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Úvod
"Nikdy jsem nepochyboval o pravdivosti znaků, Adsone,
znaky jsou to jediné, co člověk má, aby se vyznal ve světě. Co
jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky. K Jorgovi jsem
došel tak, že jsem sledoval apokalyptické schéma, které se
zdálo být platné pro všechny zločiny, a přitom bylo zcela
náhodné ... Choval jsem se jako tvrdohlavec a šel jsem za
zdáním řádu, zatímco jsem přece měl vědět, že ve světě žádný
řád není. "
Umberto Eco, Jméno růže

Apokalyptická proroctví byla spletitým obrazem, obrazem doby a autora. Byla
reprezentací duchovních
Prorocké texty byly vždy
pokřiveným,

ideálů,
přímo

navázané na aktuální

děním

respektive jeho významu. Základní text
současníky

aktualizován,

přičemž

jejímž zrcadlem,

nutně

s sebou neslo
zůstával

proměny
měnil

stejný,

vkládán. Narativ profetických

textů

nadějí.

ač někdy

problematizován, realitu

textu, který je její interpretací, ale také

Kontinuální propojení s aktuálním

kterého byl

skutečnost,

byly. Pojem " skutečno st" je tu ovšem
prostřednictvím

poznáváme

politických snah, obav, utopií a historických

zároveň součástí.

zakódovaného poselství,
se

referenční

rámec, do

byl stále znovu historizován a

poskytoval základní spojnici mezi teologicko-historiografickými

koncepty minulosti a hermeneutickými konstrukty budoucnosti.
Proroctví byla nástrojem interpretace sebe sama v dané

době,

dávala

otázky po smyslu, poskytovala možnost vložit do uplynulých, probíhajících i
událostí

řád

porozumět

a stanovit jejich cíl. Byla

pravému významu

poskytovala jednotlivým
vložit a v rámci
proroctví

něho

prostředkem,

přítomnosti

autorům

a minulosti.

jak

předvídat věci

Středověká

odpovědi

na

očekávaných

budoucí a jak

apokalyptická tradice

pružný hermeneutický systém, do kterého bylo možno

interpretovat prakticky jakoukoliv historickou událost. Apokalyptické

poskytovalo

potenciál

metanarativu,

který

strukturoval,

vysvětloval

a

legitimizoval, nebo naopak kritizoval a vyvracel aktuální historické dění.
Apokalyptická proroctví a jejich výklady vznikala
současníky

vnímané jako krizové, ale

Autoři těchto textů

tak svou

zároveň

přítomnost

jako

čas

často

nadcházejících obecných

chápali jako dobu "mezi

církve byly reflektovány v rámci schématu, které bylo
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v dobách, které byly

předem

zrněn.

dvěma věky". Dějiny

dáno Božím

určením.

nepochybně

Husitské války byly

vnímány jako

v soudobých pramenech vykládána jako
transformace

poměrů

Proroctví,
skutečnosti.

doba

změn,

která byla

se apokalyptického proroctví. Obecná

tak nabyla vyššího duchovního významu a tím i legitimity.

stejně

jako

přes

Realita,

naplňování

převratová

vidění,

svou

středověku

byla ve

případnou

zmatenost a

využívána k

přes

jako výsledek a naplnění toho, co bylo kdysi prorokováno,

snadnějšímu

zrychlené

přičemž

dění,

uchopení

byla pojímána

proroctví bylo pojímáno

jako oznámení a zpřítomnění Boží vůle. Tak bylo možné podle předem daného výkladového
řád

vzorce najít smysl a

i tam, kde by

nezasvěcený viděl

jen chaos a bezcílný zmar.

Historická realita nabyla v subjektivním pozorování a následné (cílené) interpretaci
specifickou formu jakési "druhé reality", pochopitelné pouze s předznalostí

určujících textů

a v nich obsaženého poselství, jež propůjčovalo historickým reáliím vyšší smysl.
Proroctví ale nebyla vyhledávána pouze v časech krizí a
narativních strategiích
rozkvětu

součástí

vystavěné

prvky

určovaly

které se

součástí různých společenských,

vzájemně

prostupovaly a

výkladové strategie v různých

existovaly vedle sebe, ale

nepochybně

apokalyptickou rétoriku

(před-)

principech

vystavěná

panovnické reprezentace. Apokalyptická schémata,

legitimizačních diskurzů,

vystavěné

Na jiných

profetické texty a jejich aktualizace byly i v dobách

biblických i nebiblických základech, tak byla
a

převratů.

se také

ovlivňovaly.

společenských

vzájemně

na

teologických

Apokalyptické

rovinách, které nejen

pro línaly. Proto nelze zcela oddělit

husitské církevní reformy od v zásadě na stejných

argumentace v panovnické sebeprezentaci lucemburských

panovníků.

Nesmíme zapomínat na to, že pokud byl Zikmund Lucemburský považován husity za
reprezentanta Antikristovy moci,
v něm

viděla

popřípadě

za Antikrista samotného, druhá strana konfliktu

eschatologického panovníka s mesiášskými rysy. Základ k oběma možnostem

identifikace byl položen v příbuzných
ožívala snaha nalézt v nejvyšších

představitelích

postavy eschatologického dramatu.
v dějinách spásy,

podobě,

přesvědčení

Příběhu

o blížícím se

naplnění věku či věků,

aktuální politické moci

zároveň

kdy

hlavní

hledání mesiášského panovníka, jeho roli

jakou tato tradice nabyla v českém

prostředí,

inspiracím, ale také využití v lucemburské panovnické reprezentaci,

kořenům,

jejím

svědčící

o živosti a

aktuálnosti daných témat v Čechách i v jiném než čistě církevně reformním prostředí, je
věnována jedna

z částí

předkládané

práce.

Tendence k tomu, chápat aktuální události husitských
apokalypticky

laděných

proroctví, byla vlastní katolické i utrakvistické

byla v tomto ohledu v obou
přirozeně

nepokojů

znepřátelených

straně.

Strategie

táborech stejná, pouze perspektiva pohledu se

lišila. Abychom pochopili, z jakých
6

prizmatem

pramenů

a tradic apokalyptické myšlení

v českém

prostředí

vycházelo, na jaké myšlenkové linie navazovalo, v

specifika a v čem bylo
ho do

obecnějšího

součástí

kontextu

v předchozí

proudů

době vytvořených stereotypů,

apokalyptického myšlení, živých ve

jeho

je nutné zasadit

středověké Evropě.

j

Tomuto úkolu jsou věnovány úvodní

a

vývoji profetických

:)

byla postava Antikrista. Zasazení dané problematiky do kontextu jednotlivých linií

:)

středověkého

dílčím
:1

textů

ústřední

a

části

čem spočívala

práce, jež budou pojednávat základní tendence ve

koncept

apokalyptického myšlení je

středověkého

rovněž

apokalyptického myšlení, jakým

součástí

nutnou

otázkám husitského myšlení a rétoriky, založených na

přesvědčení

věnují

naplňování

o

se

světa.

posledních událostí
Jak již bylo

ů

kapitol, jež se

řečeno,

reprezentace apokalyptického narativu se v předhusitských a

husitských Čechách objevovaly v různých podobách a s různými cíli, vzájemně spolu ale
součástmi

jednoho myšlenkového systému. Prolegomenou ke

h

úzce souvisely, protože byly

h

zpracování tématu vlastních husitských apokalyptických vizí je tak oddíl,

a

a roli panovnických proroctví v Čechách za vlády Lucemburků, respektive pozici, jaká byla

h

těmto

věnovaný podobě

v eschatologických událostech přiřčena.
Proroctví by ovšem nebylo možné bez proroka, který

é

světě

a tím byl nositelem

interpretačního klíče

zvěstoval

Boží

ke smyslu minulých,

vůli

na

přítomných

n

pozemském

tt

i budoucích událostí. Prorok nejen

h

zároveň důležitou

1.

Díky schopnosti transcendentní komunikace byl prorok tím, kdo mohl

a

duchovní význam a tím zrychlit spirituální dynamiku. České předhusitské a následně

u

husitské

n

Husovi. Konstruktu postavy a role

y

Antikristem a

lí

ukotvená chronologicky na hraně mezi událostmi předhusitskými a husitskými.

prostředí

vysvětloval

a

předvídal,

ale svým charismatem byl sám

složkou hnutí, definovaných na náboženských a reformních základech.

našlo svého proroka nejprve v Milíčovi z

zvěstujících naplnění

těchto

realitě propůjčit

Kroměříže

dvou "druhých"

apokalyptických událostí, je

a posléze v Janu

Eliášů,

varujících

věnována

před

kapitola práce,

Pro husitské teology a kazatele bylo Zjevení svatého Jana a na

li

vyšší

ně

navázaný

1,

myšlenkový komplex ideálním médiem pro radikalizaci situace, ale zejména pro interpretaci

a

aktuálního

e

sama do okamžiku

dění.

Propojením daných událostí s apokalyptickým
konečného

a

zařazení

sebe

boje se silami zla, husitství samo sebe chápalo, a také

navenek interpretovalo, jako rozhodující složku v
n

myšlenkově-interpretační

.e

v němž jednotlivé jevy nabyly vyšších, nebo

:e

celého

lí

se pokusíme objasnit na

vytvořeného

scénářem

dějinách

spásy. Tím se

vytvořil

rozsáhlý

rámec, založený na hermeneutickém výkladovém systému,
minimálně

jiných kvalit a

komplexu husitského apokalyptického myšlení a
několika

významů.

interpretačních vzorců

sondách, sledujících vybrané jevy,

7

Podobu

důležité

pro

postupně věnována

konstituování a obhajobu husitské ideologie. Pozornost je
výkladů

husitských

tématu

Antikrista, podobám, funkci, vývoji a variantám chiliastických

spekulací, dále roli chudoby jako konstitutivního prvku reformních hnutí s apokalyptickým
základem, hlavní zájem je
nutně

zaměřen přirozeně

světské

vyrovnat s otázkou

moci, její legitimity a role ve

legitimizačních

Problému propojení

na husitství. Husitská ideologie se musela
společenském uspořádání.

strategií s apokalyptickými konstrukty je
ústředního

oddíl. Poslední sonda se zabývá zasazením

motivu

přijímání

věnován

další

eucharistické

svátosti do komplexu představo "apokalyptické realitě" husitských Čech.

*
Na tomto

místě

chápeme jako druh eschatologie,

způsob

eschatologického myšlení a

Zahrnuje charakteristické uvažování o posledních
případě

apokalyptika ale v žádném
Každé

křesťanské

světa

pojetí

teologický proces a

věří,

můžeme představit

přesto

Křesťanská

příkladu

přesvědčen,

současnost

příchod,

v

můžeme

že onen poslední

z posledních fází pozemských
apokalyptiky, liší od textů

volně zaměňovat.

jako

Rozdíl mezi pojmy

svatého Augustina. Jeho

charakterizovat jako rozdíl mezi

věku

věk

současnosti

boj s ním.

sami sebe a

dějin.

obecně

dějiny

ve

lidské historie (což byl i
se již nachyluje ke konci. Je
světle

posledních událostí, a

za poslední události samotné (apokalyptické myšlení).

konečný

apokalyptiků, přitom

světě.

bylo "antiapokalyptické", zejména jeho

eschatologie a apokalyptika zahrnovaly ve

v Antikrista, v jeho
do skupiny

na

autora, že žije v posledním

tedy nutné rozlišovat mezi nahlížením vlastní
tím, považovat vlastní

světa.

o

Eschatologie a

je v nějakém smyslu eschatologické - vidí

pojetím (odmítnutím) chiliasmu. Toto rozlišení

Augustin), a tím, když je

světa.

a o konci

Apokalyptiku

přemýšlení

nejsou pojmy, jež by bylo možné

myšlení bylo hluboce eschatologické,

přesvědčením

věcech

že Písmo zjevuje pravdu o konci

apokalyptika a eschatologie

obecným

vyjasnění pojmů.

je nutné malé terminologické

Autoři

svět,

středověku

mimo jiné také víru

jednotlivých

textů,

které

který je obklopoval, nacházeli v jedné

Tím se texty, které náležely do skupiny

eschatologických.

8

řadíme

středověké

ltu

ch

I. Historiografický nástin

'll

:la

1.1. Prameny

lL

lší

ké

u

a

t.

o

Historie se tvoří dokumenty, myšlenkami, prameny a fantaziL! Pramenů, jež
historik

může

smyslu

středověké

vzít do ruky a klást jim otázky,
apokalyptiky, je celá

řada.

směřující

k podobě,

podstatě,

vývoji, roli a

Pro tuto práci jsou to z podstaty problému

zejména texty, a to samotná biblická i nebiblická proroctví, jejich výklady a komentáře, ale
středověkých teologů, reformátorů, literátů, kronikářů, pamfletistů, politiků

také spisy
utopistů.

Svědectví

prameny písemné,

o apokalyptickém myšlení ve

stejně důležité

sochařská ztvárnění

středověku přinášejí

jsou památky ikonografické,

Posledního soudu, apokalyptické cykly

ať

ovšem nejen

se jedná o

nástěnných

malířská či

maleb, mozaik

vyobrazení v knižních iluminacích. Pro poznání apokalyptické imaginace v prostoru
jsou

důležité

i

středověké

i

mapy a cestopisy, kterým ovšem v této práci nebude

či

světa

věnována

y

než zcela okrajová pozornost.

o

Hlavním

průvodcem

při

odkrývání husitských apokalyptických interpretací

o

soudobých událostí je latinský výklad na Zjevení svatého Jana, sepsaný kolem roku 1430
~1

e

a

vůdčím

táborským teologem a jediným biskupem, Mikulášem Biskupcem z

zachován v jediném rukopise, a to ve

é

é

národní

knihovně

pod signaturou

Je

číslo

4520? Na edici textu po léta pracoval Bohuslav Souček, své výsledky částečně (prvních 21
folií) publikoval v Jihočeském sborníku historickém v letech 1938-1941. 3 Jeho práce
zůstala bohužel nedokončena a já jsem hluboce zavázána svému školiteli, prof. Šmahelovi,

u

e

vídeňské

Pelhřimova.

který mi poskytl strojopis

nedokončené

edice a tím mi do velké míry ulehčil první orientaci

a další práci s rukopisným textem. Biskupec
pasáže ale

opatřil českým překladem.

svůj

výklad sepsal v

V mnohém se

při

latině, důležité

biblické

sepisování inspiroval ve Výkladu

na Zjevenie svatého Jana, jehož autorem byl Jakoubek ze

Stříbra. Jakoubkův

rozsáhlý text,

vydaný v letech 1932 a 1933 Františkem Šimkem, je dalším zásadním pramenem
předkládané práce. 4 Jakoubkovy náhledy jsou doplněny i dalšími traktáty, zejména jeho

Jacques LE GOFF, Pour un autre Moyen Age, Paris 1977, s. 7.
Mikuláš z PELHŘIMOVA, Postilla super Apocalypsim, ÓNB Wien, Nr. 4520, fol. f-29r (v textu citováno
jako Super Apocalypsim).
3 JSH 11,1938,12,
.
1939, 14, 1941, s. 1-36.
4 Jakoubek ze STŘÍBRA, Výklad na Zjevenie sv. Jana, 1., II, ed. František ŠIMEK, Praha 1932, 1933.
1

2

9

pojednáními o Antikristu. 5 V českém prostředí měl na oba řečené autory zcela zásadní vliv
Matěj

z Janova a jeho

mimořádné

dílo Regulae Veteris et Novi Testamenti, vydané

Vlastimilem Kybalem v letech 1908 až 1911. 6 S Matějem z Janova často spojovaný a
jedním dechem jmenovaný
aktuálních

Milíč

představo postavě

z Kroměříže zanechal spisy,

důležité

Antikrista a postojích k němu, ale

nejen pro poznání

zprostředkovaně

také o

přítomnosti vlivů evropské profetické tradice v předhusitských Čechách. Kritická edice
Milíčových textů

pro zatím české medievistice chybí, texty jeho apokalypticky

spisů

přístupné

j sou přesto

svých Regulí

Matěj

v několika vydáních.

z Janova,

přístupný
Milíčovy

novissimo (1367), shrnující

Milíčův

zaměřených

Libellus de Antichristo

zařadil

do

je tedy v rámci Kybalovy edice. Sermo de die
evropskou tradicí

ovlivněné

postoje k otázce

eschatologického očekávání, vydal F. M. Bartoš. 7 Společně s Epistula ad Papam Urbanum
V pak oba uvedené texty přeložili a vydali Miloslav Kaňák s Karlem Červeným. 8 Nového

publikování se tyto

tři

eschatologicky

zaměřené

texty

dočkaly

v zrcadlové latinsko-

9

anglické verzi Jany a Milana Opočenských. Pro formování husitských apokalyptických
konceptů bylo také velice důležité dílo Mikuláše z Drážd'an. 1o
Inspirační
prostředí,

zdroje husitského apokalyptického myšlení, jež

nebyly

samozřejmě

komunikace v Evropě

měly původ

v

českém

osamocené, nýbrž byly v rámci myšlenkové a textové

doplněny

o tradici

přejatou

ze

zahraničí.

Na prvním

místě

je

třeba

jmenovat dílo Jana Viklefa, z jehož myšlenek nalezneme v Biskupcově výkladu mnohé,
ačkoliv

se táborský biskup ke svému vzoru

středověké

míry

určil

Anglie,

ovlivněné

většinou nepřihlásil otevřenou

citací. Ze

Vilefovými názory, pocházel i další pramen, který do velké

podobu Biskupcova textu, a to lolardský výklad na Zjevení Opus arduum valde.

