějinám. Narodil se v Alexandrii a jeho 

otec byl popraven jako mučedník při pronásledování křesťanů. Origenés byl významným 

učitelem alexandrijské teologické školy. Roku 210 podnikl několik cest do Athén, do Říma     

a palestinské Caesaraje. V těchto městech a centrech křesťanského života se setkával 

s věřícími a pokračoval ve svém učitelském působení. V Caesareji byl Origenés vysvěcen na 

presbytera, později však alexandrijský biskup vypověděl Origena. Origenés založil novou, 

vlastní školu v Caesareji. Státní moc se snažila Origena i za pomoci mučení umlčet. 

Následkem kruté perzekuce pak Origenes v Tyru umírá. Spis, ve kterém se nejvíce zabývá 

mýtem o Antikristovi se nazývá Contra Celsum.   

 

Cyprián (200−258) se narodil ve vážené rodině v Kartágu a dostalo se mu velmi 

dobrého vzdělání zejména v rétorice. Víme, že dříve než vstoupil do církve též působil jako 

učitel rétoriky. Díky vzdělání se mu podařilo dosáhnout hodnosti biskupa, ve které setrval po 

dobu téměř deseti let. V rámci církve se Cyprián účastnil sporu o takzvané odpadlé křesťany, 

kteří se pod nátlakem zřekli své víry a žádali o opětovné přijetí do církve. Jak v Římě, tak       

v Kartágu měly na způsob přijímání odpadlých křesťanů odlišný názor, a právě těchto sporů 

se Cyprián účastnil. Cyprián byl popraven jako mučedník během pronásledování křesťanů za 

císaře Valeriána v roce 258. Z Cypriánových spisů se tématu Antikrista nejvíce dotýká jeho 

práce Ad Demetrianum. Jedná se o apologetický spis, ve kterém Cyprian líčí svět jako 

stařecky zesláblý, který spěje ke svému konci a známky slabosti jsou znamením blížícího se 

posledního soudu. 

 

Poměrně málo informací se nám dochovalo o Victorinovi. Svědectví o něm podává 

především svatý Jeroným. Victorinus se pravděpodobně narodil ve Slovinsku a žil někdy 

                                                 
172 TERTULLIANUS. O hrách. Praha: Oikúmené, 2004, 143.  
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v druhé polovině třetího století. Byl vysvěcen za biskupa. Jako mučedník zemřel během 

pronásledování za císaře Diokleciána. Jeroným uvádí, že napsal komentáře ke Genezi, Exodu, 

Levitiku, Izaiášovi a dalším knihám Starého a Nového zákona. V souvislosti s postavou 

Antikrista je dochovaný jeho jediný spis, o jehož autorství se nepochybuje. Jedná se                

o chiliastický komentář k Janově Apokalypse.  

 

4.5.4 Aurelius Augustinus173 

 

Dalším Otcem, o kterém bych se v souvislosti s chápáním a šířením povědomí            

o postavě Antikrista chtěla zmínit, je Augustin (354−430).  

Svatý Augustin je pro formování západní religiozity mimořádně významnou postavou. 

Žil v době kdy Řím jako světová mocnost, tisíciletá říše, procházela na Západě svou poslední 

fází. V roce 410 Řím dobývají germánské kmeny Vizigotů s Alarichem a na sklonku 

Augustinova života se Kartágo, kde působí, stává kořistí Vandalů. Augustin je tak přímým 

učastníkem a svědkem zániku státního útvaru, který dominoval tehdejšímu známému světu 

mnoho set let a zdál se být neporazitelným.  

Augustinova cesta ke křesťanství nebyla přímočará, jeho otcem byl pohan Patricius     

a matkou mu byla zbožná křesťanka Monika. V průběhu svého zrání však přes velký vliv své 

matky prošel obdobím hledání, při kterém byl konfrontován s klasickým antickým dědictvím, 

zejména studiem Platona, dále pak prostřednictvím četby Porfyriových prací s novoplatoniky  

a Ciceronem. Byl v kontaktu s gnostickými naukami a manicheismem, jehož vyznavačem se   

i na řadu let stal. S manicheismem se rozešel definitivně až před svým třicátým rokem.                  

I v křesťanských obcích se však celý svůj dospělý život potýká s mnoha heretickými proudy. 

Ve svých dílech se proto vyrovnává s pelagianismem, názorovým hnutím uvnitř křesťanské 

církve, které popírá úlohu milosti při spasení. Dále pak s donatismem rozšířeným zejména 

v severní Africe, které fanatickým způsobem usilovalo o čistotu církve. Augustin ve svých 

zralých pracích spojil učení novoplatoniků s křesťanstvím a ovlivnil tak hlavní proud 

křesťanského myšlení. 

V souvislosti s Antikristem má zásadní vliv jeho práce De civitate Dei,174 na které 

pracoval od svého devětapadesátého roku, až téměř do sklonku života. V tomto spise jsou 

                                                 
173 Životopisné údaje jsou čerpány především z Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 37−53. K tématu Antikrista přihlédnuto k dílu Karla Chytila. Srov. CHYTIL, 
Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitheze. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, 10−13. 
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místa, kde se Řím stává jakýmsi symbolickým označením pro pozemské společenství, které je 

ve spárech mocností zla a je tak protipólem církve, jež je předzvěstí „Boží obce“.  Na závěr 

tohoto spisu pak je zformulováno křesťanské učení o posledních věcech.  

Přestože lze tuto dichotomii pozemského státu jako symbolu zla a církve jako symbolu 

dobra v Augustinově práci nalézt, zdaleka není jednoznačná. Stejně tak je možné nalézt          

o státu mnoho pozitivního, jako o ochránci pořádku. Augustin a jeho myšlení se však díky 

svému mimořádnému vlivu stal studnicí pro selektivní výběr argumentů různým interpretům, 

přestože by tomu sám jistě nechtěl, jak můžeme soudit na základě jeho vlastního života a jeho 

působení. Některé jeho myšlenky se staly oporou například pro středověkou inkvizici, která se 

odvolávala na jeho právo „compelle intrare“ – právo přinutit ke konverzi pohany dle odkazu 

na Lukáše: „Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou (compelle intrare), 

aby se můj dům naplnil.“175 Na Augustinovu argumentaci proti Pelagiovi se odvolával 

například Luther a další.  

Z těchto poznámek můžeme soudit, jednak na Augustinův ohromný vliv pro budoucí 

formování křesťanského myšlení, a dále na velkou míru libovůle, se kterou se během dalších 

let s jeho dědictvím zacházelo. Toto platí i o Augustinově snad ani nezamýšlené dichotomii   

o Boží obci jako symbolu dobra a pozemském státě jako o zosobnění zla. Tato představa však 

byla velmi vlivná po celý středověk a je patrná i u Matěje a jeho chápání Antikrista. Tato sice 

od Augustina převzatá, ale tendenčně zkreslená myšlenka velmi dobře vyhovovala 

ideologickým potřebám pozdějších interpretů v dobách sporů o prioritu církevní nebo světské 

moci.  

 

4.5.5 Tychonius176 

 

Na základě textů, které Matěj znal, můžeme usuzovat, že ho, pokud jde o otázku 

Antikrista oslovily názory donatistického teologa Tychonia, se kterým se seznámil právě  

prostřednictvím díla svatého Augustina. Sám Augustin si velmi vážil tohoto autora                 

                                                                                                                                                         
174 Pracováno s tímto vydáním: AUGUSTINUS, Aurelius: O boží obci knih XXII., sv. 1+2, Praha: Karolinum 
2007. 
175 Lk 14,23. 
176 Základní informace o Tychoniovi například u Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 290. 
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a podrobně se s jeho dílem vyrovnával v kapitolách 31−37 třetí knihy díla De doctrina 

christiana.“177  

Jak si všímá Karel Skalický ve svém příspěvku Církev Kristova a církev Anitikristova 

v teologii Matěje z Janova, Matěj z tohoto Augustinova díla cituje ve svých Regulích  celkem 

šestkrát a dále předpokládá možnost, že Matěj od Tychonia přebírá i název  pro své stěžejní 

dílo.178 

Tychoniovy Regule zvané De Domino et eius corpore (O Pánu a jeho těle), De Domini 

corpore bipartito (O dvoustraném těle Páně) a De diablo et eius corpore (O ďáblu a jeho těle) 

úzce souvisejí s Matějovým hlavním záměrem – o rozpoznání působení dvou protikladných 

sil v křesťanské církvi; církve jako těla Kristova a církve jako těla Antikristova, neboli jak 

říká Palacký o Regulích: „ (...) dle jejich obsahu vhodněji mohly  by se nazvati ´zkoumáním    

o křesťanství pravém a lichém´.“179  

Augustinem zprostředkované názory Tychoniovy měly na Matěje prokazatelný           

a přímý vliv. Vzhledem k předpokládanému významu této části Augustinova textu na 

Matějovo myšlení je uvádím v plném znění v příloze. Na tomto místě si dovolím jen malou 

ukázku: „Jistý Tyconius, který byl nepřekonatelným polemikem s donatisty, ačkoli sám 

donatistou byl (...), napsal knihu, kterou nazýval Regulae – ´Zásady´, protože se v ní zabýval 

sedmi zásadami, jež mu měly být klíči k tajemstvím Písma.“180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
177 Pracováno s překladem Jany Nechutové: AUGUSTINUS, Aurelius. Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 
2004. 
178 SKALICKÝ, Karel. Církev Kristova a církev Antikristova v teologii Matěje z Janova. in Matěj z Janova ve 
své a v naší době. Brno: Libor Marek, 2002, 47−70. 
179 PALACKÝ, František. Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. Praha: Kvasnička a Hampl, 1939, 28. 
180 AUGUSTINUS, Aurelius. Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2004, 157. 
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5 Obraz jako modla 

 

Jak z mnoha míst Regulí jasně vyplývá, Matěj byl silně ovlivněn křesťanským 

novoplatonismem zprostředkovaným studiem Augustina a dalších Otců. Součástí povinného 

studia, které absolvoval na Pařížské univerzitě byl také Porfyrios, tedy jeden 

z nejvýznamnějších zástupců neoplatonismu a přímý žák Plotinův. Matějovo dílo a myšlení je 

ukázkou typu argumentace, ke kterému křesťanské myšlení dozrálo po více jak dvanácti 

stoletích vývoje. Integruje v sobě židovskou tradici reprezentovanou Písmem, která však byla 

interpretačně rozšířena o myšlenkové podněty čerpané z kontaktu s helénistickým prostředím, 

které bylo na západě živé až do pátého století. Ve východní části říše tento kontakt s řeckou 

kulturou v době Matějova života stále trval.  