Tento text bohužel zatím není

přístupný

v kritické edici, badatel je odkázán na rukopisné

opisy a na vydání zkrácené verze textu, které vzniklo z iniciativy Martina Luthera v roce

Positio magistri lacobelli discipuli magistri lohannis Huss de Antichristo, DNB Wien, Nr. 4933, fol. 205 v v
219 ; Positio Reverendi Magistri Jacobelli De Antichristo, DNB Wien, Nr. 4519, fol. 108 v-119 v•
6 Mathiae de JANOV, Regulae Veteris et Novi testamenti, sv. I-IV, ed. Vlastimil KYBAL, Innsbruck 19085

1913.
F. M. BARTOŠ, Milíčův sermo de die novissimo, in: Reformační sborník 8, 1946, s. 51-58.
8 Miloslav KAŇÁK, Karel ČERVENÝ, Milíč z Kroměříže, Praha 1975.
9 The Messagefor the Last Days. Three Essaysfrom the Year 1367, ed. Milan OPOČENSKÝ, Jana
OPOČENSKÁ, Geneva 1998.
10 Zejména Nicolaus de DRESDA, Consuetudo et Ritus primitive ecclesie et modeme, seu derivative, ed.
Howard KAMINSKY, Dean Loy BILDERBACK, Imre BOBA, Patricia N. ROSENBERG, in: Transactions ofthe
American Philosophical Society, New Series-vol. 55, Part 1, Philadelphia 1965, s. 66-85; Nicolaus de
DRESDA, Puncta, ed. R. CEGNA, MPP 33, 1996; Nicolaus de DRESDA, Querite prim um regnum Dei, ed.
Jana NECHUTOV Á, Brno 1967; Nicolaus de DRESDA, Tabulae novi et veteris coloris, in: Howard KAMINSKY,
Dean Loy BILDERBACK, Imre BOBA, Patricia N. ROSENBERG, in: Transactions ofthe American Philosophical
Society, New Series - vol. 55, Part 1, Philadelphia 1965, s. 38-65.
7
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1528. 11 O oblíbenosti Opus arduum valde (dále pouze OAV) v Čechách konce 14. a první
poloviny 15. století

svědčí

skutečnost,

mimo jiné

že

většina

díla, a to v plné i zkrácené verzi, pochází z českého
strahovské knihovny byl také nalezen fragment

dochovaných

prostředí.

opisů

V jednom ze

českého překladu

tohoto
svazků

tohoto lolardského

výkladu na Zjevení. 12 Ze zachovalých opisů se za základní variantu textu zpravidla
knihovně

považují rukopisy Moravské zemské knihovny Mk 28, manuskript uložený v

Metropolitní kapituly u sv. Víta pod signaturou A 117 a rukopis Národní Knihovny V.E.3.
Z hlediska ohlasu a zpracování, kterého se OAV dostalo v českém prostředí, je mimořádně
zajímavé a důležité studovat vzájemné vazby tří zkrácených verzí, sepsaných v Čechách.
Jedná se o rukopisy pražské Národní knihovny VI.D.21., sepsaný

před

rokem 1413, a

III.G.l7., pocházející z doby kolem poloviny 15. století. V ohledu srovnání zkrácených
verzí OAV je nutné zohlednit

třetí

zkrácenou verzi, již zahrnuje rukopis Biblioteca

Nazionale di Napoli VII.A.34., který je
těchto textů

vystupuje do

popředí

rovněž prokazatelně české

zejména proto, že je

provenience.

opodstatněné

Důležitost

se domnívat, že

autorem opisu varianty OAV v rukopise VI.D.21. by mohl být Mikuláš z Pelhřimova. 13
Je

zřejmé,

že

české

apokalyptické myšlení nebylo v rámci evropské tradice

odtrženým ostrovem a je nutné ho vnímat v návaznosti na široké ideové a textologické
proudy. Proto je nutné se v daném kontextu zabývat i texty a
reálně měly

na

předhusitské

vliv. Pro odhalení

a husitské kazatele a teology

inspiračních zdrojů

je z raně

směry,

přímý

jež

nebo

potenciálně či

zprostředkovaný

středověkých autorů patřičné

zejména spisy Bedy Ctihodného a Haima z Auxerre. Pro pochopení
apokalyptické rétoriky a apokalyptických výkladových

modelů

jsou

studovat

stereotypů

mimořádně důležité

výklady reformních autorů 12. století, mezi jinými Ruperta z Deutzu l4 nebo Gerhocha
z Reichersbergu. 15 Výklad o vývoji středověkého apokalyptického myšlení se neobejde bez
kalabrijského opata Jáchyma z Fiore. Kritická edice jeho hlavních
velkým dluhem

světové

medievistiky. Díky spojenému úsilí

děl

je již po desetiletí

několika předních odborníků

Commentarius in Apocalypsin ante centum annos editus, Wittembergae 1528.
Strahovské Zjevení, ed. Bohumil RYBA, in: Strahovská knihovna 1, 1966, s. 14-25. K tomu srov. Anne
Hudson, A Neglected Wycliffite Text, JEH, 29, 1978, s. 260. F. M. Bartoš se pokusil určit autora lolardského
spisu, ovšem bez prokazatelného výsledku, srov. F. M. BARTOŠ, Lollardský a husitský výklad Apokalypsy,
Reformační sborník, 6, 1937, s. 112-114.
13 Bohuslav SOUČEK, Veritas super omnia. Z biblických studií a odkazu Mikuláše Biskupce z Pelhřimova,
ThPř KR 28, 1961, s. 81 n. Součkův názor převzal i Amadeo MOLNÁR, Apocalypse XII dans I'interprétation
hussite, Revue ďhistoire et de Philosophie religeuses, XLV, 1965, s. 227.
14 Rupert von DEUTZ (Rupertus abas Tuitiensis), Commentaria in Apocalypsim, MPL 169, col. 827-1214.
15 Zejména Gerhoch von RErCHERSBERG, De investigatione Antichristi, ed. E. SACKUR, liber I, MGH, Libelli
de Lite III., Hannoverae 1897, s. 304-395; Gerhoch von RErCHERSBERG, De quarta vigilia noctis, in: Tamtéž,
s.503-525.
II
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(Robert E. Lemer, Alexander Patschovsky, Gian Luca Potesta, Roberto Rusconi a KurtVictor Selge) se tento úkol
mezinárodní komise,

začíná

v

současné době naplňovat.

institucionálně zaštítěná římským

Od roku 1990 existuje

Instituto ltaliano per il Medioevo a

mnichovskými Momumenta germaniae historica, jejímž cílem je vydání souboru
Jáchymových

děl. Tři

hlavní texty kalabrijského opata, tedy Psalterium decem cordarum,

Concordia Novi et Veteris Testameni a Expositio in Apocalypsim, jsou zamýšleny k vydání
nejprve v řadě Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters MGH,
ediční

v Instituto ltaliano per il Medioevo. Ambiciózní
z části, Jáchymovo Expositio in Apocalypsim je

projekt byl zatím

badatelům

v tištěné

následně
naplněn

pak

pouze

podobě přístupno

pouze v tisku, jenž byl vydán roku 1527 v Benátkách, respektive v jeho reprintu z roku
1964. Spis Concordia Novi et Veteris Testamenti

částečně

vydal v roce 1983 Randolph E.

Daniel. 16
Jáchymovým myšlenkovým systémem byli ve 13. a 14. století
autoři,

texty

například

některých

z nich byly známé

prokazatelně

i v českém

ovlivněni

prostředí.

mnozí

To platí

pro Jana Petra Oliviho, autora rozsáhlého výkladu na Janovu Apokalypsu a

mnoha dalších

textů,

vyzvedávajících

většinou

evangelickou chudobu jako základní

křesťanskou ctnost.1 7 Důležité je zmínit také vliv, jenž na české prostředí mohl mít lékař a

alchymista Amald z Villanovy.18
Spisy Jáchyma z Fiore a následného proudu profetické literatury, která vzešla
z prostředí

františkánů spirituálů, značně

ovlivnily francouzského mnicha a "proroka" Jana

Rupescissu (Jean de Roquetaillade). Z jeho

textů

se v

českém prostředí nevýrazněj i

projevilo Vademecum in tribulatione, jehož kritická edice je na rozdíl od jeho dalších děl l9
prozatím jedním z medievistických dluhů. Vademecum je zpřístupněno v tisku z roku 1690,

16 Jáchim z FlORE, Liber de Concordia Noui ac Veteris Testamenti, ed. E. Radolph DANIEL, Transactions of
the American Philosophical Society, New Series - vol. 73, Part 8, Philadelphia 1983.
17 Petr Jan OLIVl, Lectura super Apocalypsim (1297), ed. Warren LEWlS, TUbingen 1972. Například rukopis,
uložený v knihovně Metropolitní kapituly v Olomouci, Ms. č. 291, který je prokazatelně českého původu,
zahrnuje opisy Oliviho děl.
18 Amald de VlLLANOVA, De mysterio cymbalorum ecclesie, in: Peramau I ESPELT, El text primitiu del ,De
mysterio cymbalorum ecclesie' ďAmau de Vilanova, in: Arxiu de textos catalans Antics 7/8,1988-1989, s.
7-133; Amald de VlLLANOVA, De tempore adventus Antichristi, částečně ed. Heinrich FINKE, in: Aus den
Tagen Bonifaz VIII., MUnster 1902, s. CXXIX-CLlX; Amald de VlLLANOVA, Expositio super Apocalypsi,
ed. Ioachim Carreras I ARTAU, Olga MARINELLI MERCACCl, Ioseph M. MORATÓ I THOMAs, Amaldi de
Villanova Scripta Spiritualia 1., Barcelona 1971; Amald de VlLLANOVA, Tractatus de tempore adventus
Antichristi, in: Peramau I ESPELT, EI text primitiu del ,De mysterio cymbalorum ecclesie' ď Amau de
Vilanova, in: Arxiu de textos catalans Antics 7/8, 1988-1989, Apendix, s. 134-169.
19 Johannes de RUPESClSSA, Liber secretorum eventuum, ed. Robert E. LERNER, Christine MORERODFATTEBERT, Fribourg 1994; Týž, Liber Ostensor, quod adesse jestinant tempora, ed. André VAUCHEZ,
Clémence THÉVENAZ MODESTlN, Christine MOREROD-F ATTEBERT, ÉFR, Rome 2005.

12

který ale přirozeně nezohledňuj e žádné textové varianty. 20 Pro české bádání o (před-)
husitské apokalyptice je tento
vliv Vademeca na

Milíče

Rupescissův

spis

důležitý

z Kroměříže. Druhý pak

ze dvou

spočívá

důvodů.

Prvním je možný

v adaptaci textu v českém

prostředí, a to v latinské i vemakulámí podobě?l

Dalším souborem
dominikánských

autorů,

textů důležitým

pro husitské apokalyptické výklady byly spisy

blízkých Hugovi ze st. Cher. Zde do

všechna výklady na Janovo Zjevení, podle svých

incipitů

popředí

vystupují

tři

díla,

známé jako VidU lacob, Aser

pinguis a Confiteor tibi. Aser pinguis vyšlo tiskem roku 1509, VidU lacob bylo vydáno po
polovině

19. století mezi díly Tomáše Akvinského a Confiteor tibi bylo

edičně zařazeno

mezi spisy Alberta Velikého. 22 Pro české prostředí byl určující zejména poslední
ze jmenovaných, který ovšem do velké míry z prvních dvou uvedených

výkladů

vycházel. 23
vytváření

Pro

apokalyptických

analýzu tohoto jevu máme

kromě

řadu spisů, většinou

k dispozici

představ

byl zásadní konstrukt Antikrista. Pro

již vyjmenovaných

v rukopisné

pramenů

podobě (například

v českém

prostředí

De Antichristo scire

cupientibus, NK ČR, IV.H.24., fol. 90 r ; De Antichristo: Ergo de Antichristo scire volentes,
NK ČR, X.A.7, fol. 285 r -285 v , De nativitate Antichristi et operibus eius, NK ČR,
XIV.E.10., fol. 73 V _76 V ). Ve

většině případů

se jedná o varianty textu Adsa de Montier-en-

Der De orto et tempore Antichristi?4 K hledání odpovědí na otázky po středověkých
představách
jedinečný

další,

o Antikristu lze využít i ikonografických

cyklus ve

rovněž

interpretačního

Velislavově

bibli. K uvedeným

pramenů

- v našem

případě

pramenům později přistupují

spisy

s tématem Antikrista, chápající ovšem danou problematiku zjiného
úhlu.

Autoři

kruhům, například Matěj

tohoto

směru

náleželi z pravidla k církevně reformním

z Janova a na něj navazující Jakoubek ze

Stříbra.

Johannes RUPESCISSA, Vade mecum in tribulatione, ed. Edward BROWN, Appendix ad fascieulum rerum
Expetendarum et fugiendarum, tom. II, London 1690, s. 496-508.
v
v
21 Mnišek BOSÁČEK (Johanne s de Rupescissa, Vade meeum in tribulatione), KNM Praha I.E.2, fol. 75 _105 ;
srov. Mnišek BOS ÁČEK (Johannes de Rupescissa, Vade meeum in tribulatione), Knihovna Instytuta
Narodowego Wroclaw, OssoliÍ1ski 1172/1, fol. 71 v_I 02 v; Johannes de RUPESCISSA, Excerpta ex libro eiusdem
,Veni mecum in tribulatione', ONB Wien, Nr. 4764, fol. 187r -189r ; Johannes de RUPESCISSA, Quidam
religiosus ordinis minorum de Rupescissa a.d 1366 Romae carcere inclusus [. ..} multa de statufuturo cleri
predixit et conscripsit, ONB Wien, Nr. 3282, fol. 25r-28r.
22 Hugo DE SANCTO CARO, Expositio in Apoealypsim, incip. Vidit Iaeob, in: Saneti Thomae Aquinatis Opera
omnia, tom. XXIII., Parmae 1869, s. 325-511; Hugo de Saneto Caro, Septima pars huius operis eontinens
postillam domini Hugonis Cardinalis [ ... ] super Apoealypsim, ineipit: Aser pinguis, Basel 1502; [Petr
z Tarentaise], In Apoealypsim B. Joannis Apostoli lueulenta expositio, ine. Confiteor tibi, in: Albertus
Magnus, Opera omnia, (ed.) A. BORGNET, vol. 38, Paris 1890, s. 465-792.
23 Leetura super Apoealypsim, (incip. Confiteor tibi Pater) KMK Praha, Ms. B 46.
24 Adso DERVENSIS, De Ortu et Tempore Antichristi, ed. D. VERHELST, CCCM XLV, Tumholt 1976.
20
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b

Antikrist byl
apokalyptických

důležitou,

konstruktů

postavu Posledního

ale ne jedinou postavou, jež

patřila

do

světa

a imaginací. Zejména "imperiální apokalyptika" tématizovala

císaře světa, případně andělského

mnohá proroctví, zachycená textem i obrazem.

Svědectví

papeže.

Nejznámější

a

o tom

přinášejí

nejrozšířenější předpovědí,

jež mluvilo o posledním, eschatologickém vládci, bylo proroctví Tiburtinské Sibyly a tzv.
pseudo-Metoděje.

Oba texty vydal Ernst Sackur v souboru Sibyllinische Texte und

Forschungen. 25 Prameny, relevantními pro analýzu propojení panovnické reprezentace a
apokalyptického narativu u lucemburských

vládců,

jsou

především jazykově německé

varianty sibylských proroctví, jež vydala lngeborg Neske. 26 Důležité je v tomto ohledu
také sledovat, jaký vliv zanechala v
myšlenkového proudu. Významným
Coly di

Rienzo

českém

prostředí

edičním počinem

a zejména textu

proroctví jáchymovského

zde bylo vydání korespondence

Cyrili s přináležejícím

Oraculum angelicum

pseudojáchymistickým komentářem. 27 V případě Zikmunda Lucemburského se okruh
pramenů rozšiřuje

o texty, vázané na pokusy o obecnou

říšskou

reformu (Reformatio

Sigismundi)?8 Ke zpracování daného tématu lze ovšem využít i pramenů ikonografických
(výzdoba hradu Karlštejna) a kronikářských (kronika Jana Marignoly).

1.2. Literatura
Středověká

výzkumu. I v
ale

apokalyptika dlouho

současné době

mimořádně

je

nepatřila

počet badatelů

plodná. I proto si následující

k populárním

s tímto

tématům

zaměřením

řádky nečiní

medievistického

omezený, jejich práce je

nárok na úplný

výčet,

nýbrž

pouze na naznačení hlavních tendencí a děl, zásadních pro vývoj studia dané problematiky.
Prakticky až do 60. let 20. století neexistovala rozsáhlejší práce, která by se
zabývala otázkami
historici

věnovali

středověkého

apokalyptického myšlení per se. V době

pozornost zejména

dílčím problémům.

Již od

předcházející

počátku

moderního

historického výzkumu vzbuzovaly velký zájem postava a dílo Jáchyma z Fiore,29 role

25 Pseudo-Methodius, Sancti Methodii episcipi Paterensis Sermo de regnum Cantium et in novissimis
temporibus certa demonstratio, in: Sibyllinische Texte und Forschungen, ed. Ernst SACKUR, Halle 1898, s.
59-96; Sibylla Tiburtinská, Explanatio somnii, in:op. cit., s. 177-187.
26 Ingeborg NESKE, Die Spatmittelalterliche deutsche Sibyllenweissagung, Untersuchung und Edition,
Goppinger 1985.
27 Briefivechsel des Cola di Rienzo, ed. Konrad BURDACH, Paul PIUR, Bd. II., Teil IV, Anhang, Berlin 1912;
Oraculum angelicum Cyrilli nebst dem Kommentar des Pseudojoachim, in: op. cit., s. 243-327.
28 Reformation Kaiser Siegmunds, ed. Heinrich KOLLER, MGH Staatsschriften des spateren Mittelalters, VI.
Band, Stuttgart 1964.
29 Například Beatrice HIRSCH-RErCH, Eine Biographie uber Joachim von Floris und dessen Nachwirkung,
Recherches de théologie ancienne et médiévale 24, 1957, s. 27-44.
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1

středověkém

konstruktu Antikrista ve

symbolickém myšlení, otázka definice a následnosti
věků v dějinách církve, vztah proroctví a císařské panovnické pověsti atd. 3o Z autorů, kteří
se

těmto

tématům

věnovali

a tak posunuli bádání o

apokalyptických konstruktech o velký kus

středověkých

dopředu, můžeme

Sackura, Franze Kamperse, Wilhelma Bousseta, z těch,

jmenovat

kteří

proroctvích a
alespoň

Ernsta

se zasloužili zejména o

vydávání relevantních textů uveďme Ignaze von Dollingera, Karla Burdacha a Paula
Piura. 3\ Zásadním pro další bádání zůstává dílo Herberta Grundmanna, věnované
náboženským hnutím a Jáchymovi z Fiore, jemuž zasvětil již svou disertační práci. 32
Grundmann

později

obrátil svou pozornost zejména k Jáchymovým

k vlivu, který jeho texty

měly

následovníkům,

na autory 13. a 14. století. Napomohl tak postupnému řešení

komplikované otázky

původu, přenosu

textů. Přispěl rovněž

k docenění pozice, jakou apokalyptická témata ve vrcholném a

pozdním

středověku

věnoval

se zejména intelektuálním

a

rozšíření

složité textové tradice Jáchymových

zaujímala. Sociální kontext proroctví ponechal Grundmann stranou,

diskurzu. Ve svých studiích

dějinám

rovněž

a fUflkci prorockých

naznačil

textů

cestu k dalšímu velice

v politickém
důležitému

badatelskému tématu, jež bylo úzce navázáno na problematiku apokalyptického myšlení jednalo se o

reformě-apokalyptické

autory 12. století, zejména o Ruperta z Deutzu,

Gerhocha z Reichersbergu a Anselma z Havelbergu. Prvním, kdo ukázal význam

řečených

autorů v exegetické tradici spojené s Janovým Zjevením, byl ale až Wilhelm Kamlah?3
Řečeným autorům, kteří předcházeli a do jisté míry předznamenávali vystoupení Jáchyma

z Fiore, byla

věnována poměrně

velká pozornost v pozdější

době,

Rupertovi z Deutzu i

Gerhochovi z Reichersbergu dokonce samostatná monografie. Jejich vliv byl
pojednán i v dílech, zaměřených na církevní obrodu 12. století. 34
V druhé
pozornost.

polovině

Poměrně

20. století byla

kontroverzním

středověké

příspěvkem

apokalyptice

věnována poměrně

nově

velká

k tématu byla v roce 1957 vydaná kniha

)

30 Historiografický vývoj v dané oblasti témat v období do druhé světové války zpracoval Bernard McGINN,
Apocalypticism in the Middle Ages: An Historiographical Sketch, Mediaeval Studie s 37, 1975, s. 252-286.
31 Wilhelm BOUSSET, The Antichrist Legend. A Chapter in Christian and Jewish Folklore, Atlanta 1999,
l.vyd. London 1896; Franz KAMPERS, Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter, MUnchen 1894;
Ignaz von DOLLINGER, Beitrage ZUT Sektengeschichte des Mittelalters, Dokumente vornehmlich ZUT
Geschichte der Valdenser und Katharer, Miinich 1890.
32 Souhrnné vydání Herbert GRUNDMANN, Ausgewahlte Aufsatze, Teil II, Joachim von Fiore, Schriften der
MGH, Bd. 25,2, Stuttgart 1977; Herbert GRUNDMANN, Ausgewahlte Aufsatze, Teil I, ReligiOse Bewegungen,
Schriften der MGH, Bd. 25, 1, Stuttgart 1976.
33 Wilhelm KAMLAH, Apocalypse and Geschichtstheologie: Die mittelalterUche Auslegung der Apokalypse
vor Joachim von Fiore, Berlin 1935, repr. Vaduz 1965.
34 Peter CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg. Eine Biographie, Wiesbaden 1960; John H van ENGEN, Rupert
ol Deutz, Berkeley, Los Angels, London 1983; Maria Lodovica ARDUINI, Rupert von Deutz (1076-2239) und
der "Status christianitatis" seiner Zeit, Koln 1987; srov. Giles CONSTABLE, The Relormation olthe Twelfth
Century, Cambridge University Press 1996.
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Normana Cohna The Pursuit oj the Millenium. 35 Cohn se tu pokusil o jakousi
psychologizující

analýzu

mesianistických hnutí ve
k problematice
spočívajících

přesto

ekonomických

příčin,

které

Jeho pokus o

sociálně

psychologický

středověku.

středověkých

apokalyptických

představ

v

sobě

vedly

nesl mnoho

k růstu
přístup

problémů,

zejména v selektivnosti pramenné základny a v neodpovídající interpretaci,

velkým

německé

zejména

přínosem

této knihy bylo, že oživila zájem o dané téma. V prostředí

medievistiky vzniklo

následně

zásadní dílo Bernharda Topfera, Das kommende

Reich des Friedens?6 Přes silné marxistické zaměření kniha výrazně posunula bádání o
středověkých

chiliastických spekulacích a jejich projevech v různých epochách. O pár let

později,

v roce 1969, publikovala svou zásadní monografii o rozšíření jáchymistických
proroctví Marjorie Reeves. 37 M. Reeves je autorkou či spoluautorkou také mnoha dalších

významných studií, zpracovávajících téma Jáchymových
myšlenkový

v rámci

a jejich vlivu na

svět pozdějších autorů.

Jak již bylo
analýza

textů

řečeno, důležitým

středověkého

tématem studia apokalyptického myšlení byla a je

konstruktu Antikrista, jeho

různých středověkých diskurzů.

počátky,

Zásadní prací na

vývoj, interpretace a role

počátku

sedmdesátých let 20.

století byla kniha Horsta D. Rauha o obrazu Antikrista ve výkladové tradici, vycházející od
Tychonia, přičemž hlavní akcent autor kladl na období tzv. "německého symbolismu.,,38
Z dalších

děl,

jež zpracovávala téma Antikrista z různých

pohledů,

lze jmenovat soubor

studií Richarda K. Emmersona, který byl vydán pod souhrnným názvem Antichrist in the

Middle Ages. 39 Relativně nedávným rozsáhlým počinem je pak dílo Christiana Badility o
proměnách

podoby a konceptu Antikrista u církevních

otců,

což je téma, která má pro

studium dalšího středověkého vývoje velkou relevanci. 4o
Studium latinské i vernakulární eschatologie a apokalyptiky zažilo od
let 20. století

rozkvět,

který trvá do dnešní doby. Zvýšil se zájem

odborníků

počátku

90.

o osoby, texty

i konstrukty navázané na prorocké smýšlení. To se projevilo jak v nárůstu tématických

Norman COHN, Das neue irdische Paradies. Revolutioniirer Millenarismus und mystischer Anarchismus
im mittelalterlichen Europa, Hamburg 1988 (orig. The Pursuit olthe Millenium. Revolutionary Millenarians
and Mystical Anarchists ol the Middle Ages, London 1957).
36 Bernhard TŮPFER, Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunfishoffnungen
im Hochmittelalter, Berlin 1964.
3? Marjorie REEVES, The lrifluence ol Prophecy in the Later Middle Ages, Oxford 1969.
38 Horst D.RAuH, Das Bild des Antichrist im Mittelalter. Von Tyconius zum deutschen Symbolismus, Miinster

35

1973.
Richard Kenneth EMMERSON, Antichrist in the Middle Ages. A study ol Medieval Apocalypticism, Art, and
Literature, University of Washington Press 1981.
40 Christian BADlLITA, Métamorphoses de ľAntichrist chez les Peres de ľÉglise, Théologie historique 116,
Paris 2005.
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monografií, tak kolektivních

děl. Předmětem

zkoumání byly nejen obecné tendence

apokalyptického myšlení a jeho specifika, ale také výrazné postavy, jednotlivá proroctví,
jejich příběhy a role v dějinách. 41 Tato narůstající tendence byla předznamenána již
v osmdesátých letech, kdy Katolická univerzita v Lovani
středověku.

mezinárodní konferenci na téma eschatologie ve

uspořádala

v roce 1984

Výsledky z tohoto setkání

byly publikovány o čtyři roky později ve sborníku The Use and Abuse oj Eschatology in
the Middle Ages. 42 Z prostředí francouzského výzkumu pak vzešel soubor studií,
věnovaných

profetické

literatuře

Les textes prophétiques et la prophétie en occident (Xlf-

XVf siecle).43 Dalšími významnými kolektivními počiny byly dva svazky, vydané v roce
1992, oba spojené se jménem významného amerického medievisty Richarda Kenneth
Ernrnersona. Prvním z nich je soubor studií The Apocalypse in the Middle Ages, který
přináší

mnohé velice

podnětné

práce, jež

výrazně

ovlivnily další bádání. Za všechny je

možné jmenovat studii Roberta Lernera The Medieval Return to the Thousand- Year

Sabbath, která byla důležitým příspěvkem ke studiu a k definici středověkého chiliasmu. 44
Druhým uvedeným kolektivním dílem je The Apocalyptic lmagination in Medieval

Literature, vydaný R. K. Emmersonem a Ronaldem Herzmanem. Jak název napovídá,
hlavní akcent je zde položen na roli apokalyptického narativu v soudobých literárních
textech. 45 O dva roky později se objevily další dva výrazné soubory studií. První pod
názvem Apocalypticism in the Western Tradition

přinesl

vybrané texty jedné z

nejvýraznějších postav bádání, Bernarda McGinna. 46 Druhý, Prophecy and Eschatology,

vyšel z iniciativy Michaela Wilkse a zahrnuje

řadu

studií, zpracovávajících dané téma

v časovém rozmezí od středověku po osvícenství. 47 S blížícím se rokem 2000 se začal
naplňovat

je

ambiciózní projekt vydání

věnován

díl druhý,

vytvořený

třísvazkové

Encyklopedie apokalyptiky.

týmem renomovaných

McGinna. Jednotlivá hesla jsou zpracována ve

formě

odborníků

Středověku

pod vedením Bernarda

rozsáhlých studií, jež tématizují

1

41 Velice inspirativní kniha v tomto ohledu je Robert E. LERNER, The Powers oj Prophecy. The Cedar oj
Lebanon Visionsfrom the Mongol Onslought to the Dawn oJthe Enlightenment, Berkley-Los Angeles-

London 1983.
42

The Use and Abuse oj Eschatology in the Middle Ages, ed. Werner VERBEKE, Daniel VERHELST, Andries

WELKENHUYSEN, Leuven 1988.

Les textes prophétiques et la prophétie en occident (Xli" -xvi" siixle), sous la dir. ď André V AUCHEZ, ÉFR,
Řím 1990.
44 Robert E. LERNER, The Medieval Return to the Thousand-Year Sabbath, in: The Apocalypse in the Middle
Ages, ed. Richard K. EMMERSON, Bernard MCGINN, Ithaca-London 1992, s. 51-71.
45 The Apocalyptic Imagination in Medieval Literature, ed. by Richard Kenneth EMMERSON, Ronald B.
HERZMAN, Philadelphia 1992.
46 Bernard McGINN, Apocalypticism in the Western Tradition, Norfolk 1994.
47 Prophecy and Eschatology, ed. Michael WILKS, Studies in Church History, Subsidia 10, Oxford 1994.
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danou problematiku v její aktuálnosti a vývoji. 48 Produktem zájmu převážně amerických
medievistů

pod vedením C. W. Bynum je kniha Last Things. Death and the Apocalypse in

the Midddle Ages, která reagovala na zvýšený zájem o apokalyptická témata v roce 2000.
Daný svazek

přináší

studie z různých

pohledů

zpracovávající apokalyptickou imaginaci a

vztah posledních událostí světa a individua. 49 Ve výše uvedeném roce se také na půdě
univerzity v Kolíně nad Rýnem konala konference na téma eschatologických perspektiv ve
středověku.

Výsledky jednání byly shrnuty o dva roky

později

ve svazku Ende und

Vollendung, publikovaného v rámci řady Miscellanea Mediaevalia. 50
Poslední dekády ovšem nebyly pouze ve znamení kolektivních monografií a
souboru studií, ale objevily se také inspirativní a pro dané téma zásadní monografie. 51
David BUIT v roce 1993 shrnul výsledky dlouhodobého výzkumu o P. J. Olivim do knihy

Olivi's Peaceable Kingdom: a Reading oj the Apocalypse commentary,52 anglické
apokalyptické tradici v návaznosti na Viklefovo

učení věnoval

i pro

české prostředí

zásadní práci Curtis Bostick. 53 Claude Carozzi publikoval v řadě Collection historique
54
přehledovou práci Apocalypse et Salut dans le christianisme ancien et médiéval. Hannes
Mohring shrnul v obsáhlé monografii své výzkumy o

křesťanské

a islámské tradici

posledního eschatologického císaře. 55 Také bádání o Jáchymovi z Fiore bylo v posledních
letech obohaceno: Gian Luca Potesta vydal v roce 2004 rozsáhlou biografii,
nové

podněty

přinášející

k životu a dílu kalabrijského opata. Julia Wannenmacher

jáchymovskou produkci o edici a analýzu spisu De septem sigillis a na

něj

rozšířila

navázané

poznatky k Jáchymově hermeneutické metodě. 56 I zcela nejnovější produkce v daném
tématu
48

přinesla

velice

podnětné

práce. Mladá americká

historička

Leah DeVun

The Encyclopedia ojApocalypticism, vol. 2, Apocalypticism in Western History and Culture, ed. by

Bernard MCGINN, New York 1999.
49

Last things, Death and Apocalypse in the Middle Ages, ed. by Caroline Walker BYNUM, Paul FREEDMAN,

Philadelphia 2000.

Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, hrsg. von Jan A. AERTSEN, Martin
PICKAVÉ, Miscellanea Mediaevalia, Bd. 29, Berlin-New York 2002.
51 Bibliografický přehled k hlavním tématům přináší Robert E. LERNER, Katelyn MESLER, Selective

50

Bibliography ojStudies and Editions oj High and Late Medieval Latin Eschatological Prophecies, Oliviana
[en ligne], 3, 2009, mis en ligne le 09 octobre 2009; 20. března 20 to
[http://o li viana.revues. org/index34 7 .html].
52 David BURR, Olivi's Peaceable Kingdom: a Reading ojthe Apocalypse commentary, Philadelphia 1993.
53 Curtis V. BOSTlCK, The Antichrist and the Lollards. Apocalypticism in late medieval and rejormation
England, Leiden-Boston-Koln 1998.
54 Claude CAROZZI, Apocalypse et Salut dans le christianisme ancien et mediéval. Collection historique
dirigée par Alain Corbain et Jean-Claude Schmitt, Paris 1999; rovněž Claude CAROZZ1, Huguette T AV IANICAROZZI, Lafin des Temps. Terreurs et prophéties au Moyen Age, Paris 1999.
55 Hannes MŮHRING, Der Weltkaiser der Endzeit, Stuttgart 2000.
56 Gian Luca POTESTA, II tempo dell'Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Roma-Bari 2004;
WANNENMACHER, Julia Eva, Hermeneutik der Heilsgeschichte. De septem sigillis und die sieben Siegel im
Werk Joachims von Fiore, Leiden u.a. 2005.
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{ch

in

publikovala knihu Prophecy, Alchemy, and the End oJ Time, která je nanejvýš aktuální pro
pokrok bádání o Janu Rupescissovi. Autorka zde

JO.

s alchymistickými teoriemi,

čímž otevřela

a

E. Whalen na podzim 2009

představil

1

přímo

propojila jeho apokalyptické vize

zcela nový pohled na celou problematiku. Brett

výsledky svého výzkumu v knize Dominion oj Cod

Idě

Christendom and Apocalypse in the Middle Ages, kde shrnuje své

ve

propojenosti

md

nároků na rozšíření vlivu ve známém světě. 57

a

..

:ké

edí

les

lici

apokalyptického myšlení a rétoriky s propagací

v otázce

křesťanských

1.2.1. České bádání

, 51

[hy

středověkého

závěry

Čeští historici přistoupili ke zkoumání proudů apokalyptického myšlení zpravidla

v rámci širšího výzkumu husitské problematiky. Hlavní pozornost se v tomto ohledu
soustředila

jsou

na analýzu a interpretaci chiliastické fáze radikálního husitství, které byly a

nepochybně

jedním z nejtvrdších

problému zasáhli mnozí domácí i

oříšků

zahraniční

koncepce a teorie. Za všechny jmenujme
Kalivodu,

Josef Macka,

Howarda

husito logického bádání. Do diskuse o tomto
badatelé,

alespoň

kteří představili často protichůdné

F. M. Bartoše, Josefa

Kaminského,

Františka

Pekaře,

Šmahela,

Roberta

Alexandra

ích

Patschovského, Petra Čorneje, Stanislawa Bylinu, z mladé generace historiků pak Pavla

iící

Soukupa. Husitské chiliastické myšlení tedy

'ila

historiků

mé

o apokalypticky

Důležitou

laděnou

vytyčilo

dominantní

směr

zájmu českých

problematiku. I v tomto okruhu se ale najdou výjimky.

prací pro vývoj obecných eschatologických a apokalyptických

přestav

ém

v českém

'un

středověku a husitské obrazné antithese. 58 Chytil zde tématizoval základní exegetické

prostředí

je

mimořádná

proudy, které formovaly

představy

kniha Karla Chytila Antikrist v naukách a

a definice Antikrista v

umění

českém středověkém prostředí,

čímž otevřel dveře dalšímu výzkumu, který ale bohužel ve své době nenašel přímého
~,

ra

následovníka. Dalším důležitým přínosem k dané problematice z počátku dvacátého století
byly práce Vlastimila Kybala, zaměřené na různé roviny díla Matěje z Janova. Kybalovou
velkou zásluhou je nejen edice Matějových Regulí, ale také poukaz na úzký vztah mezi
jeho dílem a následnou reformní tradicí, zejména Jakoubkem ze Stříbra. Přínosnou v tomto
ohledu byla zejména Kybalova studie srovnávající Matějovy a Jakoubkovy představy o
Antikristu. 59 Tradici apokalyptického myšlení v českém středověku v návaznosti na
57

Brett E. WHALEN, Dominion ofGod. Christendom and Apocalypse in the Middle Ages, Cambridge-London
2009.

58
59

Karel CHYTIL, Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese, Praha 1918.
Vlastimil KYBAL, M Matěj z Janova a M Jakoubek ze Stříbra, ČČH ll, 1905, s. 22-38; Týž, M Matěj
z Janova. Jeho život, spisy a učení, Brno 2000 (reprint, první vydání Praha 1905).
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evropský kontext, včetně proudů jáchymovských shrnul v důlezitém Sektářství v Čechách
před revolucí husitskou Rudolf Holinka. 60
Přinos

bádání v dalších desetiletích Je

významnějších příspěvků.

roztříštěn

do

drobnějších,

F. M. Bartoš v roce 1937 publikoval krátký

ale o to

příspěvek,

v němž

upozornil na vztah husitské a lolardské apokalyptické tradice. 6l Bartoš se také několikrát
vrátil k

Biskupcově

z let 1425-1426 na

výkladu Super Apocalypsim, a to v rozsáhlé studii Táborské bratrstvo
soudě

svého biskupa Mikuláše z Pelhřimova,

později

pak v drobnější

skice, když se pokusil o přesnější dataci sepsání tohoto textu. 62 Důležitým pokrokem
v bádání byly studie Amadeo Molnára, zejména jeho analýza dvanácté kapitoly Zjevení
v husitské tradici, Apocalypse XII dans ťinterprétation hussite. 63 Později se Molnár
zabýval eschatologickými prvky u Jakoubka ze Stříbra. 64 Jana Nechutová vnesla do české
historiografie stále živou otázku možného
strany

spisů

Jáchyma z Fiore a jeho

ovlivnění českého (před-)

následovníků.