Východní část říše od Konstantina po Justiniána chápala samu sebe jako pokračování  

Římské říše, včetně použití latiny jako úředního jazyka. Později, pod vlivem odlišných 

kulturně politických podmínek, kontaktu s arabským světem a orientem, se původním 

Římským institucím začíná stále více vzdalovat. Zůstává však řecký jazyk s dědictím řecké 

filozofie a písemnictví, které v Byzanci po celou dobu jejího trvání toto nepřerušené spojení 

zachovávalo. Je zásluhou vzdělaných křesťanských apologetů, kteří již v době apoštolů 

započali s hledáním spojení řeckého rozumu a židovské víry, že k tomuto prolnutí nakonec 

došlo a že víra v jednoho Boha tak získala na svou podporu výsledek intelektuální práce 

nejvýznamnějších řeckých filozofických škol.  

Rozdílnost těchto dvou odlišných světů – monoteistického judaismu zakazujícího 

zobrazování Boha a helénistické kultury, která ve svém vrcholném období vytvořila umělecká 

díla sloužící dodnes jako estetický ideál – však zůstává latentně přítomna v této společné 

tradici a čas od času v dějinách vyplyne na povrch, aby zavdala příčinu věroučným sporům    

a konfliktům. Jak zároveň dokládají známá Tertuliánova slova: „Co má společného Jeruzalém 

s Athénami.“ vzdálenost těchto dvou světů v době Otců je velmi jasně vnímána. Významným 

příkladem a důsledkem této ambivalentosti je vztah k modlám, který je nejlépe doložitelný na 

sporech o zobrazování Krista a svatých a obecné funkci obrazů. Toto je další velké téma 

Matějových Regulí. 
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5.1 Matějův vztah k uctívání obrazů 

 

Matěj velmi jasně dává najevo svůj odpor k příliš velkému dobovému důrazu na 

uctívání obrazů, jak je vidět na této ukázce: „A tím se stává, že skrze obrazy některé ve 

chrámě za tohoto času dějí se... jakési zázraky a znamení a uzdravování, což vše jest 

nebezpečné, ba skoro zřejmě tajemné působení Antikristovo a působení ďáblů, takže křivda se 

děje Kristu a prostní zhoubně jsou sváděni, kladouce jakousi sílu božskou v obrazu dřevěném 

či kameném, ani nemají žádné bázně, úcty a lásky, zapomenuvše, že to jest dřevo bez citu       

a života, ani neposvěcené, ani nepožehnané slovem božím.“181 A dále: „Ale o obrazích jest ve 

skutečnosti mnoho zlého napsáno, poněvadž ďábel vždycky měl od počátku až na konec od té 

doby, co počaly obrazy, v nich velkou podporu ke klamání hlouposti lidské, ba od obrazů       

a jejich uctívání počala všeliká modloslužba pohanů.“ 182 

 

5.1.2 Opět do historie 

 

Historicky nejznámějším momentem vyhrocení sporu o místo obrazů, ve kterém se 

střetávají různé teoretické koncepce odsuzující, nebo naopak obhajující místo obrazů v liturgii 

je období  ikonoklasmu. Ohniskem sporu se stal dvůr  byzantského císaře Leona III., kde se 

zformovavaly protichůdné proudy zastánců používání ikon – ikonodulové a skupina 

ikonoklastů, kteří užití ikon zavrhovali.  

Ikona – náboženský obraz zobrazující Krista, Pannu Marii nebo nějakého světce, se 

těšila velké oblibě a úctě zejména v lidových vrstvách. Velká úcta ikonám byla také 

prokazována bohatou výzdobou křesťanských chrámů. Jedním z důvodů této obliby byla i ta 

skutečnost, že ikonám  byla připisována zázračná moc.  

Císař jednoznačně vystoupil proti uctívání ikon v roce 726 a o několik let později, 

(v roce 730) vydává ikonoklastický edikt, kterým zavádí konkrétní opatření proti uctívání 

ikon. Tato politika Leona III. vyvolala mohutné hnutí odporu v celé říši projevující se i řadou 

povstání vojenského charakteru zejména na Balkáně a v Řecku. Také na Západě je 

ikonoklasmus rozhodně odsouzen papežem Řehořem III.  

Proti císaři se staví i konstantinopolský patriarcha Germanos, který však musel ze své 

funkce odstoupit a jeho místo bylo obsazeno císaři loajálním Anastasiem. Hospodářský          

                                                 
181

LOSKOT, František. Velicí mužové české reformace. M. Matěj z Janova, sv. 3, Praha: Knihovna Volné 
Myšlenky, 1912, 61. 
182 LOSKOT: op.cit., 61. 
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a politický konflikt související s tímto hnutím inicioval formování teoretických programů, 

jejichž cílem bylo poskytnutí ideologické opory pro obě vyhrocené pozice.  

Výchozím argumentem ikonoklastů byl požadavek převzatý z judaismu, z Mojžíšova 

Pentateuchu, a uplatňovaný ve starokřesťanské tradici, který striktně zakazuje jakékoliv 

zobrazování Boha. V prostředí Byzance se však nevylučuje ani vliv specificky orientálního 

myšlení, jež má tendenci ztotožňovat obraz a vzor a je mu cizí symbolismus zprostředkovaný 

Byzanci Araby.   

Tento orientální vliv se v arabském světě plně projevil za Jezida II., který jen o něco 

dříve než Leon III. vydal zákaz  figurální výzdoby mešit a přikázal odstranit a zničit obrazy, 

které byly použity na jejich výzdobu.  

Iniciátorem ikonodulského teoretického programu byl odvolaný patriarcha German, 

který zdůrazňoval výchovnou funkci ikony spočívající k nabádání věřících v následování 

skutků svatých. Ve své nejpropracovanější podobě se však s terorií ikonodulů můžeme setkat 

až u Jana z Damašku.  

Jan z Damašku Ikonu chápe a pokládá za symbolické zobrazení transcendentální 

skutečnosti. Nelze ji tedy chápat za modlu, protože není jakýmsi druhým Bohem. Při své 

argumentaci využívá helénistickou filozofickou tradici, zejména Platona.  

Dalším argumentem Jana z Damašku je existence dvojí přirozenosti Ježíše Krista, 

jedné božské a druhé lidské. Období kdy Ježíš pobýval na zemi v lidské podobě, může být 

proto odpovídajím způsobem zobrazeno ikonou. V ikonách však vidí i zprostředkující roli 

mezi Bohem a věřícím a vychází tak vstříc i nesmírné lidové oblibě, které se ikony těšily. 

Celý tento spor však pokračoval dále za císaře Konstantina Kopronyma (741−765), ve 

vrcholném období ikonoklastické krize. Konstantin zastával názor, snad ovlivněný 

orientálním myšlením, že obraz může být skutečný jen tehdy, pokud je se svým originálem 

totožný, konsubstanciální: jelikož tomu však v případě ikony být nemůže, jedná se o modlu.  

V souvislosti s dvojí přirozeností Krista používá opačný argument než Jan z Damašku: jestliže 

má Kristus dvě přirozenosti, tak nemůže být zobrazen, protože jeho božská přirozenost je 

nezobrazitelná. Pokud se o zobrazení někdo pokouší, dopouští se tak nestoriánské hereze, 

která byla církví zavržena na Efezském a Chalcedonském koncilu před více než dvěma sty 

lety. 

Konstantin V. pokládá tak za jediný možný způsob zpřítomnění Krista eucharistii        

(v jeho těle a krvi). Jaká shoda s Matějem! 

Teologickým usilím zástupců ikonoklastické strany vrcholí ve svolání prvního 

ikonoklastického koncilu v Konstantinopoli v roce 754.  Koncil byl hojně zastoupen z celé 
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Byzance, sešlo se více než 300 zástupců církve, římský papež a jeho zástupci však účast na 

tomto koncilu odmítli.  

Obnovení kultu obrazů nastává v Byzanci až s nástupem císařovny Ireny, která svou 

podporu ikonodulům projevovala ještě za života svého manžela císaře Konstantina V. 

Definitivně se tak stalo na sedmém ekumenickém koncilu v Nikai. Jako teoretický podklad 

pro vítězství ikonodulů byly použity v podstatě kompilace převzaté z názorů patriarchy 

Germana a Jana z Damašku. V závěrech Nikajského koncilu se vyhlašuje, že svět, který je 

vnímatelný lidskými smysly, tedy i ikony, spadá do okruhu Božích „dynameis“, které jsou 

projevy transcendentního Boha a jeho „energeiai“. 

  

Z pohledu dalšího vývoje vztahů západní a východní církve měla v ikonodulské teorii 

největší význam myšlenka z Jana z Damašku který chápe ikonu jako jednu z cest vedoucích 

přímo k Bohu. Nikajský koncil pokládá ikonu za skutečný obraz, který je substancionálně 

odlišný od originálu, rozlišuje prokazování úcty prokazované Bohu, tu nazývá „latreia“ 

(oddaná služba) a úctu k ikonám, kterou nazývá „timétiké proskynésis“ (pocta).  

Tyto formulace stejně jako chápání ikony jako přímé cesty k Bohu byly západní církví 

chápány jako přepjaté. Západ přestože nejprve odsuzoval ikonoklasmus, se dostává do 

rozporu i s ikonodulskými formulacemi přijatými na koncilu. Západní církev původně 

spatřovala v ikoně zejména prostředek výchovy – Bibli v obrazech pro nevzdělané laiky. 

 

Matěj se na mnoha místech své práce vyznává ke své lásce k Bibli, kterou často cituje 

a která je mu celoživotním zdrojem inspirace a duchovní posily, nemůže tedy být nejmenších 

pochyb o tom, že Písmo u něho stojí na nejpřednějším místě. Myšlenková a interpretační 

schémata, která využívá při práci s Písmem, jak bylo ukázáno výše, ať už se jedná o chápání 

První Pravdy nebo smyslu častého přijímání jako podílu na této První Pravdě jsou však 

v mnoha případech svým původem ztotožnitelná s nesemitskými filozofickými zdroji. 