Oživila

husitského myšlení ze

rovněž

téma charismatické

zbožnosti u českých kazatelů. 6s Velkým přínosem bádání jsou ale především její práce o
Mikulášovi z Drážd'an. 66
Pro téma husitského eschatologického a apokalyptického myšlení bylo velice
důležitým

okamžikem mezinárodní kolokvium, konané v Praze v

příspěvky,

v nichž kontextualizovali husitskou tradici v širším okruhu evropské profetické

literatury a apokalyptického myšlení, zde vystoupili

například

září

1993. Se svými

Robert Lerner, Anne

Hudson, Alexander Patschovsky, Bernard Topfer, André Vauchez, Roberto Rusconi,
Howard Kaminsky a další. Výsledky tohoto setkání byly publikovány v roce 1996
v drobném, ale

mimořádně důležitém

souboru studií pod názvem Eschatologie und

Hussitismus. 67 Ze zde uveřejněných studií je pro dané téma třeba vyzdvihnout přehledovou
skicu Jany Nechutové, zpracovávající téma eschatologického myšlení v Čechách v době

RudolfHOLlNKA, Sektářství v Čechách před revolucí husitskou, Sborník FF Univerzity Komenského
v Bratislavě VI, 52-3, Bratislava 1929.
61 F. M. BARTOŠ, Lollardský a husitský výklad Apokalypsy, Reformační sborník, 6, 1937, s. 112-114
62 F.M. BARTOŠ, Táborské bratrstvo z let 1425-1426 na soudě svého biskupa Mikuláše z Pelhřimova. ČSPSČ
29, 1922, s. 102-122; Týž, Kdy vznikl Biskupcův výklad na ZjeveníJanovo?, ČSPS 47, 1959, s. 11-13.
63 Amadeo MOLNÁR, Apocalypse XII dans l'interprétation hussite, Revue ďhistoire et de Philosophie
religeuses, XLV, 1965, s. 212-231.
64 Amadeo MOLNÁR, Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: Směřování, ed. Noemi REJCHERTOV Á,
Praha 1983, s. 61-66.
65 Jana NECHUTOVÁ, Gioacchino da Fiore ed i principi della riforma boema, SPFFBU, E 14, 1969, s. 229233; TÁŽ, Die charismatische Spiritualitat in Bohmen in der vorreformatorischen Zeit, bOH 39, 1997, s.
411-419.
66 Jana NECHUTOVÁ, Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení, Rozpravy ČSA V 77, sešit 16,
Praha 1967; Nicolaus de DRESDA, Querite primum regnum Dei, ed. Jana NECHUTOVÁ, Brno 1967.
67 Eschatologie und Hussitismus, ed. Alexander PATSCHOVSKY, František ŠMAHEL, Praha 1996.
60
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před

h

vystoupením Jana Husa, a zejména pak text Howarda Kaminského, který odhalil nové

charakteristiky, souvislosti a možnosti interpretace Biskupcova apokalyptického výkladu.
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NECHUTOVÁ, Jana, Eschatologie in BČJhmen vor Hus, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 61-72; Howard
KAMINSKY, Nicholas ofPelhřimov's Tabor: anAdventure into the Eschaton, in: op. cit., s. 139-167.
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II. Očekávání konců a počátků: Apokalyptická
středověku

proroctví ve

" Gesta vero novi testamenti adhuc futura erant, quando Christus venit in mundum, et quia
historice necdum scribi poterant, in libro apocalipsis verbis sunt propheticis coartata. "
Jáchym z Fiore, Expositio in Apocalypsim

Proroctví již ze své podstaty vždy
Ačkoliv
kteří

se

předpovědi nenaplňovaly,

se pokoušeli na

minulé a

křesťanským

náhledem

dějiny spějí
čas

ke konci.

soud nad

hříšníky
poměrně

poskytla

Věděl,

předpovědět věci

že jednoho dne,

vědom

křesťanského

přitahovala

budoucí a

toho,

čas světa

je

byla považována za

69

a

vysvětlit

či

tak

onak

ohraničený,

že

mocí, že bude nakonec poražen a bude následovat Poslední
svět shoří

kroniky mohly tedy být bez obtíží

přitahovalo

mnohé,

se objeví Antikrist, aby na

v ohni. Biblická proroctví

detailní obraz toho, jak budou poslední události

popisující poslední události.

myšlení.

jenž byl formován tak

dříve či později,

i spravedlivými a pozemský

středověké světové

tajemstvím, jež

si byl s určitostí

ničemnou

ovládl vše svou

indicií

současné. Středověký člověk,
dějin,

složku

jejich vábivá síla znovu a znovu

základě různých

zároveň věci

tvořila důležitou

světa

vypadat a

uzavřeny závěrečnou

kapitolou,

Přesto zůstávala tato kapitola pozemských dějin zahalená

zřejmě

zprostředkované

vždy

přitahovat

bude lidskou pozornost. Apokalypsa

zjevení nebeských tajemství, za poselství, odhalující

řád kosmologie, historie, eschatologie i morálky.7o V dobách krizí, přelomů a nestability se

spekulace o

průběhu očekávaného

konkrétních postav, jež byly pro toto
nejistot, kdy byl poklidný
pociťovaného

běh

času,

konce, o trvání zbývajícího
dění

nezbytné,

událostí narušen

o podobě a charakteru

vynořovaly nejvýrazněji.
nečekaným

Ve chvílích

zlomem, nebo v dobách

dlouhotrvajícího úpadku se našli tací, kdo vynaložili velkou snahu, aby našli

spojnici mezi soudobými událostmi a tím, co lidstvo
situací v dobách, kdy se

měnily

platné

pořádky,

čeká

na jeho konci. Realita aktuálních

mohla tak být vnímána ve všech rovinách

prizmatem apokalyptických proroctví jako obecná metafora blížícího se konce,
přechodu

do nového

Proroctví ve

věku

vymezeného v apokalyptickém schématu dějin.

středověku

nikdy nestála zcela

vždy jako reakce na realitu a jejich podoba se
určena,

69

popřípadě

a to jak v psané, tak v ústní

formě.

oproštěná

přirozeně řídila

od reálného

dění.

Vznikala

i obecenstvem, kterému byla

Produkce profetické literatury tak oscilovala

Např. Otto z Freisingu či Vincent z Beauvais, srov. Robert E. LERNER, Powers oj Prophecy, s. I.

Bernard McGINN, John's Apocalypse and the Apocalyptic Mentality, in: The Apocalypse in the Middle
Ages, s. 5 n.
70
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mezi realitou a imaginárnem, mezi zamlženými
významů,

a oblastí

"téměř

Křesťanství

předpověďmi,

jež mohly nabýt mnohých

možného" a přesně definovaného.

samotné se svým založením dá

označit

za náboženství, založené na

prorockých základech. Starý zákon byl pojímán jako (mystická) předpověď, jež se naplnila

'a

příchodem

Krista a událostmi Nového zákona. Ten byl takto

starozákonních textů legitimizován.
í.

či

menší

míře

středověký

k
k

a

textů,

vyhovovala

Analogický princip legitimizace se postupně ve větší
či

menším nárokem na

přirozeně

závisela na

představa

tak získaly

zařazení

o

předem

úspěšnost přenesl

autoritě

na celý

naplnění nároků

nutně

Události, vykládané na

identity jednotlivce

či

laikům,

postupně naplňoval
základě

a

prorockých

vyšší duchovní kvalitu. Apokalyptické texty pak

vytváření přenesené

na

textu, od kterého se odvíjela.

daném Božím plánu, jenž se

právě prostřednictvím proroků.

napomáhaly

rovněž

skupiny, odvíjející se od (sebe-)

do sledu událostí, vyložených na základě proroctví.

Starozákonní proroctví a zejména novozákonní Zjevení svatého Jana poskytovaly

Ll,

lá

legitimitu

profetických

Instinktivní teologické percepci univerza, která byla vlastní nejen duchovním, ale i

byl zjeven

ví

a zejména s větším

prostřednictvím

korpus prorocké, zejména apokalyptické literatury. Míra

přenesenou

jasně

1í

71

svou textovou autoritou legitimitu událostem, hnutím, skupinám i
obraz a role v dějinách byly nahlíženy
ztotožnění

právě

jednotlivcům,

jejich prizmatem. Podobnou funkci

jejichž
měla

i

vyvolených jedinců s jednou z hlavních postav legend

cí

proroctví nebiblická, kdy

;e

o

u

vést k získání charismatu eschatologického vládce, reformátora nebo bojovníka. Toto

:h

charisma vyplývalo

:h

konečných

dějství dějin

událostech

světa,

právě

ze

zejména Posledním

ztotožnění

císařem

a

Andělským

s postavou jednoho z hlavních

spásy. Text se tak naplnil a stal se alespoň v určité

rovině

papežem, mohlo

aktérů závěrečného

výkladu realitou.

Výklady apokalyptických proroctví a jejich aktualizace byly do

:h

založeny na snaze o rytmizaci

:h

událostí a postav,

fě

současnosti

na

časovou

zpravidla do sedmi
la

triumfů

tvořících

osu

dějin,

nalezení jejich smyslu, hledání a nalézání

milníky, které by umožnily orientaci a
dějin

spásy. Interpretace Janových

oddílů, tradičně přinášela

míry

klíčových

umístění

vlastní

vidění, rozdělených

obraz oscilace období pronásledování a

v dějinách církve. Tyto mohly mýt vykládány
vítězství

značné

buď

a v dokonalosti v čase

jako lineární proces,

věčnosti,

spějící

ke

la

svému cíli v konečném

la

sekvence událostí, přičemž konečný cíl zůstal zachován. 72 Zjednodušeně můžeme říci, že

nebo jako opakující se

Matthias KAup, Kommentare nichtbiblischer Prophezeiungen als Quellengattung, in: Geist, Gesellschaft,
Kirche 13.-16. Jahrhundert, Colloquia mediaevalia Pragensia 1, Praha 1999, s. 9.
72 Philip KREY, Nicholas ofLyra's Apocalypse Commentary, Michigan 1997, s. 12 n.
71
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se

středověcí autoři při

První tradiční metoda

výkladu Janova Zjevení pohybovali v rámci

spočívala

čtení

následně

apokalyptických

symbolů,

modelů.

základních

spočívající

na tradici duchovního výkladu. Její základy,

nehistorickém a nechiliastickém
Tychonius a

tří

na

položil africký donatista

svatý Augustin. Tisíc let z dvacáté kapitoly Zjevení bylo chápáno

symbolicky, jako doba trvání církve od inkarnace Krista. Jednotlivé obrazy Janovy
Apokalypsy byly chápány jako
proti

vyjádření

heretikům, pokrytcům, tyranům

bojů,

trvajících

jež církev musela vybojovat, a to

způsob

atd. Tento

výkladu byl

rovněž určen

tvarován Tychoniovou zásadní tezí o tom, že každé ze sedmi hlavních

vidění

Zjevení opakuje sekvenci trýzní, kterými církev musela a ještě bude muset

a

Janova

během

svého

trvání projít. Tento přístup byl na dlouhou dobu základním klíčem k chápání Zjevení a také
k vytváření

komentářů

k

němu.

Druhý model, zahrnující v

sobě řadu

variant, se v apokalyptické exegesi

šířil

od 12.

století, základ k němu položil Jáchym z Fiore. Tato metoda také pracovala se sekvencemi
opakujících se událostí, tyto ovšem již nebyly pojímány zcela

abstraktně,

nýbrž byly

historizovány. Jednotlivé symboly byly spojeny s konkrétními událostmi v dějinách, které
byly

zpětně

interpretovány v rámci celého systému. Z tohoto

vyvinula metoda historizujícího a lineárního

čtení

přístupu

se pak

postupně

apokalyptického textu, kterou

rozpracoval například Alexandr Minorita, Petr Aurioli nebo Mikuláš Lyra. 73 Ve vrcholném
středověku

existovaly všechny tři

Jak bylo výše

naznačeno,

přístupy paralelně

již

pozdně antičtí autoři

proroctví s kritickým ohledem na svou
pronásledování prvotních

křesťanů,

v různých variantách.

současnost.

interpretovali vybraná biblická

Jako "znamení doby" vykládali

spory s heretiky, barbarské vpády,

přírodní

katastrofy

atd. Vedle tohoto proudu existovala silná tendence k očekávání parusie, aktuální byly
chronologické

výpočty

trvání

světa

a chiliastické spekulace o nastolení tisícileté vlády

Krista a svatých. Ty z exegetických

v postaugustinovské epoše do

značné

míry

vymizely.

Představy

na konci pozemské historie, tentokrát ovšem

před

příchodem

Antikrista, do evropské literatury znovu pronikly v podobě nebiblických

textů

proroctví

Tiburtinské

o zlatém

věku

textů

Sibyly

a

pseudo-Metoděje.

tzv.

Tyto

zpopularizovaly myšlenku eschatologického vládce, Posledního

předpovědi
císaře

světa,

také
která

Srov. k tomu Herbert GRUNDMANN, Ausgewahlte Aufsatze, Tei12, Joachim von Fiore, Stuttgart 1977, s. 66
n., Sabine SCHMOLlNSKY, Der Apokalypsenkomentar Alexander Minorita. Zur friihen Rezeption Joachims
von Fiore in Deutschland, Hannover 1991, passim; Philip KREY, Nicholas o/Lyra 's, s. 15 n. Krey nemluví o
třech, nýbrž o dvou základních přístupech k výkladu Zjevení, přičemž metodu Jáchyma z Fiore řadí do stejné
kategorie jako lineární výklady.
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prokazovala

středověku

ve

vysoký

identifikační

potenciál

a

mnohdy

k propagandistickým a reprezentačním účelům jednotlivých panovníků.

sloužila

74

S oživením apokalyptického myšlení a zvýšením neklidu a obav s ohledem na
očekávání posledních událostí bývá v moderní historiografii často do spojován rok 1000. 75

Zvrat ve vývoji

středověkého

apokalyptického myšlení pak

přineslo

12. století, kdy

vznikly nové modely a metody uvažování, které byly aktuální a zásadní i pro pozdní
středověk.

V této

spojitosti mezi

době

dějinami

došlo k velkému oživení proudu, který hledal aktualizované
spásy a

dějinami

profánními. Teologii

apokalyptickému myšlení se dostalo mnoha nových
bezprostředně

se blížícího konce, apokalyptickému vnímání

Rozšířily

současnosti

Někteří

moderní

endemického

upadající

napětí,

přítomností

autoři

rozšiřujícího

se volání po
nerozlučně

o jedenáctém a zejména dvanáctém století mluví jako o

jež bylo

a které

se vize

se dostalo nové

v církvi, které bylo s eschatologicko-apokalyptickým proudem myšlení

spojeno.
době

a na ní navázanému

impulsů.

dynamiky, a to pod vlivem aktuálních politických událostí i
reformě

dějin

nutně

pociťováno

mezi idealizovanou minulostí a kvapem

vedlo k myšlenkám na blížící se konec,

popřípadě

na

uvědomění si nutné obecné obrody. 76 Mnozí autoři 12. století, včetně Bernarda

z Clairvaux,n Norberta z Xanten, Ruperta z Deutzu, Otty z Freisingu, Anselma
z Havelbergu, Gerhocha z Reichersbergu nebo Hildegardy z Bingen a dalších, každý ze
svého pohledu a z pozic, jež mu dalo jeho zázemí, spojovali s eschatologickými
spekulacemi kritiku soudobých
apoštolských

pořádků

(v

poměrů

a výzvu k obecnému re-formatio, k obrození

některých případech

byl ideál

spatřován

i v době prvních

Základní edice Ernst SACKUR, Sibyllinische Texte und Forschungen, Halle 1898, res. Turin 1963; literatura
k tématu bude uvedena v dalších, konkrétněji zaměřených kapitolách.
75 Shrnuje Johannes FRIED, Awaiting the End ofTime around the Turn ofthe Year 1000, in: The Apocalyptic
Year 1000. Religious Expectation and Social Change, 950-1050, Oxford 2003, s. 17-63; přístup historiků
k udržitelnosti představy o vlně strachu před koncem prvního tisíciletí se různí, srov. k tomu Sylvain
GOUGUENHEIM, Lesfausses terreurs de ran Mi!. Attente de lafin des temps ou approfondissement de lafoi?,
Paris 1999; rovněž srovnej odmítnutí teze o nepokoji kolem roku 1000 ve studii Anna-Dorothee von den
BRINCKEN, Abendlandischer Chiliasmus um 1000? Zur Rezeption unserer christlichen Ara, in: Ende und
Vollendung, s. 180 n. Nově problematiku shrnul Brett E. WHALEN, Dominion ofGod, s. 21, "Contemporaries
were far from paralyzed with far, but they did show a heightened interest in the possibility that history would
reach its climax or a new stage during thein own times."
76 George BOAS, Essays on Primitivism and Related ldeas in the Middle Ages, Baltimore 1948; Herbert
GRUNDMANN, Studien uber Joachim von Floris, Leipzig und Berlin 1927, s. 76-81; Paul ALPHANDÉRY, Notes
sur le messianisme médiévallatin (Xl" -Xlf siecle), École practique des hautes études: Section des scieces
religieuses, Paris 1912, zde souhrnný přehled apokalyptického myšlení a mesianismu ve 12. století. Srov.
rovněž, Hans-Werner GOETZ, Endzeiterwartung und Endzeitvorstellung im Rahmen des Geschichtsbi!des des
jruheren 12. Jahrhunderts, in: The Use and Abuse ofEschatology, s. 307-332.
77 Peter DINZELBACHER, Bernard von Clairvaux. Leben und Werk des beruhmten Zisterziensers, Darmstadt
1998, s. 69 n. Bernard byl k přímým apokalyptickým spekulacím o konci světa skeptický, jak alespoň
vyplývá z jeho korespondence s Norbertem ze Xantenu. To mu ovšem nebránilo, aby v pozdějších fázích
svého života sáhl ke historizaci apokalyptické zvěsti a ztotožnil s Antikristem protipapeže Anakleta,
k podobné rétorice se přikláněl i ve svých sporech a Abelárdem.
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zbožných společenství). 78 V podobě proroctví se v textech uvedených autorů znovu
s velkou intenzitou vracelo téma reformy stávajících

poměrů.

Tato tendence, spojená

s odchýlením se od augustinovského paradigmatu pojímání teologie
k vytvoření nového konceptu
renovatio

přestaly

směřování

světa.

historie

dějin,

vedla

postupně

Obecné reformatio, restauratio a

být pojímány jako pouhý návrat k idealizované minulosti, nýbrž jako

cesta k vyšší dokonalosti, která onu minulost mohla přesahovat. Tento koncept byl
říše

míru, jež

měla

být v rozporu

v rámci pozemských

dějin.

Tato idea byla

i z hlediska oživení myšlenky chiliastické
ještě

s Augustinovým modelem nastolena
bezprostředně

představu

napojena na

duchovní dokonalosti, která

svůj

důležitý

o pokroku v dějinách, které

pozemský vrchol

měla

směřovaly

k vyšší

dosáhnout právě v závěrečné

etapě

děj in světa.

Pověstným "tuming pointem,,79 v dějinách středověkého apokalyptického myšlení

bylo vystoupení Jáchyma z Fiore a

představení

jeho

vidění

teologie

dějin

trinitámím schématu a myšlence duchovního pokroku v historii. Idea
v rámci pozemských

dějin

se

opět

založeném na

věku

dokonalosti

stala velmi aktuálním prvkem apokalyptických

výkladů.

Jáchym z Fiore ovšem nebyl prvním, kdo se odpoutal od Augustinova modelu, zcela ho
přeformuloval

a

představil

teorii

S takto definovanou teologií

dělení

dějin

církevní historie založenou na trinitámím základu.

se setkáváme již u Honoria z Autun a zejména Ruperta

z Deutzu, který chápal dějiny jako imago Trinitatis. 80
Jáchymova vize

věku

vyšší dokonalosti, pozemského sabatu, byla pro další vývoj

apokalyptického myšlení zásadní i z hlediska reformní rétoriky. Mnohá
středověká

radikální hnutí,

z představy nutné

změny

vystavěná

vzdělanců, většinou
Při

z monastického

a

pozdně

na základu apokalyptického konstruktu, vycházela

stávajícího stavu, aby mohl být nastolen

dokonalosti. Profetické texty v této

vrcholně

době přestaly

prostředí,

právě věk

vyšší

být pouze záležitostí úzkého okruhu

jak tomu zpravidla bylo ještě ve 12. století.

zachování rétorického modelu, který byl založen na identifikaci aktuální situace a

apokalyptických událostí a s tím související proklamací obecné reformy a obnovy, se
postupně rozšířilo

jejich výklady se

publikum

těchto textů,

postupně rozšířily

a

přirozeně

i do dalších

i jejich

akční

částí společnosti.

rádius. Proroctví a

V této souvislosti byla

také signifikantní rostoucí produkce ve vemakulámích jazycích, respektive varianty

78 Peter DINZELBACHER, Bernard, s. 141; srov. Giles CONSTABLE, The Rejormation oj the Twelflh Century,
Cambridge University Press 1996, s. 160 n.
79 Robert LERNER, The Medieval Return, s. 58.
80 Maria Lodovica ARDUINI, Rupert von Deutz (1076-2239) und der "Status christianitatis" seiner Zeit, Koln
1987, s. 398 n., srov. Piroska NAGY, Le don des larmes au Mayen Age, Paris 2000, s. 325 n.
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u

původně latinských textů, postupně tyto zpřístupňující i neuniverzitnímu prostředí.

á

Časem

ě

samotného prorockého textu, exegetického diskurzu (kdy autor výkladu mohl zaujmout

a

roli samotného proroka) a roviny, jež se

o

auditoriem, kdy aktuální situace ovlivnila podobu interpretujícího textu. Tento jev byl

ý

patrný mimo jiné u radikálních náboženských hnutí, které svou existenci a své cíle

u

ospravedlňovaly právě

a

ke své situaci. Apokalyptické myšlení vrcholného a pozdního

bylo možné pozorovat jisté prolínání jednotlivých textových realit: základní roviny

rétorikou apokalyptických

pohybovalo na hranici hereze,
ě

pořádků

vytvořila

a jejich nahrazení

ačkoliv nutně
pořádky

v rámci komunikace se širším

výkladů,

nezahrnovalo

které aktualizovaly vzhledem
středověku

revoluční

ideu

se

zboření

často

starých

zcela novými. I sám Jáchym z Fiore skloubil

dohromady vypjatou apokalyptickou sensitivitu s respektem k základním církevním
autoritám,

včetně

a

kteří

1

postupovali v souladu s danými

do

polovině
)

značné

papeže, který v jeho systému naopak nabyl

míry Jáchymovo

13. století, se ve

františkánský

řád,

učení

role. Františkáni,

adoptovali a použili ke své vlastní prezentaci,

pořádky,

větší míře

důležité

které

nechtěli měnit.

objevily náboženské sekty,

Až

později,

většinou

v druhé

navázané na

které z Jáchymova systému vyzdvihly jeho subversivní prvky a

usilovaly o radikální

změnu

stávající situace, a to

obecně

v celé

společnosti.

Od

počátku

14. století jak učené, tak "živelné" apokalyptické myšlení získalo přídech hereze. 82

1

Zajímavé postřehy k tomuto tématu přináší Daniel HOBBINS, Authorship and Publicity beJore Print. Jean
Gerson and the TransJormation ojLate Medieval Learning, Philadelphia 2009, s. 146.
82 Gian Luca POTESTÁ, Radical Apocalyptic Movements in the Late Middle Ages, in: Encyclopedia of
Apocalypticism, vol. II, s. 111.
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III. Antikrist a jeho

středověké

výklady

To write the history ojthe idea ojthe Antichrist
in the later middle ages, would be almost
to write the history oj the middle ages. 83
ústřední

Antikrist byl

zosobněním největšího

středověké

postavou

pronásledovatele církve a

vůdce

historie. Postavu Antikrista není možné rozpustit
legend,

mýtů

hrůzná

monstra. Postava Antikrista,

a fantaskního

světa.

ať

sil zla v poslední

či rozmělnit

zařadit

Nelze ho

eschatologie a apokalyptiky, byl

jakkoli vykládaná,

religiózních procesech, v teologických spekulacích, v

v záplavě

oheň

mezi

etapě

pozemské

středověkých

sršící draky, zlé víly

měla

základ ve

sociálně

či

společensko

historických strategiích

výkladu dějin a světa.
Antikrist byl konstruktem
změnami

vlivem

vnějších

religiózně-sociální

okolností. Od antiky po

obecně-metaforického označení

imaginace, jenž procházel neustálými
středověk

představu

souhrnu zla po

nabýval

různých

zcela konkrétní osoby, vrcholící

v personálních identifikacích. Postava Antikrista byla jedním z ústředních
středověkých

schémata

teologicko-eschatologických úvahách, jež měly za cíl

dějin

Antikrist byl

církve a tím i

součástí

obecně dějin světa

Rovněž

středověké

v minulosti,

světa,

církevně

ale také

ve

a interpretovat

přítomnosti

i budoucnosti.

středověku

měnící

včetně

reformní ideologie,

bodů

vytvořit

myšlenkového modelu, na který byly ve

koncepty obecného zla a teorie o konci

podob od

vázány nejen

se paradigma

nepřítele.

husitství, se bez konceptu

Antikrista většinou neobešly.
Obraz Antikrista postupně vystupoval do
křesťanství

tohoto

strašlivá protivenství, pohromy a

světa. Představy

(archetypálně) či

hrůzy,

ze

jež

Postupně

představami,

tělesnou,

na lidstvo

před

koncern

a zejména církevního úpadku. Tím se stal
Příchod

měl

ve kterých

Antikrist

materiální a hříšnou část reality

V užším pojetí pak byl obraz eschatologického posledního
rovněž

Antikrista a jeho

zbožnosti, disciplíny v religiózním
83

čekají

popisujících od počátků

se postava Antikrista stala, interpretovaná typologicky

historicky, metaforou pro

reformních spisech.

spisů,

o Antikristu byly úzce navázány na živou apokalyptickou tradici,

byly spjaty mimo jiné s chiliastickými
nezastupitelnou úlohu.

popředí

byl

přímo

společenského

bodů

v církevně

spojován s úpadkem

a celkovou mravní dekadencí

Wilhelm BOUSSET, ,,Antichrist', Encyclopedia Britannica, 1890, s. 60.
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alegorií

jedním z ústředních

služebníků

prostředí

nepřítele

světa.

uvnitř

církevních institucí. Stejnou metaforickou úlohu v kontextu reformního
přírodní

kataklysmata a
mezi aktuální

katastrofy,

skutečností

očekávané před

koncern

patřila

z Matoušova evangelia, kap. 24 a 25. Do stejné kategorie

t

znameních před koncern

světa

a samozřejmě katastrofy

světa (často

zaměřenými

a Kristovými eschatologicky

prostředí

různého

získala i

se hledal vztah

prorockými slovy

také legenda o patnácti

druhu, jež líčí Apokolypsa

sv. Jana).
působením

Již biblické obrazy, spojované s podobou a
značné

míry

různé

varianty jeho

vnější

Antikrista, podávaly do

symbolické prezentace. Eschatologický

nepřítel

se

tak vyjevuje jako falešný prorok, jako apokalyptická sedmihlavá šelma, jako syn zatracení
nebo jako symbol

hrůz

ničení.

a

vzbudily v církvi intenzivní

Starozákonní proroctví a zejména pak Janovo Zjevení

očekávání,

objeví falešný Mesiáš, jenž se

měl

že ještě

během

druhým

příchodem

různými prostředky

pokusit

svést je tak ze správné cesty. Antikrist se stal
které

před

zosobněním

Krista se na

světě

získat lid na svou stranu a

všech negativních sil na zemi,

celých dějin v různých formách vystupovaly proti pravé církvi.

Koncept Antikrista jako personifikace zla byl úzce navázán na postavu Krista.
Antikrist, jako syn zatracení nebo syn
středověku

Interpretace Antikrista ve
byly

vytvořeny

biblických

ďábla,

se odvíjela od dvou výkladových paradigmat, jež

v období pozdní antiky a byly

symbolů.

Na

napodoboval Krista, syna Božího.

součástí

základě těchto interpretačních

základních exegetických

vzorců

rozšířily

jednak

paradigmat se

výklad historizující, jednak výklad založený na symbolickém pojetí biblického textu.
naznačených

V první z
který

měl

vystoupit na konci

Autoři, řadící

ďáblovo"

církve,

výkladových linií byl Antikrist pojímán jako konkrétní jedinec,

se do druhé

světa,

aby rozpoutal poslední velký boj proti

interpretační

linie, Antikrista vykládali jako

(analogicky ke corpus Christi), tedy jako

kteří během

celých církevních

společenství

dějin provádějí

křesťanské víře.

mnohočetné "tělo

všech

protivníků

pravé

své nekalé skutky a staví se tak do

opozice proti církvi.
V "historizujících" výkladech vycházely
jednoznačně

která byla

ze struktury života Kristova.

během času

středověké

Postupně

byla

pOpISy Antikristova života

vytvořena

legenda o jeho

životě,

obohacována o stále nové detaily. Antikrist se v tomto pojetí stal

postavou eschatologické mytologie a v tomto smyslu lze ve

středověku

mluvit i o mýtu o

Antikristu. 84 Ten měl ve svém "mytologickém" ztvárnění být židovského původu, při jeho

K problematice definice pojmu mýtu základní infonnace přináší Texte zur modernen Mythentheorie, hrsg.
von Wilfried BARNER, Anke DETKEN, Jorg WESCHE, Stuttgart 2003, s. IOn. Namísto hledání jednotné
definice navrhli Aleida a Jan Assmannovi výčet sedmi hlavních užití pojmu mýtu. V jedné z forem využití je
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b

zplození

měly

zasáhnout

panenské matce.
Měl

Stejně

kázat, získávat si

jako Mesiáš. Po

nadpřirozené

zmrtvýchvstání. Poté se

komentátoru se

jako zrození Krista i zrození Antikrista

učedníky,

třech

některých

síly, podle

a

půl

měl

měly

měl

veřejného působení měl předstírat

středověkými

být oslavován

smrt a následné

pokusit vystoupit z Olivetské hory na nebesa,

ale poražen a svržen. V tomto pojetí byl Antikrist

při

líčen

autory

narodit

provázet znamení.

obracet lid na svou víru. V Jeruzalémě

letech

měl

tom

jako

být

ďábelská

měl

parodie Krista, jako fyzická osoba, pozemský zástupce Satana, jenž se

měl

objevit

v závěrečné fázi pozemských dějin, aby vedl síly zla.
viděli pozdně antičtí autoři

Ve výkladech, založených na symbolické interpretaci,
středověcí

exegetové v Antikristovi

největšího odpůrce

s mnohočetným
pojmem zla.

ztělesnění

sil na zemi, a tak věčného a

církve. Antikrist nebyl chápán jako konkrétní postava, byl spojován

společenstvím odpůrců

Obě

ďábelských

zla,

Krista a pravé církve,

tyto linie se mohly propojit.

Stejně

popřípadě

malorum. Antikrist

mučedníky,

měl rovněž

k obrazu

těla

v tomto konceptu mnohé

části

křesťany,

či

caput omnium

- služebníky,

a hlavy. Tak jako bylo Kristovo

proroky, svatými a všemi dobrými

s amorfním

jako Kristus byl hlavou církve,

Antikrist byl hlavou všeho zla - caput iniquorum, caput reproborum

připodobněné

i

předchůdce

tělo tvořeno

Antikristovo

-

apoštoly,

tělo tvořili

pohané,

nevěřící, heretici, špatní křesťané a nehodní duchovní. 85

Dva popsané koncepty lze v zásadě rozlišit
jako

konkrétně

nepřítele

chápaného posledního

v budoucnosti a byl

časově

časovým zařazením. Příchod

vázán na druhý

příchod

a fyzické postavy byl
Krista a poslední události

Antikrista
očekáván

světa.

Slova

Janova listu ale mluví o Antikristu již přítomném (antichristus venit, nunc antichristi multi

sunt). Již v rané

křesťanské

církvi se tak, analogicky k Pavlovu

učení

o

přítomnosti

Krista

na zemi,86 šířila myšlenka o přítomnosti Antikrista, o tom, že tělo Antikristovo je přítomno
v podobě

předchůdců

středověk,

samotného Antikrista. Tato

představa

byla pak dominantní po celý

kdy byla jednotlivými autory dále rozvíjena a konkretizována.

zde mýtus chápán jako narativní struktura, která se ve svém smyslu a původu blíží legendě, základemje
ovšem fiktivní příběh. Hans Blumenberg mluvil pak o literárních mýtech a o tradici mýtu v evropské literární
kultuře. Podoba mýtu v tomto smyslu není závazná, mění se v závislosti na recepci; Mythos und
Mythentheorie, s. 12.
85 Výstižně ve středověku tento koncept Antikrista popsal například Tomáš Akvinský v Teologické sumě: "Et
secundum hoc omnes alii mali, qui praecesserunt, sunt quasi quaedam figura Antichristi, secundum illud,
Mysterium iam operatur iniquitatis [ ... ] Dicendum quod sicut caput Christi est Deus, et tamen ipse est caput
Ecclesiae, ita Antichristus est membrum diaboli, et tamen est caput malorum." Summa theologiae p.lIl, p.8,
a.8; ad 2, citováno podle H. D. RAUH, Das Bild des Antichrists im Mittelalter, MUnster 1973, s. 5.
86 Více o tom H. D. RAUH, op. cit., s. 99.
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Obraz Antikrista a jeho výklad se tak

lt

í.

měnilo

n

Antikrista byl vztažen k v dané

é

pozdní antiky a

paradigma ohrožení, jak se

středověku

době

měnila

během

přirozeně měnil

staletí

představa

a vyvíjela

s tím, jak se

nejvyššího zla. Výklad

aktuálnímu a nejvíce pociťovanému ohrožení.

Během

byl tak Antikrist spojen s římskými tyrany, s heretiky,

schismatiky, s pokrytci, s hříšníky mezi duchovními, s Mohamedem, Saladinem atd.

á

Zejména od 12. století, od doby boje o investituru, se objevila snaha o

lt

Antikrista jako posledního a největšího

nepřítele

s konkrétní

současnou

ztotožnění

osobností.

111.1. Antikrist biblický

a

Stejně

n

jako ostatní

klíčové

elementy náboženských

eschatologie, i postava Antikrista měla

n

kameny pro stavby svých

.

"

spisů autoři

Wilhelm Bousset dokázal, že
k předkřesťanským

svůj

představ

základ v biblickém textu, odkud těžili základní

pozdní antiky a posléze i

původ

týkajících se obecné

představ

středověku. Třebaže

a legend o Antikristu sahá až

které nebyly navázány na židovskou tradici, zůstala Bible
hlavním pramenem a určovatelem ve středověkém chápání Antikrista. 87 Rovněž autoři
středověkých textů,
křesťanského

pramenům,

o které se v našem poznávání opíráme, se pohybovali v kontextu

myšlení a postavu Antikrista nutně vykládali jako součást křesťanské historie

spásy.

a

Symboly, navázané na Antikrista,

n

či

jeho

předobrazy,

textu na různých místech a postupem času byly tak

a

často

jednotlivá spojení ustálila a byla považována za

fi

středověkých

a

byly nacházeny v biblickém

a opakovaně interpretovány, že se

obecně

platná. Antikrist byl ve

textech spojován s biblickými symboly draka, šelmy, Leviathana

či

Behemota, byl postaven do souvislosti s Kainem, Šimonem Mágem, Jidášem a dalšími (viz
dále).88

ý

Postava Antikrista byla v jádru obsažena již ve starozákonním
kde se objevil obraz "Opovrženého", který

naplňoval

Danielově

proroctví,

všechny základní charakteristiky

eschatologického odpůrce. 89 Nutné je ale podotknout, že Danielovo proroctví nebylo
v tomto ohledu jediným starozákonním textem, který byl
prefigurace Antikrista

(podobně např.

později

spojován s obrazem

proroctví Ezechielovo). Základ pro teologické

Wilhelm BOUSSET, The Antichrist Legend, Atlanta 1999 (poprvé London 1896), s. 31.
Richard Kenneth EMMERSON, Antichrist in the Middle Ages, s. 19 n.
89 On 8, 23-25, "Et post regnum eorum cum creverint iniquitates consurget rex inpudens facie et intellegens
propositiones; et roborabitur fortitudo eius sed non in viribus suis et supra quam credi potest universa
vastabit et prosperabitur et faciet et interficiet robustos et populum sanctorum, secundum voluntatem suam et
dirigetur dolus in manu eius et cor suum magnificabit et in copia rerum omnium occidet plurimos et contra
principem principum consurget et sine manu conteretur."

87
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b

reflexe a antikristologickou exegezi poskytly ale zejména texty novozákonní, zejména listy
svatého Pavla Tesalonickým, Janovy epištoly a Zjevení Janovo.
Přes
měl

veškerou symboliku Starého zákona až identifikace Krista jako Mesiáše, jenž

na konci lidské historie znovu

k vytvoření antikristovské legendy.
logickým
straně

důsledkem

triumfálně
Stvoření

sestoupit na zem, poskytla pevný základ i

obrazu Antikrista a posléze jeho výklady byly

dualistického pojetí dobra a zla v křesťanské

stál Kristus jako syn Boží, na druhé

straně

víře.

nutně spočinout

musel

Pokud na jedné

Antikrist, jako syn

zatracení. 90 Starozákonní i novozákonní biblické texty byly také hlavní inspirací a
pramenem pro pojednání o Antikristu a pro výklady Antikristovy postavy, jež pocházely
od autorů prvních století křesťanství.