Pro porozumění místa a vlivu církevních Otců na formování Matějových názorů, je 

proto užitečné si připomenout nejvýznamnější momenty tohoto vývoje. 
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5.1.3 Filón Alexandrijský183 

 

Jednou z prvních postav, která stojí na počátku sbližování řecké a židovské tradice, je 

Filón Alexandrijský, Žid, nikoliv křesťan, současník svatého Pavla, který po celý svůj život 

věrně zachovával Mojžíšův zákon jako zjevenou Boží vůli. Filónovi se dostalo na svou dobu 

velmi dobrého vzdělání jak v judaismu tak i v řecké filozofii, jako monoteistický Žid cítil 

nadřazenost judaismu nad polyteistickými kulty ostatních náboženství, zároveň mu však jeho 

svobodomyslné, kritické vzdělání řecké provenience odhalovalo rizika doslovného chápání 

některých míst Tóry.  

Filón na Tóru využil možností alegorického výkladu, který byl již dlouho před ním, 

praktikován homérskými exegety a dále rozpracovaný stoiky. Kniha Genesis, kterou tak začal 

chápat jako symbolické vyprávění, se z pradávné legendy změnila na alegorii lidského života 

a hledání spásy. Celé Filónovo dílo představuje propracovanou syntézu biblického zjevení     

a řecké filozofie. Vzájemnou propojitelnost těchto dvou tak odlišných světů spatřuje v tom,    

že Řekové svou moudrost převzali z Pentateuchu. Pramenem jak Mojžíšova zákona, tak i 

pravd řecké filozofie je Bůh a lidská mysl stvořena k obrazu Božího Logu či Rozumu je tak 

schopna v určité omezené míře odhalovat vyšší pravdy.184  

Filón díky svému rozsáhlému vzdělání byl schopen dokonale využít a spojit dědictví 

pythagoreismu, stoicismu a Platonových spisů na vysvětlení monoteistické představy Boha 

judaismu. Přijímá platonskou představu smyslového světa jako nedokonalého odrazu 

transcendentálního inteligibilního světa a ideou nejvyššího dobra – Boha. K jeho poznání 

využívá Pythagorovu mystiku s jejím bohatým arzenálem skryté symboliky a možností 

alegorických výkladů, jak dosvědčuje následující citát z De opificio mundi: „Nebe pak bylo 

zase uspořádáno podle dokonalého čísla, čtyřky, kterou by bylo možné bezpochyby označit za 

příčinu a zdroj desítky, nejdokonalejšího z čísel.“185  

Obohacení Filónova systému byly i názory stoiků na uspořádání kosmu. V De oficio 

mundi například čteme: „(...) věděl, (Mojžíš) že ve jsoucích věcech musí být nutně jednak 

                                                 
183 Srov. ARMSTRONG A. H.: Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu (= Dějiny filosofie 
4), Praha: Oikúmené 2002, 161−197. 
184 Ve Filónově pojednán De congressu eruditionis gratia líčí Abrahámův sňatek s Hagar a Sárou jako 
alegorický symbol služebné role filozofie ve vztahu k teologii. ARMSTRONG. A. H. (ed.): Filosofie pozdní 
antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu (= Dějiny filosofie 4). Praha: Oikúmené 2002, 165. 
185 ALEXANDRIJSKÝ, Filón. O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené, 2001, 257. 
V překladu Miroslava Šediny. 
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aktivní příčina, jednak to, co jí podléhá, a že aktivní příčinou je rozum veškerenstva, nejčistší 

a nejryzejší (...)“186   

Filón je zastáncem myšlenky „velkého řetězce bytí“, kde kosmos chápe jako souvislé 

spektrum stupňů bytí, jejichž soudržnost je garantována logem – „ideou idejí“. V těchto 

představách anticipuje Plotina, ale také svatého Pavla v prvním listu Korintským. Využívá 

stoické terminologie, „logoi spermatikoi“ (zárodečný princip) pro vysvětlení vzniku 

přírodního světa, kterou dále kombinuje s aristotelovským pojetím Boží mysli, jež myslí samu 

sebe.  

Velmi podrobně se zabývá pojmem logu, který byl v helenistickém judaismu znám již 

před Filónem. Ten jej však interpretuje novým způsobem a vykládá jej spíše z pozdní 

platonské filosofie, kde transcendentní Bůh vyžaduje druhotný, zprostředkující aspekt pomocí 

kterého zasahuje do nižšího, smyslového světa.  

 

O Justinovi, Tertuliánovi, Origénovi, Jeronýmovi a Augustinovi a dalších Otcích jsme 

již v této práci hovořili na jiných místech. V souvislosti s pokračujícím prorůstáním 

judaistické tradice uchované v Písmu a tradice helénistické představované zejména 

neoplatonismem bych se ještě chtěla zmínit o Řehořovi z Nyssy  a Dionýsiu Areopagitovi. 

Obě tyto výrazné osobnosti představují inspiraci pro pozdější vývoj spekulativní teologie, a ať 

už přímo nebo nepřímo, Matěje ovlivňují, ale především umožňují pochopit jeho styl myšlení 

a jeho filozofická a teologická východiska. 

 

5.1.4 Řehoř z Nyssy187 

 

Řehoř z Nyssy (335−394), je jedním z Kappadockých Otců. K nim patří dále Basil 

z Kaisareie a Řehoř z Nazianzu, kteří stojí v tradici křesťanského platonismu. Pro Řehoře 

z Nyssy, podobně jako pro Origena nebo později Augustina, nepředstavuje zjevená pravda 

v Písmu pravdu přímou. Pravda v Písmu je napůl skryta v symbolech a alegoriích a  je jí proto 

třeba usilovně hledat. Příčinu vidí v tom, že svět vnímatelný smysly je nedokonalý a pouze 

stínově zrcadlí inteligibilní, transcendentní svět ideí. Takto také přistupuje ke Starému 

                                                 
186 ALEXANDRIJSKÝ, Filón. O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené, 2001, 
211−213. Podle stoické nauky jsou dva počátky celku − aktivní a pasivní.  
187 Životopisné údaje jsou čerpány především z Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 255−257. Ostatní Srov. ARMSTRONG. A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. 
Od staré Akademie po Jana Eriugenu    (= Dějiny filosofie 4). Praha: Oikúmené 2002, 499−511. 
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zákonu, který ukazuje zrcadlení inteligibilního světa a Novému zákonu, který je obrazem 

nejvyšší Pravdy, jíž je nepochopitelný Bůh.  

Člověk, jako jediná bytost, je dle Řehoře součástí obou světů, světa inteligibilního        

i světa smyslového a mluví o něm jako o „hraničním případu“. Jako živočich, podobně jako 

rostliny a neživá látka patří do jednoho světa, tak rozumová duše má podíl na světě 

inteligibilním. Stvoření člověka je popsáno v Řehořově spisu De hominis opificio (O stvoření 

člověka). S tímto základním tématem však se můžeme setkat i v jeho dalších významných 

spisech jako jsou Homilie na knihu Kazatel, De virginitate (O panenství), Homilie na Píseň 

písní a De vita Moysis (O Mojžíšově životě).  

V Řehořově představě byl člověk nejprve stvořen ve druhém nebi jako netělesná 

bytost. Mnohost, složenost a tělesnost přicházejí až ve smyslově vnímatelném světě, kde se 

člověk rodí šestého dne podruhé jako Adam. První stvoření umožňuje člověku poznat 

transcendentního Boha, který je ve smyslovém světě nepoznatelný, smyslem druhého stvoření 

bylo dát člověku možnost poznat Boha i v jeho imanenci. 

V De vita Moysis například Řehoř praví: „ Pravé poznání a vidění toho, co hledá, je 

právě v nevidění, neboť to, co hledá, přesahuje každé poznání (a) je svou nepochopitelností ze 

všech stran obestřeno jakousi temnotou.“188 

 Sestup od jednoty „moné“ do mnohosti hmnotného světa, ve kterém se člověku 

dostává potřebné „akcidentální“ výbavy – vášní. Tyto vášně jako hněvivost a žádostivost, 

však již vytváří předpoklad pádu. Řehoř v této části výkladu používá pro ilustraci Platónúv 

mýtus o vozataji.  

V tomto mýtu je Rozum vozataj a vášně jsou jeho dva koně. Pokud má vozataj otěže 

pevně v rukou a vede spřežení k cíli, který je dobrý, pak: „hněvivá část zplodí ctnost 

statečnosti a žádostivá část bude toužit po tom co je božské a nezničitelné.“189 Pokud však se 

řízení koní mine s dobrým cílem nebo vládu nad povozem převezmou koně je ´rozum tažen´, 

„kamkoliv jej nerozmuné puzení koní zanese, pak se podněty duše změní ve vášně, jaké 

pozorujeme u zvířat.“ 190 

Duše tak na svém sestupu od Jednoho prochází několika stádii: v prvním stádiu je 

tvořena v inteligibilním světě, pak přechází do světa smyslového a dále upadá do hříchu.  

Touží-li se duše vrátit zpět, musí těmito třemi stádii projít v opačném pořadí – skrze 

očistu, osvícení a dosažení dokonalosti při sjednocení s Bohem. Zcela v Platonově nebo 

                                                 
188 KARFÍKOVÁ, Lenka. Řehoř z Nyssy. Praha: Oikúmené, 1999, 206. 
189ARMSTRONG, A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu  (= Dějiny filosofie 
4). Praha: Oikúmené, 2002, 505. 
190 ARMSTRONG: op.cit., 505. 
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Plotinově duchu říká: „Ti, kdo odmítli klamný a neskutečný přelud světských konání, uzří 

podstatu věcí, která leží za nimi, a stanou se syny světla.“191  

Na rozdíl od gnostiků nebo neoplatoniků však duše nikdy dokonalého splynutí 

s Jedním – s Bohem nedosáhne toliko svou vlastní schopností poznání „gnózí“, k tomu 

potřebuje něco více než poznání, Řehoř ji nazve „epignozí“ a tou je víra: „Jen vírou jsem 

nalezla svého milovaného, když jsem opustila všechny inteligibilní prostředky.“192 

 Řehořovi z Nyssy se takto pomocí zjevené pravdy v Písmech a církevní tradici 

podařilo vybudouvat teologii, která je velmi podobná filozofii Plotinově. 

 

5.1.5 Dionysius Areopagita193 

 

Kromě křesťanského neoplatonismu však v díle Matěje z Janova můžeme vystopovat 

ještě rys, který jej přibližuje myšlení dalšího z církevních Otců a tím je Dionysius Areopagita.  

Tímto rysem je sklon k mysticismu. Podobně jako Milíč, tak se i Matěj pokládá za 

inspirovaného Bohem a pod tímto dojmem, jak sám přiznává,  píše své Regule. Když se 

vypovídá z různých protivenství a překážek, hanby i pohrdání do nichž jej uvedl Pán, došlo    

u něj k vnitřní proměně, kterou popisuje takto: „A tehdy především nejmilejší Ježíš 

Ukřižovaný otevřel mi smysl, abych porozuměl Písmům hodícím se na tento čas.“194A když 

dále líčí své prožitky při psaní Regulí uvádí: „Tu vstoupil do prsou mých jakýsi oheň, též 

tělesně citelný, nový, silný a neobvyklý, ale velice sladký; tento oheň trvá ve mne stále... 

nemizí nikdy, leda když zapomínám Krista Ježíše.“195  

 

Nejvýraznějším rysem, který Dionýsius Areopagita přebírá z novoplatonismu je 

„theúrgie“. Samo slovo je řeckého původu a znamená „Boží působení“. Z neoplatoniků se 

teurgií zabýval především Iamblichos.  

Historie „teurgie“ je velmi stará a dají se vysledovat její kořeny v egyptských              

a chaldejských pramenech. U Iamblicha a neoplatoniků se jedná o systém rituálů spojených 

                                                 
191 ARMSTRONG, A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. Od staré Akademie po Jana Eriugenu  (= Dějiny 
filosofie 4). Praha: Oikúmené 2002, 507. 
192 ARMSTRONG: op.cit., 509. 
193 Životopisné údaje jsou čerpány především z Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 88−89. Ostatní Srov. ARMSTRONG. A. H. (ed.): Filosofie pozdní antiky. Od 
staré Akademie po Jana Eriugenu    (= Dějiny filosofie 4). Praha: Oikúmené 2002, 512−531. 
194 LOSKOT, František. Velicí mužové české reformace. M. Matěj z Janova, sv. 3, Praha: Knihovna Volné 
Myšlenky, 1912, 21. 
195 LOSKOT: op.cit., 22. 
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s koncentrací, jejichž cílem je využít smyslově vnímatelných předmětů a pomocí 

„sympatheia“, jež je síla, která drží pohromadě celý vesmír spojením smyslově vímatelného 

světa, inteligibilního světa a bohy, navázat spojení s transcendentnem. U Dionýsia Areopagity 

dále nacházíme rozpracování koncepce vesmíru, převzaté z Plotina, které je na každé rovině 

své struktury zároveň monadické i triadické. Toto učení zároveň přispělo k formování nauky 

o Trojici.  

Dionýsios Areopagita vypracoval na základě své představy o upořádání vesmíru 

systém hierarchií, zabýval se výkladem biblické symboliky a učením o kráse. Ve své 

Mystické teologii však provedl základní rozdělení teologie na teologii pozitivní (katafatickou) 

a teologii negativní (apofatickou). Pozitivní teologie pracuje s předpokladem přítomnosti Boží 

kauzální imanence, tedy člověkem rozpoznatelné příčinnosti a účelnosti ve smysly 

poznatelném světě. Negativní, apofatická teologie naopak doplňuje katafatickou teologii        

o tvrzení, že ačkoliv se Bůh dává člověku poznat ve zjevení a v kauzalitě okolního světa, stále 

zůstává ve své pravé podstatě lidskému rozumu neuchopitelný.  

Dionýsios Areopagita vytváří pro negativní teologii i specifický postup, jak se poznání 

Boha můžeme přiblížit. Neusiluje totiž o vyjádření toho co Bůh je, ale toho co Bůh není 

prostřednictvím odnímání jednotlivých vlastností, které Bohu připisuje teologie pozitivní. 

Bůh je pro Dionýsia rozumem nepoznatelný. V pátém Listu jáhnu Dórotheovi tuto svou 

představu vystihuje slovy: „Boží temnota je ´nepřístupné světlo´, ve kterém – jak praví 

(Písmo) – přebývá Bůh a které je neviditelné pro svou transcendentní jasnost a nepřístupné 

pro nadbytek rozlévajícího se proudu světla, jež převyšuje bytí. V této temnotě se ocitá každý, 

kdo se stal hodným poznat a uvidět Boha, a to tak, že nevidí a nepoznává. Pokud se skutečně 

ocitne v tom, co přesahuje vidění a poznání, pak poznává právě to, že Bůh je za vším, co lze 

vnímat smysly a nazírat intelektem, a volá slovy proroka: ´Jak podivuhodné je pro mne tě 

poznat a jak veliké, mé síly na to nestačí.´“196 

 

 

5.3 Závěrem  

 

Matěj neodsuzuje používání obrazů a uctívání ostatků svatých absolutně, v jejich 

nadměrném použití však vidí  překážku, zástupnou modlu, která od poznání pravého Boha 

odvádí. Jak už bylo řečeno na více místech této práce, i jeho postoj k obrazům ukazuje,         

                                                 
196 AREOPAGITA, Dionysios. Listy. O mystické theologii. Praha: Oikúmené, 2005, 111. 
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že Bible je Matějovi základní pokladnicí poznání. Výkladová schémata, která používá, se 

však velmi přibližují myšlení platonismu církevních Otců.    
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6 Časté přijímání197 

 

Nejvýznamnějším nápravným prostředkem církve, který Matěj ve své práci rozvádí, je 

časté přijímání. Přijímání nebo-li „eucharistie“ patří již od doby ranné církve mezi hlavní 

svátosti. Samotné slovo „eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená „díkuvzdání“ a je tímto 

slovem označována mše nebo mešní oběť. V Písmu podrobně o eucharistii informuje Nový 

zákon na pěti místech, jako o přímém odkazu Ježíše Krista: a to u Mk 14, 22−25; Mt 26, 

26−29; Lk 22, 15−20; Jan 6, 48−59 a 1 Kor 11, 23−25. Za nejstarší pramen se pokládá Mk, 

který  vychází ze starší semitské tradice sahající až do prvního desetiletí po Ježíšově smrti na 

kříži. Za původní formu této tradice je považován následující  text: “A vzal chéb, vyslovil nad 

ním požehnání lámal jej a dával jim. A řekl: To je mé tělo, které se vydává za mnohé. Čiňte 

tohle na mou památku! Stejně i kalich po jídle se slovy: Tento kalich je nová smlouva v mé 

krvi.“198 

 

V prvotní církvi byl obřad eucharistie prováděn tak, že slova byla recitována nad 

chlebem a vínem po pravidelném jídle, teprve až v pozdějším vývoji byla tato část oddělena 

od běžného jídla a stala se samostatnou součástí nedělní bohoslužby. 

 

V Novém zákonu nenalezneme žádný explicitní návod na provádění křesťanské 

bohoslužby. Bohoslužebné úkony a sled jednotlivých bohoslužebných úkonů vyrostl postupně 

z praxe různých křesťanských obcí. Kulturní prostředí a geografická odlišnost, ve kterých 

obce působily, pak vedly k odlišnostem v jejich liturgické praxi. Výrazem uctívání bylo 

v prvotní obci shromáždění a scházení se, postupně pak v těchto shromážděních, jak 

dosvědčují Skutky apoštolů, se provádělo lámání chleba a stolování, čímž bylo rozuměno jak 

obřad „agapé“199 tak i „euchristická hostina“.  

V tomto období prvotní církve není dosud žádný pevný a neměnný, bohoslužebný řád 

přítomen, důraz je naopak kladen na různorodost a mnohotvárnost a též na podporu 

jednotlivých členů obce, aby sami aktivně k obřadu přispívali každý svým dílem. Pavel 

doporučuje: „Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od 

Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží.“200 a dále: „Plni Ducha zpívejte 

společné žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce         

                                                 
197 Srov. především s ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. 
198 Srov. tamtéž 183. 
199 Projev křesťanské lásky spočívající v obdarovávání chlebem. 
200 1 Kor 14, 26. 
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a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“201 

Nutnost vnést určitou míru jednotnosti do bohoslužby nastala až na sklonku prvního století 

v souvislosti s působením heretiků a pseudocharismatiků, jak je zřejmé z pastorálních listů.  

 

6.1 Didaché202 

 

Jedno z prvních písemných svědectví o vývoji agapé a eucharistie v době poapoštolské  

(mezi lety 80 až 130 po narození Krista) se nám dochovalo v dokumentu Didaché neboli 

Učení dvanácti apoštolů. O duchovním pokrmu a nápoji se v Didaché praví: „Dekujeme Ti, 

Otče náš, za svatou révu − Davida tvého služebníka, se kterou jsi nás seznámil skrze Ježíše 

svého služebníka; Tobě sláva na věky. Pak o nalámaném (chlebu): Děkujeme Ti, Otče náš, za 

život a poznání, s nímž jsi nás seznámil skrze Ježíše svého služebníka; Tobě sláva na věky.“203 

A po samotném přijetí pokrmu, je zde psáno, máme vzdávat díky: „Děkujeme Ti, svatý 

Otče, za Tvé svaté jméno, kterés usadil v našich srdcích, a za poznání, víru a nesmrtelnost, 

s níž jsi ná seznámil skrze Krista svého služebníka (...)“204 

Z tohoto spisu se dozvídáme o rostoucím významu neděle jako dne nejvhodnějšího pro 

bohoslužbu a označení této slavnosti jako „oběti“ (thysia). Bez ohledu na význam neděle se 

zde však také doporučuje kvůli spáse duše shromažďování častější: „V neděli − den Páně (a) 

− se shromažděte, lámejte chléb, vzdávejte díky a vyznávejte své hříchy, aby vaše oběť byla 

čistá.“205 

 

6.1.2 Ignác Antiochijský206 

 

Dalším svědectvím z tohoto období (kolem roku 110) je sedm Listů Ignáce 

z Antiochie (určené do Smyrny, Troady, Efesu, Magnesie, Trallesy, Říma, Filadelfie, Smyrny 

a zvlášť Polykarpovi ze Smyrny). Ignác v těchto listech mimo jiné usiluje o uchránění čistoty 

bohoslužby. Záruku čistoty bohoslužby spatřuje v autoritě biskupa, neboť: „To co on soudí, 

                                                 
201 Ef  5,19. 
202 Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, 
egyptských a arménských církevních otců, Kostelní Vydří: Karmelitáské nakladatelství, 2005, 85−86. 
203 DRÁPAL, Dan (a kol.): Didaché, in: DRÁPAL, Dan (a kol.): Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 1986, 
19. V Didaché se pak jedná o pasáž XI. 
204 DRÁPAL: op. cit., 19. Pasáž X.  
205 DRÁPAL: op.cit.,  23. Pasáž XIV. 
206 Životopisné údaje jsou čerpány opět především z Krafta. Srov. KRAFT, 147−148. Dále bylo přihlédnuto 
k práci Adolfa Adama. Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 
2001. 
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bude se i Bohu líbit, aby všechno co se dělá, mělo pevný základ a bylo platné.“207 Ignác 

zároveň upozorňuje na to, že falešní učitelé církve se vyhýbají slavení večeře Páně i modlitbě. 