111.1.1. Listy Janovy
Doslovně

listu, jež

patří

byl Antikrist (antikrist) pojmenován pouze v prvním a druhém
k základním

textům,

o které se opíralo

středověké

Janově

chápání postavy

Antikrista (antikrista). První zmínku nacházíme ve verši I 10 2,18: "Dítky, nastala poslední
hodina; a jak jste slyšeli, že

přijde

antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho

antikristů;

podle

toho víme, že nastala poslední hodina.,,9\ Tento biblický verš byl velice důležitý tím, že
podtrhl spojitost objevení se Antikrista a konce pozemského
světa. Rovněž

poskytl základ pro teorii multiplicity

antikristů

Antikrista. Antikrist mohl tak být chápán mnohočetně, jako
kteří ustavičně
světě,

a to sice ve

světě.

tedy s posledními dny

a pro typologický výklad

řada představitelů

zla na zemi,

vystupovali proti církvi. Podle Janova listu je tedy Antikrist již přítomen na
formě

mnoha

antikristů.

eschatologický Antikrist, který se objeví na konci
na

času,

Jen o pár

řádek

Z toho vyplývá, že existuje jeden

věků,

a množství

antikristů, kteříjsoujiž

dále následuje verš (I 10 2,22), jenž staví do jasného protikladu

Antikrista a Krista, když Antikrista definuje jako toho, kdo Krista popírá: "Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.'m Tato
pasáž

vytvořila

základ k pozdějšímu velmi

rozšířenému

výkladu, založenému na opozici

Kristus-Antikrist, kdy Antikristem byl shledán ten, kdo odporuje Kristu a
Projevuje se tu autorovo dualistické pojetí v rámci
křesťané,

stojící na

straně

křesťanského

Krista, byli v opozici proti

těm, kteří

křesťanské víře.

systému.

Pravověmí

Krista popírali - proti

antikristům.

Bernard MCGINN, Two thousandyears ofthe humanfascination with evil, New York 2000, s. 33.
I Jh 2, 18 "Filioli novissima hora est et sicut audistis, quia antichristus venit, nunc antichristi multi
sunt, unde scimus, quoniam novissima hora est."
92 I Jh 2, 22 "Quis est mendax, nisi is, qui negat quoniam Iesus non est Christus, hic est antichristus, qui negat
Patrem et Filium."

90

91
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opět zdůrazňuje

Dále se zmínka o antikristu vyskytuje ve verši I 10 4,3, jenž

y

přítomnost

světě:

antikrista na

není. Naopak, je to duch

ž

"Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha

antikristův,

němž

o

jste slyšeli, že

přijde,

a který již nyní je na

světě.,,93 Posledním novozákonním místem, kde nalezneme přímé pojmenování a

y

vymezení antikrista je druhý list

é

svádějí, neboť

n

ant!·kr·1St. ,,94

Janův

světa

(II 10 7): "Do

nevyznávají, že Ježíš Kristus

přišel

vyšlo mnoho

v těle; kdo takto

těch, kteří

učí,

vás

svůdce

je

a

V Janových epištolách se tedy poprvé objevuje označení "Antikrist", a to jak

a

v singuláru, tak v plurálu. V prvním

y

případě označuje

vázanou na eschatologický horizont událostí

(stejně

pseudo-Pavlových listech, kde se ale explicitního
pak

Tě

označuje

případě

'y

ty,

kteří

jako

označení

například

v Pavlových, resp.

"Antikrist" neužívá). V plurálu

se ocitli v dogmatické opozici k pravověmým

se jednalo o schismatiky,

kteří

odmítli kristologické dogma -

znásobit a upevnit svou víru, aby neztratili

l1í

osobu metafyzického charakteru,

právě

věřícím

křesťané

v tomto posledním

(v tomto

proto

měli

čase naději

na

,
) 95
spasu.

le

111.1.2. Druhý list Tesalonickým

~e

"Člověk nepravosti a Syn zatracení" (homo peccati, filius perditionis)96 z druhého

ly

tradičně připisovaného

Pavlu Tesalonickým (II Th 2,3) byl již antickými autory

td

listu

ll,

interpretován jako symbol pro Antikrista.

l1a

století

~n

De carnis ressurectione napsal: "Et reveletur delinquentiae homo, id est antichristus, filius

iž

perditionis.'.91 Středověk pak tuto tradici zcela převzal. Pavel byl považován za

:Iu

nejvýznamnějšího

biblického proroka, jenž varoval

jeho konkrétními

činy.

načrtl

Například

Tertulián na přelomu druhého a třetího

jasnou souvislost mezi tímto biblickým obrazem a Antikristem, když ve spise

Neprorokoval ale jen

svět před příchodem

příchod

a konkrétní

Antikrista a

činy

před

Syna zatracení,

nýbrž i jeho porážku, II Thess 2,10: "Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat,

LtO

LCl

I 104,3 "Et omnis spiritusqui solvit lesum ex Deo non est et hoc est antichristi quod audistis quoniam venit
et nunc iam in mundo est."
94 II 10 7 "Quoniam multi seductores exierunt in mundum, qui non confitentur Iesum Christum venientem in
came, hic est seductor et antichristus."
95 Cristian BADILITA, Métamorphoses de ľAntichrist chez les Peres de ľégUse, Paris 2005, s. 65.
96 2 Thess 2, 3-10 "Ne quis vos seducat ullo modo, quoniam nisi venerit discessio primum et revelatus fuerit
homo peccati filius perditionis, qui adversatur et extolliatur supra omne, quod dicitur Deus aut quod colitur,
ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se quia sit Deus, non retinens quod cum adhuc essem apud vos, haec
dicebam vobis. Et nunc, quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore, nam mysterium iam operatur
iniquitatis, tantum ut qui tenet nunc donec de medio fiat. Et tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus
Iesus interficiet spiritu oris sui et destruet inlustratione adventus sui. Eum, cuius est adventus secundum
operationem Sathane in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus et in ornni seductione iniquitatis his,
qui pereunt eo, quod caritatem veritatis non receperunt, ut salvi fierent."
97 Citováno v Richard EMMERSON, Antichrist, s. 21.
93
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z

protože 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. Nevzpomínáte si, že jsem vám to
zatím brání tomu, aby se ukázal
skrytě,

dříve,

odstraněn

dokud nebude

říkal, ještě

než

přijde

v moci

satanově,

jeho

zničí

Ta nepravost již

svým slavným

bude konat kdejaký mocný

všemožnou nepravostí bude

čas.

působí,

co

ale jen

z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý.

Kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a
přijde

přece,

když jsem byl u vás? Víte

svádět

čin,

příchodem.

Ten zlý

klamná znamení a zázraky a

ty, kdo jdou k záhubě,

neboť nepřijali

a nemilovali

pravdu, která by je zachránila." Uvedené pasáže z listu Tesalonickým byly pro

středověké

autory jednou z nejdůležitějších biblických pasáží, co se výkladu Antikrista, jeho

příchodu,

působení a porážky týče. 98 Téměř všichni středověcí křesťanští autoři, kteří se zabývali

otázkou událostí konce

světa, příchodu

Antikrista a druhého

příchodu

Krista, analyzovali

nebo se alespoň odvolávali na tuto pasáž z Druhého listu Tesalonickým.
Autor Druhého listu Tesalonickým

předestírá

ideu

"časově

odložené eschatologie"

(eschatologie temporisée),99 myšlenky, která byla zcela zásadní pro eschatologické chápání
současnosti

v prvotní církvi i v pozdějším

myšlení. Dopis v

sobě

zahrnoval

tři

středověkém

zásadní body,

důležité

eschatologicky orientovaném
pro

pozdější

pojetí eschatologie

a apokalyptiky. V první kapitole autor navodil téma Soudu, eschatologické spravedlnosti,
ve které ti, kdo na zemi trpí, budou
pronásledují

pravověrné,

budou

odměněni,

navěky

kdo se naopak protiví evangeliu a Bohu a

potrestáni.

potrestá bez výjimky všechny pronásledovatele

Při

svém druhém

věrných, věrné

naopak

výše citované kapitole, se blíží k "antikristovské tematice", hledá
nedošlo k parusii.
nemělo

Třetí

příchodu

odmění.

křesťané

Ve druhé,

zdůvodnění, proč

kapitola přinesla nabádání ke správnému chování.

dojít v nejbližší budoucnosti,

Kristus

byli nabádáni, aby vedli

dosud

Neboť

k parusii

řádné

a klidné

životy.
Filius perditionis, jenž má usednout v chrámu Božím a sám se prohlásit za Boha,

mohl být argumentem,
Kristus znovu
časově

přijde

závislý na

přijatelně vysvětlujícím, proč ještě

nedošlo k parusii.

na zem, musí se objevit tento Syn zatracení.

příchodu "člověka

nepravosti". V Druhém

Ještě

Kristův příchod

listě

než

je tedy

Tesalonickým se tak

Například Glossa ordinaria ve výkladech, týkajících se Antikrista, citují nejčastěji druhý list Tesalonickým,
využívají ho více než například listy Janovy.
99 Cristian BADILlTA, Métamorphoses, s. 52.

98

34

l,

o

a

mluví o parusii zla, jež měla předcházet parusii Kristově, tedy o jakési "anti-parusii", která
, z mOCI. S at anovy. 100
se měla o d ehrat

111.1.3. Zjevení svatého Jana

o
n

Zjevení svatého Jana poskytlo celou
nejostřejší

řadu

symbolických

spodobnění,

vykreslilo

kontury obrazu Antikrista. Komentáře k Janově Apokalypse byly také jedním

(.

z hlavních textů, ve kterých se rozvíjela antikristovská tradice a které představily postavu

ý

Antikrista v různých podobách. 101 Antikrist zde vystupoval jako největší podvodník,

a

li

svůdce

a nástroj zla. Samotný text Janovy Apokalypsy představil Antikrista jako

Posledního

nepřítele,

jako toho, kdo bude stát v

Důležitou součástí
ll,

svědci

čele

antikristovské tradice Ca

(Apc ll, 3-13) nadaní

nadpřirozenou

sil, stojících v opozici k obecné spáse.
rovněž

mocí,

mýtu o Antikristu) byli dva

kteří přišli

na

svět

kázat proti

Antikristu. Poté měli být zabiti šelmou, vystupující z propasti. Tato šelma, která
zosobňovala

absolutní zlo, nebyla ve své

době

neznámým obrazem,

neboť

odkazovala ke

knize Danielově, Dn 7,3. 102 Autor Zjevení zde navazuje na starozákonní tradice, zejména
na proroctví Zachariášovo (Za 4,1_14),103 odkazuje k První Knize Královské a k proroku
ní
m

Eliášovi (I Rg 17),
Mojžíšově

nadpřirozená

(Ex 7, 17-19).

moc obou

svědků

Apokalyptičtí svědkové

pak odkazuje

jsou tedy do

a
us
lé,

utrpení a následného zmrtvýchvstání

(přes

k

postavě

značné

míry syntézou dvou

určen

událostmi Kristova

starozákonních postav - Eliáše a Mojžíše, základní model byl
ti,

rovněž

zjevnou paralelu mezi Kristem a

dvěma svědky

si autor Zjevení zachoval velkou dávku originality). 104
Rovněž pozdější středověcí autoři

tradicí. Apokalyptické

svědky,

spojili

příslušné

verše Zjevení se starozákonní

kázající proti Antikristu, spojili se starozákonními

lId

postavami proroků Enocha a Eliáše. lOS Popsali tak příchod těchto dvou svědků, kteří měli

Sll

kázat 1260 dní. Svou mocí, kázáním a zázraky měli obrátit mnoho lidí zpět na pravou víru

né

(Apc ll, 6), podle některých verzí také přesvědčit ke konverzi Židy - v návaznosti na
Zachariášovo proroctví (Za 12,10) středověcí autoři nabyli přesvědčení, že v konečné fázi

la,

lež
dy

tak

rm,

100 Cristian BADlLITA, Métamorphoses, s. 56. Vysvětlení odkladu parúsie Badilita považuje za hlavní důvod
sepsání tohoto listu, srov. op. cit., s. 58, "ll réussit ainsi a expliquer et en meme temps ajustifier, ďune
maniere aussi simple qu'astucieuse, le prolongement, devenu insupportable, de ľattente du millenium."
101 Cristian Badilita soubor biblických textů, tvořený Knihou Danielovou, Zjevením Janovým a Druhým
listem Thesalonickým, nazývá "eschatologickým kánonem"; op. cit., s. 70.
102 Ke struktuře, inspiracím a výkladu 7. kapitoly Danielova proroctví Cristian BADlLITA, Métamorphoses, s.
37-41.
103 Transformace motivu dvou oliva svícnů "Hi i sunt duo olivae et duo candelabra in conspectu Domini
terrae stantes"; Apc 11,4.
104 C· .
' h oses, s. 7 3.
nstmn BADlLITA, Metamorp
105 Opírali se zejména o Malachiášovo proroctví Mal 3,5: "Ecce ego mittam vobis Heliam prophetam
antequam veniat dies Domini magnus et horribilis.", druhou Knihu Královskou II Rg 2, II a o Gen 5,24.
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světa budou všichni Židé obráceni ke křesťanství. Antikrist ovšem měl oba svědky zabít

(Apc ll, 7) a nechat je tři a půl dne
životu a
svědků

připojit

nepohřbené.

Po

třech

a

půl

dnech

měli

být navráceni k

se k Bohu a svatým na nebesích (Apc 11, 12). Víra v objevení se dvou
měly

a v zázraky, které

jejich

působení

doprovázet, byla ve

středověku

jednou

z nejpopulárnějších částí z celku legend a tradic, jež se vázaly na postavu a působení
Antikrista. 106 Enoch a Eliáš byli rovněž považováni za starozákonní typologickou
prefiguraci Krista. Jako takoví nabyli ve vztahu k Antikristu
mezi

dvěma svědky,

předobraz

chápanými jako

důležité

postavení. Opozice

Krista, a Antikristem se tak posouvá do

roviny opozice mezi Kristem a Antikristem.
Sedmihlavý drak,107 který ve dvanácté kapitole Zjevení vystupuje proti ženě
sluncem

oděné,

a který svým ocasem smetl z oblohy

středověku ztotožněn
neboť

sedmá hlava a

třetinu hvězd,

nebyl

většinou

ve

s Antikristem, nýbrž s ďáblem. Jinak tomu bylo s jeho hlavami,

drakův

ocas byly

často

považovány za symbol Antikrista, sedmého a

největšího nepřítele a pronásledovatele církve. lOS V samotném popisu draka autor Zjevení
opět

sáhl k inspiraci v Danielově proroctví - deseti rohy odkazuje k Danielově

čtvrté šelmě

("dissimilis autem erat ceteris bestiis quas videram ante eam et habebat cornua decem"
Dn 7,7),

rovněž

smetení

hvězd

z nebe

mělo předznamenání

Janovy Apokalypsy, jež popisuje draka-Satana, je velmi
základní charakteristiky postavy
celý

svět, zároveň

nepřítele.

u Daniela (Dn 8,10). Pasáž

důležitá, neboť zároveň přináší

Ten je zde popsán jako

svůdce,

jenž oklamává

vykazuje ale velké násilí ("Serpens antiquus qui vocatur Diabolus et

Satanas, qui seducit universum orbem", Apc 12,9).
Středověcí
vyjádřeními

exegetové ovšem Antikrista neidentifikovali pouze se symbolickými

zla, která byla postavena do permanentního konfliktu s dobrem, nýbrž také

s konkrétními biblickými
jeho církvi. V rámci

či

historickými postavami, které byly v opozici

středověkého

vůči

Kristu a vůči

typologického myšlení se ustálily historické typy

Antikrista, které se v jednotlivých komentářích mohly propojit se symbolickým výkladem
Antikrista. Ve

vytvořené

významové síti tak výklad Antikrista mohl být vázán nejen na

biblický symbol reprezentující zlo, nýbrž
Antikrista. V rámci

universálně

rovněž

na konkrétní osobu, jako historický typ

chápané historie byly historické typy pojímány

často

jako

Tamtéž, s. 4l.
Apokalyptický drak ajeho symbolika měly základ v nekřesťanské, zejména iránské tradici. Rovněž Starý
zákon byl plný různých předobrazů draka: apokalyptický drak byl prefigurovánjiž v hadu v Genesis,
v mořských monstrech z knihy Žalmů a z knihy Jobovy atd. Ztotožnění ďábla s mořskou obludou patřilo
ostatně k základním výkladovým nástrojům již od patristiky, H. D. RAUH, Das Bild des Antichrist, s. 77.
lO8 Například In Apocalypsin expositio, Ad opera sancti Ambrosii apendix, MPL 17, col. 876 C, "Septimum
vero caput diaboli erit Antichristus [ ... ] Per caudam vero, quae finis est corporis, Antichristus designatur."
Markantní toto ztotožnění bylo v systému Jáchyma z Fiore, který převzali rovněž jeho následovníci.
106
lO?
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prefigurace Antikrista. Jednalo se o postavy, které byly známy svým jednáním proti Bohu,

k

svým

u

Abímelek, Holofemes, Nabuchodonosor, Antiochos Epifanés atd., novozákonní Jidáš,

u

Šimon Mág, z období rané

LÍ

Jednotlivé symboly byly tak

u

Antikrista, tak i k Antikristu samotnému.

e

symbolizoval ve

o

Antikrista. Svatý Jeroným ve svém

nepřátelstvím

křesťanské víře

ke Kristu a ke

křesťanské

středověkých

(starozákonní Dóeg Edómský,

církve pak Herodes, Nero, Dioklecián, Julian atd.).

středověkými

exegetiky vztaženy jak k historickému typu

Například

malý roh z Danielova proroctví 7,7-8

výkladech Antikrista i Antiocha Epifána, tedy historický typ
komentáři

ke Danielovu proroctví mluvilo tom, že

jako Kristus měl krále Šalamouna a svaté jako příslib svého příchodu, tak i Antikrist musí
měl svůj

obraz v nejhříšnějším králi Antiochovi, jenž pronásledoval

ě

být chápán tak, že

e

svaté a

1,

aduentus sui, sic et Antichristus pessimum regem Antiochum, qui sanctos persecutus est

a

templumque uiolauit.,,109 Podle stejných myšlenkových schémat postupovali i středověcí

lí

autoři.

ě

zatížené postavy, jež předcházejí Antikristu, jsou příslibem (figura) Antikrista. I 10 Podrobně

"

rozpracoval porovnání kristologické a anrikristovské typologie Jáchym z Fiore. Ten ve

.ž

výkladu sedmi hlava ocasu draka z dvanácté kapitoly Zjevení postupoval podle toho, že

zničil

chrám, "Sicut igitur Saluator habet et Salamonem et ceteros sanctos in typum

Tomáš Akvinský za použití typologické metody vydedukoval, že všechny zlem

"tak jako mnozí zbožní králové,

kněží

a proroci

předcházeli

předcházejí

jednoho Krista, tak mnozí

jednoho Antikrista, jenž bude

á

bezbožní králové a falešní proroci a antikristé

?t

předstírat, že je král, kněz a prorok." III Symbol draka tak v Jáchymově myšlení

reprezentoval Antikrista i jeho jednotlivé figurae.