Členy křesťanské obce v Efezu pak vyzývá, aby se více shromažďovali k častějšímu slavení 

eucharistie slovy: „neboť když se budete často shromažďovat, zhroutí se moc satanova           

a jednota vaší víry zlomí jeho hrozbu.“208  

V listě Římským křesťanům Ignác hovoří takto: „Nemám chuť na pomíjející pokrm, 

ani na potěšení tohoto života. Chci chléb Boží, který je tělem Ježíše Krista, jenž vyšel z rodu 

Davidova, a za nápoj chci jeho krev, která je nehynoucí láskou.“ 209 

  Ve zprávě místodržícího Plinia mladšího, ve které referuje císaři Trajánovi o obyčejích 

křesťanů, hovoří o dvou bohoslužebných shromážděních, první shromáždění − říká − se 

uskutečňuje ráno, kde se Kristus slaví „jako nějaký bůh“210 a večer se křesťané scházejí 

k normálnímu jídlu. Odborník na dějiny liturgie J.A.Jungmann se domnívá, že se v těchto 

dvou shromážděních jednalo v prvním případě o slavení eucharistie a ve druhém o agapy.211  

 

6.1.3 Justin (Mučedník)212 

 

Obsáhlejší svědectví o eucharistii nám zanechává Justin, který je označován za 

prvního křesťanského teologa – apologetu. Tertulián ho nazývá „filozofem a mučedníkem“. 

Justin byl původem Řek z Palestiny, později působil v Římě, kde provozoval malou 

filozofickou školu. Zemřel mučednickou smrtí kolem roku 167. Křesťanem se stal v důsledku 

hlubokého studia Platonových spisů a snad právě proto pokládal křesťanství za nejdokonalejší 

filozofii. V důsledku těchto svých názorů považoval za křesťany i osobnosti jako Herakleitos, 

Sokrates a Platon, kteří žili mnoho let před narozením Ježíše Krista. Během svého života 

napsal dva významné spisy Obrany a Dialog s Tryfónem. V obou těchto spisech mluví           

o eucharistii   

Justin slavení eucharistie popisuje takto: „Potom tomu, jenž předsedá bratřím, je 

přinesen chléb a pohár vína s trochou vody. On je přijme, vzdává chválu a slávu Otci vesmíru 

                                                 
207 ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001.30.  
208 ADAM: op.cit., 30. 
209 SOUKUP, Emilián. Eucharistie prvních křesťanů 1. Nejstarší svědectví. [online]. [cit. 2009-03-10]. Dostupné 
z: <http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=147>. 
210 ADAM: op.cit., 31. 
211 ADAM: op.cit., 31.  
212 Životopisné údaje jsou čerpány opět především z Krafta. Srov. KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské 
literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: 
Karmelitáské nakladatelství, 2005, 173−175.  
K tématu Srov. SOUKUP, Emilián. Eucharistie prvních křesťanů 1. Nejstarší svědectví. [online].                    
[cit. 2009-03-10]. Dostupné z:<http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=147>. 
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skrze jméno Syna a Ducha svatého  (...) Jako slovem Božím náš Spasitel, Ježíš Kristus, dostal 

tělo a krev pro naše spasení, stejně tak i eucharistický pokrm se skrze slova, která pocházejí 

od Něho, stal tělem a krví Ježíše Krista vtěleného. Tak jsme byli vyučeni (...)"213  

O eucharistii Justin dále hovoří: „Tento pokrm se u nás jmenuje Eucharistie. Podíl na 

něm není dovolen nikomu, leč tomu, kdo věří, že je pravdou, čemu my učíme, a kdo byl 

pokřtěn křtem na odpuštění hříchů a znovuzrození, a kdo žije, jak učil Kristus. Neboť tyto věci 

nepřijímáme jako obyčejný pokrm a obyčejný nápoj, nýbrž je to tělo a krev Ježíše vtěleného, 

takovým způsobem, jako měl tělo a krev pro naše spasení."214 

Na těchto citacích z Justinovy Obrany vidíme výrazný důraz na pochopení významu 

eucharistie nikoliv jako pouhé duchovní připomínky Kristovy oběti, ale formy reálného  

podílu na skutečném těle Kristově a krvi Kristově. V době Justinově můžeme říci, že má  

slavení eucharistie již pevný liturgický základ, v této souvislosti hovoříme o „justinovském 

schématu“215  

 

 

6.2 Milánský toleranční edikt 

 

Významný mezník v dějinách liturgie a obecně v dějinách křesťanství představuje 

Milánský toleranční edikt, ve kterém je křesťanství zrovnoprávněno s ostatními 

náboženstvími říše. Toto nové právní postavení církve se projevilo i vnějškově změněnou 

liturgickou praxí. Bohoslužby, které už není potřeba ukrývat před státní mocí, jsou ve velkých 

městech konány ve velkých bazilikách často věnovaných církvi císařem, nebo členy jeho 

rodiny. S tím souvisí i nově získaný statut církevních hodnostářů, kteří Milánským ediktem 

byli postaveni na roveň nejvyšším státním úředníkům. 

V souladu se slavnostním ceremoniálem převzatým z císařského dvora jsou církevní 

hodnostáři doprovázeni do baziliky ve slavnostním průvodu a je jim prokazována největší 

úcta. K proměnám dochází i ve způsobu odívání biskupů a dalších členů kléru, jsou 

používány slavnostní insignie a celkový oděv se stává zdobnější a honosnější, proměňuje se 

tak  původní jednoduchost oblečení biskupů zdůrazňující střízlivost a odtažitost od světa.  

                                                 
213 OBRANA I in: SUŠIL, František: Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina mučeníka, Praha: Dědictví sv. 
Prokopa, 1874, kapitola 65, 66.  
214 OBRANA I in: SUŠIL,  František: Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina mučeníka, Praha: Dědictví sv. 
Prokopa, 1874, kapitola 66. 
215 ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001, 32. 
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Rozlišení kléru a věřících je podtrženo i zvýšením oltářní mřížky, ze které se později 

na východě vyvinul ikonostas. Ve čtvrtém století je doložitelná změna liturgické praxe 

týkající se eucharistie, dochází k opouštění častého přijímání, a to nejprve na východě říše      

a o něco později také v západní části říše. Celkově tedy již v tomto období dochází formálně 

v liturgii i v běžné praxi k postupnému vzdalování kléru a laiků. V souvislosti s prohlubující 

se politickou a ideologickou diferenciací říše se začíná vytvářet několik odlišných 

liturgických praxí, hovoříme o východních a západních liturgiích, které jsou ještě dále 

členěny na liturgie regionální.  

 

6.2.1 Nástin vývoje západní liturgie216 

 

Z našeho pohledu nás zajímá další vývoj liturgie západní, která se rozděluje na liturgii 

severoafricko-římskou, galskou a starošpanělskou.  

Počínaje sedmým stoletím se v důsledku mocenského sbližování Říma a Franské říše 

výrazněji prosazuje galsko-franský vliv. Jedním z charakteristických rysů tohoto typu liturgie 

je zvyk číst mešní kánon potichu, aby nedocházelo ke zneuctění svatých slov a dále zvyk 

chápat veškeré liturgické úkony a texty alegoricky, tedy tak, aby bylo potřeba význam těchto 

symbolů vykládat. Tento proces vzájemného sbližování se v oblasti liturgické praxe dovršuje 

v desátém století, kdy Řím přejímá galsko-franskou liturgii a jako závaznou normu pro celý 

křesťanský západ ji začíná prosazovat Řehoř VII. Liturgie se tak stále více stává vysoce 

specializovanou službou, kterou může vykonávat a vykládat jen  klérus.  

V této době dochází k rozvoji kultu svatých a spolu s ním uctívání relikvií, ostatků 

svatých a pořádání poutí. Velká, posvátná úcta ke svátosti však má také za následek méně 

časté přijímání eucharistie. Vnějším projevem této extrémní úcty ke svátosti, hraničící až 

s obavou se svátosti fyzicky dotknout a tím ji znesvětit, je i zavedení nové praxe přijímání. 

Hostie se již neklade do ruky, ale dává se přímo na jazyk přijímajícího, upouští se také od 

přijímání z kalicha, aby nedocházelo k vylití obsahu.  

Četnost přijímání se snižuje tak dramaticky, že IV. Lateránský koncil musí vydat 

nařízení přijímat eucharistii nejméně jedenkrát v roce. V liturgické praxi tak proces 

oddalování kléru od věřících a přehnaný církevní formalismus postupně vede 

k nespokojenosti a potřebě reformy. Jedním z mluvčích tohoto obrodného proudu je Matěj 

z Janova.  

                                                 
216 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. 
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6.3 Matěj v boji o časté přijímání 

 

Matěj se na podporu své argumentace k návratu k praxi častého přijímání mnohokrát v 

Regulích odvolává na církevní autority, ale také na praxi prvotní Církve. Mezi církevní Otce, 

které v této souvislosti často cituje jsou Anacletus, Jeroným, Ambrož, Augustin, Jan 

Zlatoústý, Caesarius, podporu však také nalézá u Anselma, Inocence III., Bernarda, Tomáše 

Akvinského, Bonaventury a Jindřicha Suso.  