II

:é

Pro
třináctá

vytváření

antikristovských

výkladů

a tradice byla velmi

důležitým

místem

kapitola Zjevení sv. Jana, která byla velice bohatá na antikristovskou symboliku.

Si
y

II

p

o

109 S. HIERONYMUS, De Antichristo in Danielem, CCSL 75A, s. 915; srov. Richard EMMERSON, Antichrist, s.
25.
ilO Tamtéž, s. 25. Obecně Tomáš Akvinský vykládal pojem Antikrista alegoricky a ahistoricky. V jeho pojetí
nebyl Antikrist ani konkrétní osoba ani historická postava, ale spíše malitiae perJectio, pracoval tedy s
interpretací, navázanou na abstraktní pojem zla; Summa Theologiae, III, q. 8, art. 8, in: Opera Omnia, 4,52,
ed. Giovanni Maria Allodi, Parma 1852-1873,4,52. K pojmu figura: Typologie pracovala s řeckým výrazem
"typos", jenž Vulgata překládá jako figura, popř. forma (např. Rm 5,14, kde je Adam představen j ako figura
Christi, v překladu užitý termín forma futuri odpovídal řeckému typos tou mellontos). Český ekumenický
překlad užil na tomto místě termín "protějšek". K základním pojmům křesťanské typologie Hilkert WEDDIGE,
Einfuhrung in die germanistische Mediavistik, Munchen 6 2006, s. 81 n.
lil "Ut autem multi reges pii, pontifices vel prophete precesserunt unum Christum, qui fuit rex et pontifex et
propheta: ita multi reges impii et pseudoprophete et Antichristi precedunt unum Antichristum qui se
esse simulabit regem et pontificem et prophetam." Citováno podle Mmjorie REEVES, Beatrice HIRSCHREICH, The Figurae ojJoachim oj Fiore, Oxford 1972, s. 150-151.
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Z moře zde vystupuje sedmihlavá šelma, 112 která byla ztotožňována s Antikristem většinou
středověkých exegetiků,

vystupující ze

země,

dále se tu objevuje drak, známý již z kapitoly dvanácté, a šelma,

jež mluvila jako drak. Interpretace

těchto prvků

závisela na okolnostech vzniku výkladu a mnohdy se od sebe do
z exegetiků,

kteří

do

značné

značné

míry lišila. Ti

následovali výkladovou tradici, jejíž základ položil Tychonius,

považovali za alegorii pro corpus diaboli, z něhož se Antikrist
zla (tuto interpretaci najdeme

například

míry

vynořil stejně,

moře

jako z moře

u Bedy, Beata z Liebany, Haima, Ruperta von

Deutz atd).I13 Autoři souboru Glossa ordinaria šelmu vystupující z moře ztotožnili
s Antikristem, draka s ďáblem a šelmu, vystupující ze

země,

s Antikristovou mocí.

Spojením šelmy, vystupující z moře, šelmy, vystupující ze

země,

vytvořil

tradičních

zlem.

114

mohly

vizi, že

dočasně

bude celý

svět

ve všech svých

a draka autor Zjevení
sférách ovládaný

Obě šelmy společně s drakem reprezentovaly jednotu zlých sil. Vzájemně se také

zaměňovat,

aniž by se

změnil

symbolický význam, a tak všechny

tři

symbolické

elementy mohly být interpretovány jako obraz Antikrista. lls Podobná kumulace symbolů
zla, tedy ďábla a Antikrista, se objevuje i šestnácté kapitole Zjevení (Apc 16,13).
Výklady

třinácté

proradný charakter,

kapitoly Zjevení zpravidla

rouhačství

a

ďábelskou

kterém Antikrist (sedmihlavá šelma)
měsíců (tři

1-2).

a půl roku).

Vytváří

bojovat proti

Během

svět

těm, kteří zůstali věrní
činit

přijímá

moc od

obecnou hanebnost,

Obecně

moc Antikrista.
ďábla

se

vytváří

(drak) a panuje

této doby se rouhá proti Bohu,

se zde vize, že celý

(dvourohá šelma) budou

zdůrazňují

předstírá,

obraz, ve

čtyřicet

dva

že je Mesiáš (verš

bude uctívat jeho a ďábla (verš 3-4) a Antikrist bude
pravé

víře

(verš 5). Antikrist sám, nebo jeho prorok

nevídané zázraky (verš 11),

například

(verš 13). Všichni, kdo podlehnou jeho mámení, budou mít na

sobě

sešlou

oheň

z nebe

znamení Antikrista

(verš 16). Vyvolení budou moci poznat Antikrista podle číslice 666 (verš 18).116
Janova Apokalypsa přinesla rovněž
zla,

přičemž

Antikrist je

implicitně

osvobozen ze svého tisíciletého

svědectví

chápán jako

žaláře, měla

o kosmické
vůdce

bitvě

mezi silami dobra a

sil zla. Když

měl

být Satan

se moc sil zla znásobit o sílu Goga a Magoga

\12 Obraz šelmy vystupující z moře byl amalgánem různých předešlých motivů - v jejím popisu se objevují
prvky z apokalyptického draka, dominantní tradicí, jež tu působila, bylo ale zpodobnění čtyř šelem ze sedmé
kapitoly Danielova proroctví.
113 Středověcí autoři užívali často přirovnání svět-moře v souvislosti se odmítáním světa a pohrdáním jím
(contemptus mundi). Například Otto z Freisingu často připodobňoval nicotnost světa k moři, před které může
křesťany převést k přístavu spásy jen dřevo Kříže, H. D. RAUH, Das Bild des Antichrist, s. 78.
114 Cristian BADlLITA, Métamorphoses, s. 77 n.
liS Například u Bruna ze Segni, "Vocatur enim Antichristus draco, propter fallendi fortitudinem et
volubilitatem; vocatur et bestia, propter crudelitatem; vocatur autem pseudopropheta, quia se Christum esse
mentitur." MPL 165, col. 695, citováno v R. EMMERSON, Antichrist, s. 247, pOZll. 32.
\16 Richard EMMERSON, Antichrist, s. 40. Zde rovněž k interpretacím čísla 666.
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Autoři,

lOU

(Apc 20,8).

vykládající Janovo Zjevení, je ztotožnili s Antikristovými armádami,

na,

přičemž středověcí

íry

Ezechielovo proroctví (kapitoly 38 a 39).

Dospěli

Ti

Antikristova armáda, tedy Gog a Magog,

přitáhne

exegetikové se ve svých výkladech opírali v tomto ohledu

překryje

zemi (Ez 38,9) a

zamoří

základě

Ezechielova proroctví (Ez 39,21-22)

o

tak o obrazu velké bitvy, v níž se

a

svou silou lid Boží a
měla

rovněž

přižene

bouře

jako

věrné křesťany

a jako oblak

(Ez 38,16).

být tato Antikristova armáda

Opět

na

zničena

'on

zásahem Boha. Pojetí Goga a Magoga jako Antikristovy armády (živé zejména v Sibylské

lili

prorocké

IcL

ohrožení a měnícího se paradigmatu nepřítele.

~ní

:ké

"Bartoloměj řekl: "Pověz

to všechno

děláš

Antikrist mu

tři

lva
~rš

lde

'Ok
:be
sta

chápání a výklady obecného

získávají další.

mi, ty prolhaný

ďáble,

Těm

zemřelé

služebníky,

kteří jsou hbitější,

přesladkými

rouhaly, vraždily, loupily, smilnily, aby se oddávaly
církve, aby zlehčovaly
dělaly

kříž Ukřižovaného,

všechno, co

Bůh

nenávidí.

vydávaly

Některé

jiného. Nabízíme jim zlato nebo

stříbro

kacířství

oči.

otázkami rodícího se

a všechno, po

a

se

a vysíláme je na lov,

modlářství

ohně,

čem svět

a odpadali od
ně působíme,

a tak na
jiné

věšíme

děláme

na strom,

a ještě leccos

touží, a když

někoho

,,117

pravděpodobně

ve 3. století

svébytně vypořádávala

se zásadními

sepsaných

o tom, jak se raná církev

křesťanství.

šatů

Takhle to

nedokážeme svést k hříchu, když bdí, svedeme ho ve spánku.

svědectvím

zavřeni

slovy k opilství a hrabivosti, aby se

posíláme do

Bartolomějových,

kdo jsou tu

svět

a ti zase pro svou službu

křivé svědectví,

jiným trháme nohy i ruce a jiným zase vylupujeme

po Kristu, jsou

těch,

vydáváme příkazy, oblékáme je do našich

aby pro nás lovili lidské duše. Lákají je

aby

který nemluvíš pravdu, zdali-pak

"Ach, kéž bych tak mohl sám vyjít a pustit se do díla! Celý

Tato slova z tzv. Otázek
:an

středověké

dny! Já ale nesmím vycházet, ani nikdo z

mnou. Máme však jiné,
ve

pro

sám, anebo ti pomáhají tví sluhové nebo ti, kdo jsou ti podobní? "

odpověděl:

bych zkazil za
1St,

důležité

bylo velmi

111.1.4. Novozákonní apokryfy

~ný

lké

literatuře)

Otázky týkající se problematiky eschatologické a

apokalyptické pak byly mimo jiné cestou k

snadněji

uchopitelnému

vysvětlení

existence

zla a hříchu ve světě, jejich podoby a šíření. lls Apokryfní texty mnohdy přinášejí množství
lé

lže

detailů,

jež zaplňují prázdná místa, o nichž kanonické texty mlčí. Ezdrášovo Zjevení,

Otázky Bartolomějovy, Antikristovo vyprávění, in: Proroctví a Apokalypsy. Novozákonní apokryfy III.,
Jan A. Dus, Praha 2007, s. 114. Tento spis je zachován v mnoha řeckých, latinských a
staroslověnských rukopisech z 9.-17. století.
118 V Otázkách Bartolomějových se pozornost obecně soustředila na "neevangelijní" témata, v popředí zájmu
tu stály fantazii povzbuzující otázky podoby a přístupnosti záhrobí, sestupu Ježíše do pekla, činnosti Satana,
posmrtného trestání hříšníků atd.
117

uspoř.
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původně řecký křesťanský

či

text, jenž čerpal z různých křesťanských a židovských
čerpající zřejmě

apokryfní První zjevení Janovo,

podrobný popis fyziognomie Antikrista a jeho
divocha, / jeho pravé oko je jako

hvězda

pramenů,

ze stejného pramene,

skutků:

"Jeho

tvář

přinesly

vypadá jako

tvář

vycházející ráno, / druhé oko je nehybné. / Jeho

ústa jsou široká jeden loket, / jeho zuby dlouhé jako dlaň. / Jeho prsty vypadají jako srpy, /
šlápota jeho nohou je veliká

dvě dlaně

/ a na jeho čele je nápis Antikrist. / Povýšil až na

nebe a sestoupí až do Hádu. / Někdy se stává dítětem, jindy je starcem." 119
Středověké představy

o Antikristu a očekávání jeho příchodu nebyly tedy

pouze kanonickými texty. V dobách raného
v mnoha textech apokryfních, jež tak

křesťanství

ovlivněny

se postava Antikrista objevovala i

následně přispěly

k dotváření jejího obrazu a

legendy, a to i přes velkou nedůvěru, kterou chovali zejména církevní otcové k apokryfním
textům. 120

Petrovo a

pozdější

Nikodémovo evangelium předpovídaly, že v posledních dnech

budou sesláni Henoch a Eliáš, aby odhalili Antikrista v jeho pravé podobě. 121 Předpovědi a
vylíčení

Antikrista je možné objevit

století. Sedm
Tomášově.

zázraků

rovněž

v Eliášově apokalypse, sepsané ve

a znamení, ohlašujících konec

Tento ztracený a až

relativně

autory zejména raného středověku.

122

světa,

čtvrtém

bylo vyjmenováno ve Zjevení

nedávno znovu objevený text ovlivnil mnohé

Je zde mimo jiné líčeno posledních sedm dní před

119 Zjevení Ezdrášovo, in: Proroctví a Apokalypsy. Novozákonní Apokryfy III., s. 167. Podobný popis,
inspirovaný zřejmě stejným pramenem jako Ezdráš, nalezneme v Prvním zjevení Janově ze 4.-5. století:
"Jeho tvář je mrákota, vlasy na hlavě jako ostré šípy, obočí jako lán; pravé oko je jako hvězda jitřní a to
druhé jako lví. Ústa na loket, zuby na píď, prsty se podobají srpu, chodidlo měří dvě pídě a najeho čele je
napsáno Antikrist. Až do nebe vyvýšen a až do podsvětí sestoupí, bera na sebe falešné podoby." První zjevení
Janovo, in: Proroctví a Apokalypsy, s. 209. Antikrist se měl objevit po období obecného blahobytu. S jeho
vládou měly nastat hladomor a neúroda. Nakonec měli vymřít všichni lidé, aby se země mohla dokonale
naprostou destrukcí očistit a připravit se na snesení nebe a nebeského Jeruzaléma na zem. Antikristovým
zjevem se zabývaly i další apokryfní texty, například Zjevení Eliášovo nebo Sibylská proroctví etc., Bernard
MCGINN, Portraying Antichrist in the Middle Ages, in: The Use and Abuse ofEschatology in the Middle
Ages, Leuven University Press 1988, s. 4 n.
120 K problematice přejatých prvků Antikristovy fyziognomie středověkou, zejména vernakulární literaturou
Bernard McGINN, Portraying, s. 12 n.
121 Zjevení Petrovo, in: Proroctví a Apokalypsy, s. 335, "Nepochopils, že fíkovník je dům Izraele? A tak ti
pravím, že až naposledy vyraší, vyvstanou lžimesiášové a budou slibovat: Já j sem Mesiáš, který přišel do
světa. A až lidé uvidí špatnost jeho konání, budou se obracet za nimi a zapírat toho, jehož uctívali naši
otcové, toho, jehož ukřižovali, prvního Mesiáše, a tím těžce zhřešili. Tento lhář však nebyl Mesiáš. A když
jím pohrdnou, bude je pobíjet mečem a mnozí se stanou mučedníky. Poté vyraší větve fíkovníku, totiž domu
Izraele, a jeho rukou bude mnoho mučedníků, mnozí zemřou a stanou se mučedníky. Pak budou posláni
Henoch a Eliáš, aby je poučili, že on je ten svůdce, který musí přijít do světa a činit znamení a zázraky, aby
(lidi) svedl."
122 Richard K. EMMERSON, Antichrist, s. 46-47. Delší verze Zjevení Tomášova byla objevena v roce 1907
v mnichovském rukopisu Clm. 4585 z 9. století, v roce 1911 byla pak opět mezi mnichovskými rukopisy
(Clm. 4563, datovaný do 11.-12. století) nalezena verze kratší; Proroctví a Apokalypsy, s. 422.
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IŮ,

koncem světa, jež měly být naplněny rozličnými přírodními a kosmickými katastrofami. 123

ly

Delší (a

ář

mladší) verze Zjevení obsahovala rovněž pasáž, obsahující kritiku
124 Nejen ve středověku byla tedy kritika církevních poměrů, včetně
kněžského stavu.

10

zesvětštění

/

"

zřejmě

a pokrytectví, stále se navracejícím motivem apokalyptických

textů

a jejich

výkladů.
ještě

Jak

'Za

podrobněji

dále

zmíním, tzv. pseudoklementinské homilie a Skutky

Petrovy přispěly k antikristovské tematice popisem skutků Šimona Mága, jenž byl
považován za typologické předznamenání Antikrista.
1

i

a
m

111.2. Antikrist u církevních otců
Obraz Antikrista se

::h
.a
m

ní

postupně utvářel

Hippolyta Římského počátkem 3. století a o přibližně o sto let později Lactantia. Při
vytváření

úvahách o

musíme mít na

eschatologických struktur a

paměti,

že

křesťanství začalo

mýtů

v prvních staletích

křesťanství

svou existenci v přesvědčení, že se vše chýlí

ke konci. Apokalyptická a eschatologická témata je nutné vnímat v tomto kontextu
očekávané

~d

brzké parusie a konce

světa.

lncipit vita Antichristi, touto
příběhu

větou

o Antikristu Iraneus z Lyonu

lze charakterizovat roli, jakou sehrál ve vývoji

(přibl.

smyslu u zrodu tradice Antikrista jako

mí

ve spisech svatého Iranea koncem 2. století,

130-200). Tento lyonský biskup stál v jistém

konkrétně

chápaného posledního eschatologického

nepřítele. Ačkoliv během

doby došlo k částečným

změnám,

zůstala takřka nezměněná.

Iraneus se tématem Antikrista zabýval v páté knize svého spisu

základní obecná struktura

Adversus haereses (zejména v kapitolách 25_31).125 V době, kdy křesťanství stálo ve svých
těžkých

a konflikty

předkřesťanských

naplněných počátcích,

tradic, jež zasadil do

Iraneus v postavě Antikrista spojil

křesťanského

několik

kontextu. V postavě Antikrista se tak

d

promítly tradice eschatologického tyrana, falešného proroka,
principů.

126

a boje dvou základních

Již u Iranea nabylo označení Antikrist dvou základních významů: jednak byl

protivníkem a

odpůrcem

Krista, jednak byl uzurpátorem titulu a

zároveň

role Mesiáše.

Zjevení Tomášovo, in: Proroctví a Apokalypsy, s. 430 n. Objevují se tu krvavé oblaky a krvavé deště,
sirná mlha, zatmění slunce atd.
124 Zjevení Tomášovo, s. 427, "A moji kněží nebudou spolu žít v míru, a budou mi obětovat s myslí plnou
přetvářky; proto na ně neshlédnu. Tehdy kněží uvidí, jak lid odchází z domu Páně a obrací se ke světu a
obrací se od prahu domu (Páně). Budou se soudit kvůli mnoha ztraceným místům a budou podjařmem
císařovým, tak jako byli předtím, když platili obecní daně ve zlatě a stříbře."
125 C' .
.
nstmn BADILITA, Metamorphoses, s. 127 n.
126 Tamtéž.
123

u

ďábla

zemětřesení,

41

Svou působnost měl
měl

brzy se ale

začít řadou klamů,

uchýlit k použití krutého násilí. Na

působení ďábla,

pozemské

vládce. Antikrista Iraneus
původu,

za pomocí šalby měl

chtěl

jež se

představil

svádět pravověmý

světě měl působit

jako

nechat obdivovat a uctívat jako

lid z cesty,

prostředník

Bůh

pro

a nejvyšší

jako násilnického, tyranského vládce židovského

ovšem s rysy tyrana pohanského. Za hlavní znamení blížícího se konce Iraneus
označoval

považoval množící se hereze, jež vytrvale

za

předchůdce

Antikrista. Z této

pozice pak vyplývá, že za základní rys Antikrista jako eschatologického

nepřítele

nepovažoval jeho násilí a tyranské sklony, nýbrž klamy, podvody a úskoky, jichž
dosahoval za pomoci kouzel.