Matěj velmi často cituje z Písma. Následující pasáž z Regulí však zároveň ilustruje 

jeho důkladnost při práci s církevními autoritami ve snaze obhájit svá východiska: „Ctihodný 

a svatý muž Caesarius praví: Jako živíte své tělo každého dne tělesným pokrmem, tak 

občerstvujte svou duši v každé době stravou duchovní. Všichni křesťané jsou povinni každou 

neděli obětovat a přijímat, a ve čtyřicetidenním postě každého dne napomínám, ať obětují       

a přijímají.“217  Též v jiné promluvě: „Musíte vědět, nejdražší bratří v Pánu, že tak, jako se 

skládá člověk z viditelného těla a neviditelné duše, živí se dvojím pokrmem, aby mohl býti živ. 

Proto jako člověk vnější, viditelný nemůže žíti bez viditelného chleba a tělesného pokrmu, tak 

neviditelná duše není s to žíti, jestliže by se častokráte neposilovala neviditelným pokrmem, 

t.j. tělem Páně, a svatým povzbuzováním. Protože tedy duše, není-li udržována svým 

pokrmem, umírá tak, jako umírá tělo, (...)“218 

Kromě četných odkazů na Písmo a církevní autority však potřebu častého přijímání 

odvozuje od představy účasti na daru těla a krvi Ješíše Krista všem lidem, kterým je tím 

umožněn podíl na jeho božství a ti kdo tělo a krev Kristovu přijímají se: „odívají duchovně 

sluncem božské pravdy, spravedlnosti, moudrosti a moci, jsouce od slávy v slávu proměňováni 

(...) očištěni a vybroušeni, zrcadlí a zobrazují v duši syna Božího a bývají přenášeni do života 

Kristova.“219  

Další obrazy a podobenství, které Janov často používané u Matěje z Janova dosvědčují 

silný vliv křesťanského neoplatonismu, který dominoval teologii celého období patristiky. 

Novoplatonismus vlastně Matějovi v Regulích poskytuje interpretační aparát pro komentování 

Písma. 

  Vyberme jen jeden z mnoha: „Hle to je právě to, co ohlašuje svatý Jan (Zj 22,1) 

´Ukázal mi také řeku jasnou jako křišťál, vytékající z trůnu Boha živého a Beránkova, 

uprostřed ulice města; a z té i oné strany řeky strom života, rodící dvanáctero ovoce; každého 

                                                 
217 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954,107. 
218 SCHENK: op.cit., 107. 
219 SCHENK: op.cit., 96−97. 
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měsíce dává své ovoce a listí stromu je léčivé pro národy.´ Co jiného táži se, znamená jasná 

řeka než Ducha Ježišova, který koldokola spěje, totiž od Boha skrze Ježíše Krista k Bohu,        

a tak odtud onam zpět se vylévaje, vrací se Duch v svém koloběhu? (...) Pán Ježíš ukřižovaný 

je totiž alfa a omega, začátek i konec Ducha svatého a emanace jeho a všech milostí, Boží 

moudrosti a znalosti.“220   

Křesťané s platoniky sdíleli představu světa jako uzavřeného cyklu, který je složen ze 

třech etap, první etapy − věčně trvajícího principu, dále částí která vychází z prvého principu 

a konečně cesty zpět k prvnímu principu. Platonici i křesťanští Otcové pro tyto tři etapy 

pohybu používali označení „moné“, „proodos“ a „epistrofé“ nebo-li také, pro zdůraznění 

dynamiky celého procesu „úsia“, „dynamis“ a „energia“.  Prostředníkem tohoto pohybu jsou 

ideje nebo logos. U Matěje představuje eucharistie − přijímání těla a krve  Ježíše Krista – 

podíl na tomto logu, nebo-li jak také říká První Pravdě. Poučen Písmem a církevními Otci je 

přesvědčen, že čím častěji se věřící účastní svatého přijímání tím většího účastenství se mu 

dostane na tomto nejvyšším Božím daru. Přijímající těla a krve Kristovy se stává součástí 

božského cyklu emanace, pohybu a zpětného návratu do věčného života. 

„Neboť jeho Duch, uchvátiv naše duše jako bystřina rozkoše, pudí nás k Bohu Otci     

a přenáší ke Kristu Ježíši, sedícímu po pravici Boží (...) Praví (Jan 16,26): ´Vyšel jsem od 

Otce a přišel jsem na tento svět a zase opouštím svět a jdu k Otci.´ A tak tedy dále ne již v těle, 

nýbrž spíše v duchu je náš život (...)“221  

Je však nutno říci, že otázka častého přijímání pro laiky u Matěje není něco co by bylo 

pro tuto dobu zcela vyjimečného. Požadavky na časté přijímání můžeme registrovat                

u mysticky orientovaných hnutí, zejména v Německu u Eckharta, Taulera a Susona a dále       

i u některých hnutí v ženských dominikánských klášterech.222 Svědčí to o tom, že potřeba 

obrody a zniternění přílišného formalismu liturgické praxe církve byla vnímána šířeji. Otázka 

pravověrnosti Matějova učení byla důkladně zkoumána Ondřejem Petrů O.P. v jeho publikaci 

M.Matěj z Janova - O častém svatém přijímání. A jeho následujících osm závěrů plynoucích 

z Regulí, které obsahují shrnutí  Matějových doporučení v této věci shledává jako učení zcela 

pravověrné: 

„1. Žádná určitá hodina ani den v roce nemají být ustanovovány pro přistupování k svátosti 

oltářní laikům, kteří přijímají často. 

2. Všem kdo nemají smrtelný hřích, je dovoleno přijímat každý den. 

                                                 
220 SCHENK, Rudolf. Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha: Ústřední církevní nakladatelství 
v Praze v edici Blahoslav, 1954, 97−98. 
221 SCHENK: op.cit., 99−100. 
222 Srov. PETRŮ, Ondřej.  M.:Matěj z Janova. O častém svatém přijímání. Olomouc: Krystal, 1946, 59. 
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3. Přistupovat každou neděli jest jim prospěšné k spasení. 

4. Všem křesťanům, kteří se s lítostí vyzpovídají, přistoupit jednou za rok je nutné ke spáse. 

5. Špatným a nehodným křesťanům, pokud jsou v tom hříšném stavu, nikdy není dovoleno 

přijmout. Mohou se však obrátit k lepšímu životu a pak přijímat. 

6. Nehodným křesťanům jen to je prospěšné, aby zanechali své zloby a se svatými často 

přistupovali. 

7. Nehodným křesťanům je nutné k spasení, aby se káli a alespoň jednou v roce přijali 

velebnou svátost.  

8. Špatní křesťané, ať přijímají v těžkém hříchu anebo pro svůj hříšný stav o svátost nedbají, 

v obojím případě pohrdají svátostí a jsou vinni tělem a krví Páně.“223 

 

Otázka nápravy praxe svatého přijímání souvisí s dalším tématem, které Matěj často 

kritizuje v soudobém církevním životě − „nálezky lidské“. Tyto nálezky Matěj chápe jako 

jednu z překážek, které laiky odvádí od „těla a krve Ježíše ukřižovaného“. Matěj říká, že pro 

tyto nálezky lidské je zahalen kříž Ježíšův. Dále se pak „tělesní kněží“ stavějí na odpor            

a odvracejí tak věřící od správné cesty. Toto vše je konáno na základě „modloslužby“, kterou 

jsme rozebírali v předchozí kapitole. Matěj se dále věnuje tématice obrazů a jen plamenně 

poznamenává, že z chrámu má být vyvržen každý, kdo se klaní a obětuje obrazům.224  

 

 

6.4 Závěrem 

 

Zkoumáme-li myšlenky Matěje z Janova z perspektivy historického vývoje liturgie      

a církevní praxe, vidíme, že svou inspiraci a oporu hledá spíše v době Otců než u autorit 

časově mu bližších. Matěj se odvolává na TQ, Bonaventuru, Inocence III. a řadu dalších 

církevních osobností, ale čtenář jeho Regulí nabývá dojmu, že odvolávání se na současnější 

autority Matěj používá, aby se spíše vyhnul z případnému nařčení z porušování platných 

církevních nařízení a zvyklostí. Poučen několikerým odsouzením svých názorů, snaží se odít 

své myšlenky, do hávu přijatelného pro církev. Jeho ústřední myšlenky ať už se jedná o časté 

přijímání, odsouzení „nálezků lidských“ a jeho odvolávání na Bibli jako nejvyšší autoritu, 

jsou beze zbytku postoje bližší prvotní církvi, než církvi vrcholného středověku. Matěj si je 

vědom formalismu a pokrytectví církevního života, používá pro něj označení „lichá církev“ 

                                                 
223 PETRŮ, Ondřej.  M.:Matěj z Janova. O častém svatém přijímání. Olomouc: Krystal, 1946, 43−44. 
224 Srov. PETRŮ, 84. 
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nebo „církev Antikristova“ a nabádá  k obrodě církve a návratu k praxi církve prvotní. 

Zároveň, při šíření svých myšlenek, volí cestu opatrné koexistence  mocnými tehdejšího 

světa.  
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7 Ukázka Matějovy práce s patristickými zdroji 
 

Na tomto místě svého výkladu o pojetí eucharistie u Matěje bych se chtěla pozastavit    

a ozřejmit obecnější téma přístupu Matěje k patristickým zdrojům. Díky pečlivé práci 

komentátorů Matějových textů, zejména Kybala a Nechutové, máme dnes k dispozici 

podrobně analyticky zpracovaný citační aparát k Matějovým Regulím. Například vezmeme-li 

si vydání Regularum Veteris et Novi Testamenti − De Corpore Cristi z roku 1993,225 

editované Janou Nechutovou, nalezneme na konci práce „Indices Auctoritatum“, který do 

nejmenších podrobností dokumentuje místa v  Regulích, kde se vyskytují odkazy na Písmo     

a na Apokryfy, „Index locorum Scripturae“ a „Index Auctorum“, kde jsou obdobným 

způsobem identifikována jména autorů vyskytujících se v textu. Pomocí těchto rejstříků je pak 

možné na základě frekvence výskytu konkrétního jména jednotlivého Otce zjistit jeho 

předpokládaný vliv na Matějovo myšlení. Obecně tento přístup předpokládá, že frekvence 

výskytu určité textové dominanty (jména, slova, témata) a její případné shlukování. Vzájemné 

vztahy s jinými dominantami textu apod. poukazují na jejich relativní význam. Tato metoda je 

známá jako citační analýza a tvoří součást širší oblasti infometrických metod,226 které na 

analýzu textů užívají kvantitativních metod. Podrobně jsou tyto metody popsány v naší 

literatuře například u Dismana227 a Königové.228 Ve zmíněném vydání původního textu 

Matějových Regulí, které se zabývají především otázkou častého přijímání svátosti oltářní, 

nalezneme v autorském rejstříku „Index Auctorum“ následující odkazy na Otce: 229  

Ambrosius Mediolanensis – 1005. 

Augustinus Aurelius (et Pseudo-Augustinus) – 1005, 2922, 6298; Ad inquisitiones Januarii 

– 1276, 6835−6836; Confessiones – 1230, 1236, 1252, 4433; De civitate Dei – 2648; De 

ecclesiasticis dogmatibus – 203, 847, 935, 1268−1271, 1276, 6835−6836; Enarrationes in 

Psalmos – 1307; Enchiridion ad Laurentium sive De fide, spe at charitate – 7052; In Joannis 

evangelium tractatus – 155, 200, 212, 740, 743, 1300, 1307, 3371, 4019; Sermones de 

diversis – 1373; Sermones de Scripturis – 5921, 6900. 

                                                 
225 Srov. JANOV, Matthiae de. Regularum Veteris et Novi Testamenti −Liber V. De corpore Christi. München: 
Oldenbourg, 1993.   
226 Tématu jsme se věnovali v části 3.1, věnované metodice práce. 
227 Srov. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. 
228 Srov. KİNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha: Česká informační společnost, 1993. 
229 Srov. JANOV, Matthiae de. Regularum Veteris et Novi Testamenti −Liber V. De corpore Christi. München: 
Oldenbourg, 1993, 289−290.   
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Boethius, A.M. Severinus – De consolatione philosophiae – 4368.  

Caesarius Arelatensis – 1020–1043.  

Gregorgius Magnus – 7907; Dialogi – 946, 7860; Epistola ad Serenum – 2770−2822; 

Homiliae in evangelia – 314, 1564, 7704; In Primum regum expositiones – 7619; Super 

Cantica canticorum exposito – 7619. 

Hieronymus – 1005; Epistola seu Liber apologeticus ad Pammachium – 937; Prologus in 

evangelium beati Marci – 6700, 6826. 

Iohannes Chrysostomus – 1005, 4030; Commentarius in epistolam ad Romanos – 7862. 

Přihlédneme-li k tomu, že autorita Otců byla u středověkých autorů tak veliká,           

že odkazů na ně bylo používáno jen v pozitivním slova smyslu, můžeme z prostého 

kvantifikování výše uvedených odkazů učinit závěr, takže k tématu častého přijímání 

nejčastěji citovaným Otcem, u kterého Matěj hledá oporu, je Augustin. Po něm následuje 

Řehoř Veliký, Jeroným a Jan Zlatoústý. V některých případech, přestože odkazů se vyskytuje 

méně (jako je tomu v tomto případě u Caesaria z Arles) je citace natolik významná, že si 

zaslouží podrobnějšího rozboru.     

K dokumentaci Matějova přístupu k práci s Otci vybírám citační shluk s odkazem na 

část 1005, kde se odvolává na autority, u kterých hledá oporu pro časté přijímání svátosti 

oltářní: „A doctrina, dico, omnium sanctorum doctorum veterum, ut Crysostomi, Augustini, 

Ambrosii, Ieronimi, et novum, Bernhardi, Thome de Acquino, Hugonis, Magistri 

Sentenciarum Petri Lombardi, et modernorum, David De processibus religiosi, doctoris 

illustris, potentissimi viri opere et sermone abbatis de Aula Regia in libro, quem  

Malogranatum (...) “ 230 

Pro větší účinnost své argumentace o častém přijímání Matěj zařazuje citaci z Caesaria 

v odkazu 1015,  kterou uvádí: „Dicit igitur venerabilis et sanctus vir Cesarius: ´Sicut carnem 

vestram cottidie pascitis carnali cibo, ita mentes vestras reficite omni tempore pabulo 

spirituali. Omnes cristiani omni dominico die debent offerre et comunicare, et in 

                                                 
230 JANOV, Matthiae de. Regularum Veteris et Novi Testamenti −Liber V. De corpore Christi. München: 
Oldenbourg, 1993, 43. Text týkající se Otců je autorkou ztučněn. 
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Quaedragesima omni die moneo, ut offerant et comunicent´.“231 Matěje v tomto textu 

převzatého z Caesaria nejspíš zaujalo použití srovnání mezi stravou duchovní a tělesnou. Tělo 

potřebuje k životu hmotný pokrm, stejně tak i duše ke svému zdárnému prospívání potřebuje 

duchovní pokrm a z této úvahy vyplývají konkrétní doporučení k přijímání. V části 1025 pak 

dále cituje stejného Otce: „Scire debetis, fratres dilectissimi in Domino, quod sicut homo ex 

carne visibili et anima invisibili constat, ita duplici cibo pascitur homo, ut vivere possit. Unde 

sicut exterior homo visibilis absque pane visibili ciboque vivere non potest, ita anima 

invisibilis, nisi cibo invisibili, hoc est corpore Domini, et emocione sancta, frequenter 

reficiatur, vivere non valet. Cum igitur ita moritur anima, nisi suo cibo sustentetur, sicut caro 

moritur, nisi escam corpoream percipiat, mirandum est, quare non ita homines anime cibum 

requirant, sicut corporis cottidie requirere student. Ecce anima nobilior quam caro, quia 

caro, sive pascatur, sive non pascatur, hodie aut  cras moritur, que si cibo corporeo non 

pascaturm, moritur, et si pascatur, nequaquam semper vivere poterit. Anima vero, si corpore 

Iesu non pascatur, quamvis essencialiter vivat, tamen spiritualiter non vivit, que si corpore 

Domini cottidie pasceretur, et hic et in eternum felicissime sine ulla morte viveret. 

Quapropter, carissimi, auribus cordis solerter illud audite, quod et in lege et in ewangelio 

legitur: Non in solo pane vivit homo etc. Est sensus: sicut exterior homo visibili, ita anima 

invisibili pane reficitur, ut vivere possit. Quia igitur non est dubium ita esse, attencius 

requirite anime cibum, sicut escam corporis cottidie studiose percipitis. Nam si essent 

homines de cibo spirituali, videlicet corpore Cristi, sicut de corporali solliciti sunt, nullus 

periret, nullus ad eterne dampnacionis penam transiret, sed omnes essent felices cunctique 

fuissent beati.“232    

Účinek rozvíjení analogie mezi tělesným a duchovním pokrmem, který vhodně           

a výstižně doplňuje Matějovu argumentaci, je dále zvýšen touto další (viz výše uvedenou) 

citací z Caesaria. Duše je přece důležitější než tělo a staráme-li se o tělo tak, že mu 

dopřáváme stravu každý den, je tedy vhodné abychom se o duši starali alespoň podobně.  

Provedená ukázka analýzy dvou možných přístupů k původnímu Matějovu textu 

v souvislosti s vlivem Otců mne vede k závěru, že Matěj přistupoval k výběru Otců na 

podporu své argumentace selektivně, konečně jinak to podle mne ani nejde. Tento problém je 

dobře znám v souvislosti s Písmem − ač je možné domluvit se na platné verzi výsledného 

                                                 
231 JANOV, Matthiae de. Regularum Veteris et Novi Testamenti −Liber V. De corpore Christi. München: 
Oldenbourg, 1993, 44. 
232 JANOV: op.cit.: 44. 



 90 

textu, stále zde zůstává prostor pro odlišné interpretace, které je možné dále umocnit 

selektivním výběrem různých pasáží z Písma.   

  Přestože je možné v Matějových Regulích vysledovat větší nebo menší míru vlivu 

konkrétního Otce, v žádném případě se nemůže jednat o úplnou shodu mezi teologií Matěje    

a například teologií Augustina. Nejvýše můžeme hovořit o významné inspiraci či podobnosti.  

Domnívám se, že Matěj je zcela svébytným a originálním teologickým myslitelem, 

který dokázal citlivě vnímat atmosféru své doby, a tento svůj pocit dokázal artikulovat 

způsobem, který v mnoha ohledech předjímá reformaci. Z těchto důvodů mne při práci 

s Matějovým textem spíše zajímaly obecnější změny v dobové struktuře myšlení, částečně 

inspirované nebo zprostředkované patristikou, kterou Matěj vnímal a pojmenoval ve smyslu 

proměny „ducha doby“ nebo „diskurzu“, jak hovoří současní strukturalisté. Francouzský 

teoretik umění René Huyghe v publikaci Umění a lidstvo hovoří o dvou dominantních 

kulturách (intelektuálních řádech),  které  západní civilizaci doprovázejí od jejího zrodu. 

Jedním z těchto řádů, který se zrodil v Řecku, a který je v současném západním civilizačním 

okruhu převažujícím, je řád vědecký. Huyghe tento „diskurz“ definuje takto: „Chtěl-li subjekt 

poznat určitý předmět, musel jej pouze pozorovat, jinak s ním musel přerušit veškeré spojení. 

Takové spojení vyžadovalo, aby subjekt byl neutrální, animisticky i emocionálně neúčastný, 

ale aby zachoval i určitý odstup, určitou vzdálenost od objektu (...) “233 Vědecký „diskurz“       

a druhý řád, který je historicky starší, označuje Huyghe spolu s etnology jako řád 

„předlogický“: „Pozorovaný předmět tu nebyl definován jako něco odlišného od 

pozorovatele, ale oba, objekt i subjekt, byly zde spojeny jako celý vesmír animismem, 

společným všem bytostem i věcem (...) Každá realita, která se podobala druhé, byla s ní 

solidární, snažila se s ní splynout  a sdílet s ní týž osud.“234 Tyto charakteristiky neobsahují 

kvalitativní hodnocení. Pouze definují dva typy kultury, které se v duchovních dějinách 

Evropy stále vynořují tu v silnější a tu v mírnější podobě.  

Podívám-li se na zpět na Matějovu argumentaci, mluvící ve prospěch častého 

přijímání, pak (poučena o existenci rozlišení těchto dvou řádů) se mi zdá, že Matějova 

argumentace na podporu častého přijímání ohlašuje opětovné nastolení nového „řádu“ (řád 

„předlogický“). V době kdy Matěj působil v jižní Evropě se mění celé kulturní klima              

a vrcholný středověk. Ten někde již ustoupil (jako například v Itálii) a jinde teprve začíná 

                                                 
233 HUYGHE, René (a kol.): Umění a lidství − Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974, 162. 
234 HUYGHE: op.cit., 162. 
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ustupovat renezančnímu myšlení. Právě renezance přináší novou duchovní inpiraci v oživení 

zájmu o novoplatonismus, pythagoreismus a spolu s tím i o magii. Charakteristika 

duchovního řádu renezačního myšlení v její zralé podobě je zpracována například 

Foucaltem.235 Klíčové slovo, které pro definování této etapy myšlení používá je „sympatie“ 

(vzájemné propojení, ovlivňování, sdílení). Poznámka o možném vztahu mezi chápáním 

„eucharistie“ u Matěje a nástupem renezance je však pouze hypotetická a zasluhovala by si 

podrobnějšího zkoumání.  

7.1 Shrnutí 

Smyslem této části mého výkladu bylo pouze vysvětlit širší záběr této práce, která se 

pokouší vysledovat proměny středověké teologie, které se v jedné ze svých mnoha forem 

stávají součástí evropské reformace.       

Jak vidíme z výše uvedených ukázek, Matěj u Otců hledá (a často také nachází) 

podporu pro své úvahy o potřebě opravy církve. Matěj je velmi dobře obeznámen s dílem 

Augustina, na kterého se velmi často odvolává, a kterého přímo cituje. Rozsáhlé využití 

Augustina není ničím překvapivým, protože právě svatý Augustin představoval 

nejvýznamnější církevní autoritu až do doby (do konce třináctého století), kdy tuto roli 

převzal Tomáš Akvinský. I přes široké přijetí Tomáše paralelně existovala centra, kde se 

Augustin stále těšil větší a větší oblibě.  

Další výběr církevních autorit, které Matěj využívá svědčí o jeho obeznámenosti 

s patristickou tradicí v rozsahu odpovídajícím dostupnosti děl Otců pro středověkého autora. 

Patristická tradice zahrnuje téměř 700 let vývoje církve, kdy církev pracně hledala       

a utvářela svou podobu. V konfrontaci s pohanstvím, gnostiky a heretickými proudy (v celém 

tomto douhém období) docházelo k mnoha věroučným sporům, jejichž definitivní řešení 

muselo být rozhodováno až na koncilech. Není proto divu, že mezi Otci nacházíme mnohé 

myšlenky, které se v určité době těšily podpoře a v jiné době byly zavrženy.  

Příkladů je mnoho. Jmenujme jen Origena, Tertuliána, nebo jak již bylo jinde v této 

práci zmíněno i rané období Augustina.  

Oblibu Otců u Matěje si vysvětluji také tím, že jevy, které stojí v popředí Matějovy 

kritiky se týkají stavu středověké církve. Ta se svou hierarchizací, sklonem k formalismu       

a legalismu byla v době Otců rozšířená v mnohem menší míře. Otcové proto hovoří o církvi, 

                                                 
235 FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s., 2007, 26−29. 
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která je bližší neformální církvi prvních křesťanů. Další důvod, který vidím v pozadí 

Matějovy snahy o využívání autorit, včetně Otců, je taktický.  

Matěj si je vědom toho, že se mnoho jeho názorů nebude zamlouvat, a proto autority 

cituje v takovém rozsáhlém výčtu, jako v případě ukázky první (1005). Ve  druhé ukázce 

(1015) pak Matěj využívá Caesaria k tomu, aby jeho ústy sdělil své vlastní názory.      

 

Na tomto místě končím s prací věnované tématu „Patristické zdroje v díle a myšlení 

Matěje z Janova.“    
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Závěr  

 

Cílem diplomové práce bylo pokusit se odhalit ideové kořeny a vlivy na myšlení a dílo 

Matěje z Janova. Rozborem Matějových myšlenek pomocí kombinovaného přístupu přímých 

citací s hledáním podobností v myšlení Otců a Matějovými názory publikovanými především  

v jeho Regulích a jazyku i stylu jeho argumentace, jsem si uvědomila, že Matěj v mnoha 

ohledech stojí v přímé tradici patristického a scholastického myšlení. Celých devět let svého 

života strávených na univerzitě v Paříži a mnoho dalších let studia v Praze Matějovo myšlení 

formuje  a poskytuje mu rozsáhlou výbavu pro kazatelskou a spisovatelskou činnost.  

Pokud je cílem práce odhalení ideových zdrojů patristických v jeho díle, je třeba říci, 

že tyto vlivy se neprojevují pouze za myšlenkami „reformačními“ jako je časté přijímání, 

Antikrist a kritika obrazů, ale jsou obsaženy doslova v celém stylu, myšlení a životě tohoto 

teologa. Vždyť jen samotná latina integrující řeckou a hebrejskou terminologii, která dává  

Matějovi k dispozici nástroj s celým teologickým a filozofickým pojmovým aparátem 

utvářeným staletími vývoje, jej doslova nutí přemýšlet v rámci této kulury.  

  Matěj je především kněz a scholastik vychovaný v duchu západní křesťanské tradice. 

Momenty, kdy se staví kriticky, a dodejme, že s velkou dávkou opatrnosti, k současnému 

stavu církve, nacházejí svůj předobraz v myšlenkách jeho předchůdců a v celé církevní 

tradici, především však církve prvotní apoštolské a poapoštolské, tedy před-konstantinovské.  

V tématech kde anticipuje reformaci se vrací k autoritám církevních Otců, zejména     

k  Augustinovi. Prostřednictvím Augustina tak využívá výkladových schémat převzatých 

z myšlení neoplatoniků.  

První Pravda je mu základní jistotou a oporou a návrat k této První Pravdě, ve které se 

završuje cyklus lidské duše má svůj prokazatelný původ v helénistické pohanské metafyzice, 

kterou si Otcové, počínaje Filónem, Justinem, Klementem Alexandrijským  a  konče Janem 

z Damašku , přizpůsobili pro výklad Písma.  

Celé ladění práce, odsouzení tělesnosti a hmotného světa, ve kterém Matěj spatřuje 

příčinu zla a místo kde se projevuje Antikrist, má manicheiské a dualistické kořeny 

zprostředkované středověku Augustinem. Samotná myšlenka Antikrista je Otci využívána      

v rámci eschatologické argumentace.  

V diplomové práci jsem dokumentovala možnou genezi této představy od 

předpokládaných semitských kořenů až po uchopení tohoto tématu ve spisech Starého zákona 

a jeho rozpracování u Pavla a Jana v Novém zákoně.  
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Teoretické rozvedení ideje Antikrista je také dokumentováno u Hyppolita, Origéna, 

Tertuliána a dalších Otců, pro Matěje je však zdá se nejvýznamější Augustinova interpretace 

Tychonia s jeho metaforou „dvou církví“.  

Velkým tématem církevních Otců je modloslužebnictví a uctívání obrazů v kultu. 

Ústředním historickým časovým rámcem pro diskusi související s obrazy je doba 

ikonoklasmu. Právě v tomto období se střetávaly různé koncepce a vypracovala se teologická 

argumentace pro obhajobu obou krajních stanovisek. Jak zástupci strany ikonodulů tak            

i zástupci strany ikonoklastů připravili rozsáhlý argumentační aparát pro veškeré budoucí 

diskuse k tomuto tématu a Matěj jich dokázal využívat s velkou dovedností.         .       

Bezprostřední nápravu, která je nutná pro zlepšení života církve a laiků spatřuje Matěj 

v častém přijímání. I zde hledá Janov inspiraci u Otců a v praxi prvotních křesťanských obcí. 

Téma eucharistie v životě církve je bohatě zdokumentované v patristických zdrojích včetně 

doporučení technického rázu jak často přijímat a jakým způsobem. Rozhodující argumentací 

pro časté přijímání, kterou v jeho díle nacházím však podle mého názoru je potřeba hledat 

v Matějově představě o První Pravdě a chápání eucharistie jako prostředku přímé účasti na 

této První Pravdě. 

  V první části své práce jsem zhodnotila duchovní situaci doby, hovořila jsem               

o vnímání potřeby obrodného procesu v životě církve, která se projevovala vznikem                

a působením jednak heretických proudů jako byly valdenští nebo albigenští, ale také 

reformních proudů jako například devotio moderna přímo v hlavní linii křesťanství. Na těchto 

hnutích jsem zdokumentovala široce sdílený pocit panující v lidových vrstvách i církevních 

kruzích, který svědčil o potřebě hledat nový vztah k životu a k Bohu , který by lépe odpovídal 

novým společenským podmínkám a duchovní situaci. Matěj byl jedním z těch, kteří dokázali 

tuto situaci správně rozeznat a pojmenovat.            

Po smrti Matěje z Janova celé toto přípravné období vrcholí v Čechách v prvním 

velkém  proticírkevním vystoupení  Jana Husa, následovaném dlouhým obdobím husitských 

válek. I samotná katolická církev hledá řešení svých přetrvávajících problémů na koncilech 

nejprve v Kostnici a později v Basileji. Období po smrti Matějově je plné velkých změn, 

ohlašuje se příchod renezance urychlený pádem Byzance, a vrcholný středověk se svou 

symbolikou gotické katedrály a jeho duchovní obdoby v podobě vrcholné scholastické 

Tomášovy syntézy rozumu a víry začíná být postupně nahrazován teologií oddělující víru        

a rozum, se kterou započali nominalisté a oxfordští františkáni.  

Lutherova a Kalvínova reformace, která na mnoho z podnětů Husa a jeho předchůdců 

navazuje tento přerod dokonává a předznamenává tak nástup novověku. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

I. Biblické knihy 

 

Zkratky biblických knih jsou převzaty z českého ekumenického překladu (ČEP) Bible, který 

vydala Česká biblická společnost v Praze roku 2001. 

 

II. Bibliografické zkratky 

 

ed. – editor 

in  − v 

op. cit  – opus citatumlopere citato − (shora) citované dílo 

 

III. Další zkratky 

 

Regule – Regulae Veteris et Novi Testamenti – Pravidla Starého a Nového Zákona 

TQ  –  Tomáš Akvinský 
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