Iraneův

výhradní antiheretický postoj se tedy stal

určující

linií i v jeho antikristologické koncepci. Z mnoha možných ohrožení a nástrah, jež stíhaly
křesťanskou

rodící se

církevní ortodoxii,
jež

svádělo

církev, Iraneus vybral množící se hereze, které se vymezovaly proti

vyhraňující

se právě v této

lid (tj. hereze) se tak v

Iraneově

době.

Klamy, šalby a podvodné divotvorství,

konceptu staly

aktuálně

dominantním znakem

Antikrista.
Autorem prvního známého spisu v křesťanské
Antikristem, byl záhadami
představil

opředený

literatuře,

jenž se zabývá

výhradně

Hippolyt. Ve svém spise De Christo et Antichristo
původu

Antikrista jako krvavého tyrana, jako vládce židovského

z kmene Dan,

který měl pronásledovat křesťany a po rozpadu Římské říše se měl stát vládcem světa.
Ačkoliv

byl Antikrist charakterizován jako protiklad ke Kristu, jeho vláda

měla

být oproti

Kristovu nebeskému království pouze pozemská. Hippolytova antikristologie byla
politicky
v

zaměřená.

atmosféře

Své spisy, v nichž prezentoval

představy

o

postavě

čistě

Antikrista, psal

krvavého pronásledování, základními kameny jeho koncepce bylo tedy

mučednictví,

tyranie a

obecně

v neposlední

řadě očekávání

politická moc, reprezentovaná

Kristovy parusie, jejíž

římským

"opoždění"

impériem, a

se Hippolyt pokusil

vysvětlit. 127

Postava Antikrista byla tématem
představil

rovněž

pro další církevní otce. Origenes ho

v několika formách a v různých exegetických úrovních: Antikrist v jeho spisech

vystupoval jako symbolický charakter,

oproštěný

od všech konkrétních personálních

charakteristik, ale také jako kouzelník a falešný divotvůrce. 128 Viktorinus z Ptuje a
Commodianus sledovali tradici, jejíž základ

127
128

Op. cit., s. 191 n.
Op. cit., s. 260 n.
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spočíval

ve

víře,

že se znovu objeví

zemřelý

ty,

císař Nero (Nero redivivuus).129 Oba autoři tak přispěli k rozšíření modelu Nero-Antikrist,

lro

respektive

šší

bezprostředně

ho

Antikrista.

Současník

:us

vyjadřoval

polemicky a odmítavě.

Nero-předchůdce

po

císařově

či

Antikrista

měl

smrti, se Nero

obou

jeho

předznamenání.

vrátit na konci

zmíněných autorů,

Podle

věků,

pověsti, rozšířené

aby se

vtělil

do postavy

Laktantius, se naopak k této linii myšlení

~to

"Exposuit et Apocalypsin Joannis ex integro, nihil in ea carnale, sed totum

~le

intelligens spirituale.,,130 Těmito slovy popsal koncern 5. století Gennadius z Marseille

hž

exegetickou metodu afrického donatisty Tychonia. Díky Tychoniovi pozdní antika poznala

ící

i jiný proud v interpretaci biblického poselství, který zavrhl doslovný, historizující výklad.

lly

Antikrist zde

oti

symbolický charakter, spojený obecně s negativními silami na světě. 131 Janovu Apokalypsu

ví,

a obrazy v ní obsažené Tychonius vyložil jako ustavičný boj mezi pravou církví, obcí Boží,

~m

a obcí

přestal

ďáblovou,

být historicky ukotveným jednotlivcem, nýbrž byl vnímán jako

zahrnující všechny

nepřátele

pravé víry. Podle Tychoniova

Antikrist reprezentoval souhrn zla, ovšem ne mimo církev, nýbrž
součást

uvnitř

učení

ní. Corpus

přičemž předobraz

lně

Antichristi tedy Tychonius chápal jako

5to

spojení byli starozákonní Jakob a Ezau, oba zrození ze stejného rodu. K rozdělení takto

an,

spojeného corpus permixtum

:ta.

soudu, o kterém nikdo

'oti

mělo

stě

ze svatých, tak z hříšníků. 132

sal

:dy

být vyjeveno až

Z církevních
Ohledně

mělo

nevěděl,

při

otců

corpus Christi,

dojít až na konci pozemských

kdy nastane.

Rovněž

Augustinova vlivu na

učence příštích

středověké učence

Posledním

to, kdo bude spasen a kdo zatracen,

Posledním soudu. Do té doby tedy církev

do velké míry

věků, při

tohoto

měla zůstat

složená jak

staletí ovlivnil svatý Augustin.

za vše mluví fakt, že v otázkách výkladu

a

Antikrista byl vedle Jeronýma nejčastěji citovanou autoritou. 133 Jak již bylo řečeno

lsil

v jiných souvislostech, Augustin se v žádném případě nepouštěl do apokalyptických
spekulací. Když

ho

přemýšlel

o Antikristu, vycházel

tradičně

z Pavlova druhého listu

Tesalonickým. S Augustinovou teologií Antikrist nabyl obecnějšího, universálního

~ch

ích
~

a

elý

129 Legenda o navrátivším se Nerovi se objevila prakticky bezprostředně po jeho smrti. Nero se měl převtělit
do postavy parthského krále a plánovat útok a likvidaci svých protivníků. Pověsti se záhy chopili Židé ve své
protiřímské propagandě, stala se i součástí sibylských proroctví.
130 De scriptoribus ecclesiasticis, cap. 18, MPL 58, col. 1071A.
Bl I v Tychoniových spisech nalezneme zmínku, že před koncem světa dojde k pronásledování pravé církve
(tedy donatistů) ze strany Antikrista. Toto pronásledování mělo trvat tři a půl roku, není ale jasné, jak si
Tychonius tohoto Antikrista - posledního nepřítele - představoval. V každém případě následující generace
exegetiků ovlivnil zejména svým symbolickým pojetím Antikrista jako souhrnu všech BQhu nepřátelských
sil.
132 Paula FREDRIKSEN, Tyconius and Augustine on the Apocalypse, in: The Apocalypse in the Middle Ages, s.
25 n.
133 Richard EMMERSON, The Comming ojAntichrist, London-Michigan 1976, s. 96.
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charakteru, stal se symbolem morálního principu. Eschatologie v
výrazně

eklesiologická a zbavená mytologizujícího
spočívalo

paradigmatu v eschatologii, jež
uskutečněné prostřednictvím
Kristově

církve - Ježíš

Nanebevstoupení již v

přídechu.

Augustinově

podání byla

Došlo k vytvoření nového

v předefinování charakteru parusie,

přišel

Augustinově

přítomen

na zem a je

nově

per Ecclesiam. Po

systému církev existovala pouze jako

eschatologická realita. 134 Na jiném místě bylo řečeno, že tisíc let spoutání d'ábla Augustin
vykládal jako celkový
příchodu.

čas,

trvající od Kristova Nanebevstoupení až do jeho druhého

S tímto výkladem úzce souvisela jeho koncepce

ďábla

a Antikrista: církev již

podle Augustina žila v období eschatologického milénia,

ďábel

ovšem nebyl spoután

hříšníků

v doslovném smyslu, nýbrž v propasti duší
v církvi je stále
tedy stál

přímo

přítomen hřích, ačkoliv ďábel měl

navázán na pojem

hříchu.

Všichni

(tak také Augustin

vysvětloval,

že

být spoutaný). Pojem Antikrista zde

věřící

se mohli stát antikristy a tvořit tak

velkou armádu Antikrista eschatologického, pokud propadli

hříchu

a jejich skutky

neo dpOVl'daIy ucem'Kr'lS t a. 135
v

Antikrist, chápaný jako eschatologický tyran, se u Augustina objevil
20. kapitole díla O Boží obci, a to
Postava eschatologického
vyjádřil přesvědčení,

soudný den

nepřijde,

konkrétně

při

například

ve

výkladu Pavlova druhého listu Tesalonickým.
nepřítele

vnímaného

se odkryla, když Augustin

že "pro každého je nepochybné, že (Pavel) tím myslil Antikrista, a že
dokud

nepřijde dříve

ten, kterému

říká

odpadlík,

rozuměj

od Pána

Boha.,,136 Augustin k výkladu přistoupil tak, že systematicky uvedl jednotlivé výklady, jež
byly v dané

době

aktuální. Sám k nim ale nezaujal žádné konkrétní stanovisko. Uvádí zde

jak výklad tradice tychoniovské,137 tak například hojně kolující pověst o Neronovi.
Antikristovým vojskem pro Augustina jsou nejen
v návaznosti Janovy epištoly,

mnoho

bludařů,

měli

vyjevit

před

hříšníci,

koncem

ale zejména heretici,
světa:

"vyšlo ze

kteří

středu

se

církve

které jmenuje "mnoha Antikristy, nejinak prý z ní vyjdou všichni,

kteří

nebudou patřit ke Kristu, nýbrž k tomu poslednímu Antikristovi, a tehdy se zjeví.,,138
Tuto interpretaci Augustin rozvinul také ve svých výkladech na Janovy epištoly.

Při

definici pojmu zde vycházel ze základní premisy, a sice "quidquid contrarium est Verbo

Augustin tak prakticky smazal rozdíl mezi vymezením přítomné a budoucí eschatologie, tedy mezi ,již a
ne."
135 Cristian BADILITA, Métamorphoses, s. 458 n.
136 Aurelius AUGUSTINUS, O Boží obci, XX, 19, Praha 2007, s. 313.
137 Tamtéž, "Proto si někteří představují, že na tomto místě není Antikristem samotný vůdce, ale celé jeho
řekněme tělo, tj. lid jeho přívrženců, zároveň s ním, svou hlavou."
138 Op. cit., s. 314.
134

ještě
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yla

Dei, in Antichristo est.'d39 Antikristem byl tak každý, kdo narušoval církevní jednotu, tedy

~ho

heretici, schizmatici i hříšníci.

)Vě

Augustinovy exegetické postupy využil ve svých spisech i další z velkých

Po

církevních otců, papež Řehoř Veliký. V jeho díle se Antikrist objevil na mnoha místech a

tko

v různém kontextu,

;tin

charakter. Stejně jako Augustinovy, i Řehořovy výklady Antikrista se tak výrazně

~ho

posunuly

již

myšlenkových linií, kterými se ubíraly Řehořovy interpretace Antikrista, bylo jeho

tán

jednoznačné spojení s ďáblem. Antikrist a ďábel v Řehořově systému tvořili jednotu,

že

respektive Antikrist měl být inkarnací d'ábla v historickém, pozemském čase. 140 Řehoř

z rovmy

obecně

čistě

ale

převažovala

eschatologické

tendence interpretovat ho jako symbolický

do

rovmy

morální.

Jednou

Veliký rozpracoval korporativní pojetí Antikrista, který mu byl
tak

společenství

tky

intellectum spiritualis patriae per desiderium non assurgunt"

všech zavržených v církvi,

kteří

z hlavních

označením

pro

nedosáhnou poznání duchovní vlasti, "qui ad
(při

výkladu Leviathana

z knihy JOb).141 Dále Řehoř ve výkladu verše Job 38,15 rozvedl myšlenku, že již před
příchodem

ve

samotného Antikrista byl tento
či

přítomen

1m.

nepravostech a zlu. Tak jako Kain

;tin

ale

Lže

svými nekalými skutky zvěstují a předcházejí. 142

přesto

jeho

součástí,

tak

rovněž

Jidáš žili dlouho

světě

na

před

a mezi lidmi ve všech

Antikristovým příchodem, byly

všichni zlí a špatní jsou

částí

Antikrista, jehož

příchod

Řehoř Veliký se svými úvahami o Antikristu a výklady jeho postavy zařadil do

ína
jež

linie, vycházející z tradice tychoniovsko-augustinské, která byla ve

lde

dominantní. Pro tehdejší výklady Antikrista tak byly

)Vl.

středověcí

vytvořeny

středověké

teologii

základy, k nimž se

teologové neustále vraceli, a na které se odvolávali. Postava Antikrista se stala

se

součástí

kve

četných

teN

částí teologického diskurzu rovněž Řehořův předpoklad, vystavěný na komentáři k Jobově

Při

knize 41,13, podle kterého návratem ke ctnostem a hodnotám nezkažené církve lze oddálit
příchod Antikrista na zem. 143

nejen eschatologických, ale také morálních pojednání,

neboť

výzev k osobní morální konverzi. Zejména od 12. století se stal

byla nástrojem

obecně přijímanou

rbo
Aurelius AUGUSTINUS, In epistolam /oannis ad Parthos, III, 9, MPL 35, col 2002.
Gregorius MAGNUS, Moralia in Job, MPL 75, col. 1052 C-D, lib. 14, caput 21, v. 25, "Caput quippe
iniquorum diabolus est. lpse quippe, in ultimis temporibus, illud vas perditionis ingressus, (e) Antichristus
vocabitur, qui nomen suum longe lateque diffundere conabitur, quod nunc unusquisque imitatur cum de
memoria terreni nominis gloriam laudis suae extendere nititur, atque opinione transitoria la~tatur." Podobně,
op. cit., col. 1117 B, lib. 15, caput 58, v. 69, "Vidit enim quod in fine mundi Satan hominem ingrediens,
quem sacra Scriptura Antichristum appelat [ ... ]."
141 Gregorius MAGNU S, Moralia in Job, MPL 76, col. 722 A, , lib. 34, caput 4, v. 8.
142 Op. cit., col 484-485.
143 Op. cit., col. 719-721. Pro 12. století srov. např. BERNARDUS CLAREVALLENSIS, Vita sancti Malachiae
episcopi, in: S. Bemardi Opera III., ed. Jean LECLERCQ, Romae 1963, s. 307. K tomu rovněž Adriaan H.
139
140

:a

:t

L
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111.3. Vita Antichristi
Středověká

tradice

často

měla

jako reálnou fyzickou postavu, jenž se
samotným koncem

dějin.

pravověrné křesťany

Tehdy

měl

Antikrist

objevit ve
předstírat,

Konkrétně

na scestí a vést síly zla.

postupně poměrně přesnou

ďábelskou

chápala postavu Antikrista jako

nejvyostřenějším

parodii Krista,
okamžiku

že on sám je Mesiáš,

před

měl svádět

chápaná postava Antikrista nabyla
příběh.

podobu, byl sepsán její životní

Již v citovaných

novozákonních pasážích byly dány obrysy Antikrista, jako jedné z hlavních postav
apokalyptického

scénáře,

nepřítele,

jako Posledního

příchodem

jenž se

měl

objevit a působit nekalými

skutky

před

druhým

Krista na zem. V případě motivu falešného Mesiáše je

možné

výčet

biblických citací doplnit ještě o verš z Matoušova evangelia, Mt 24,5:

mnozí

přijdou

v mém jménu a budou

říkat

případě

biblický Antikrist nebyl v žádném

"Neboť

,Jsem Mesiáš' a svedou mnohé." Takto pojatý
vázán na jakoukoliv předurčenou instituci, jeho

existence byla možná pouze v eschatologicé perspektivě. 144 Tato výkladová linie se lišila
od dalšího proudu ve

středověké

exegezi, týkající se interpretace Antikrista, který ho

chápal jako krutého, bezohledného tyrana, pronásledujícího a
pojetí byl výklad Antikrista
příkladem

často

byl Antiochus Epifanés čí

Jak bylo

řečeno,

Antikrist

ve všech skutcích, sám se

měl

Středověcí autoři

falešném Mesiáši,

přidávali

císař

měl

Nero.

být protikladem

"ante" a "anti" a

příchodem

či

obrácenou napodobeninou Krista

vydávat za Mesiáše. Tento základ byl obohacován o

tak k

Antikristův

původně

životopis, sepsaný ve

vysvětloval,

označení

že

formě

jakési

biblickému základu, jenž byl dán tezí o

další podrobnosti. Pozici Antikrista zcela

exegetikové dokazovali i na samotném
předponu

V tomto

spojen s postavou konkrétního tyrana. Typickým

konkrétní detaily, až se nakonec zrodil celý
"antilegendy".

mučícího křesťany.

opačnou vůči

Kristu

Antikrist. Isidor ze Sevilly rozlišoval

ačkoliv

se Antikrist

měl

Krista, jeho jméno se tak jednoduše vyložit nedá. Podle

objevit

řeckého

před

druhým

významu slova

Anti-krist, je tento "opačný ke KristU.,,145
Jako možná inspirace pro

středověká líčení

života a

skutků

Antikrista Gako pseudo-

Krista) mohla sloužit legenda o Šimonu Mágu. V apokryfní literatuře, zejména

BREDERO, The Announcement ofthe Coming ofthe Antichrist and the Medieval Concept ofTime, in:
Prophecy and Eschatology, ed. Michael WILKS, Oxford 1994, s. 7n.
144 Roberto RUSCONNI, Antichrist and Antichrists, in: The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. II., New
York 1998, s. 288.
145 Isidorus HISPALENSIS, Etymologiae (C, S), MPL 82, col. 316B.
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v pseudoklementinských spisech a ve Skutcích Petrových,146 Šimon Mág vystupoval jako
falešný prorok, jenž se vydával za Krista. Zbožnost užíval pouze jako nástroj a záminku
sta,
řed

dět

yla

1ch
tav

mi

k ovládání a klamání věřících. I Šimon Mág prováděl mnohé zázraky, předstíral vzkříšení
mrtvých, ze vzduchu vytvořil člověka, sám vystupoval jako dým a pokusil se vystoupit na
nebesa. 147 Tradice, podle níž měl Šimon Mág napodobit Krista, pokusit se vystoupit na
nebesa a při tom být zničen, měla nepochybně vliv na vytvoření obdobného sledu událostí i
148
pro postavu Antikrista. Šimon Mág byl ostatně ve středověkých textech často kladen do
souvislosti s Antikristem, platil za jeho

předzvěst či předobraz. Ačkoliv

stáli každý na

jiném konci církevní historie, Šimon Mág na začátku, Antikrist na konci, byly obě tyto
postavy velmi úzce spojeny. Glossa ordinaria se například pomocí příměru k Šimonu

lOť

ltý
:ho
:ila
ho

Mágovi vyrovnala s podstatou údajných Antikristových

"zázraků".

Antikrist,

stejně

jako

Šimon, disponoval velkou magickou mocí a byl vzdělán v kouzelnickém umění. Díky
tomu mohl svá kouzla vydávat za pravé zázraky,

ačkoliv

byly pouze výsledkem jeho

ob
' 149
. ke'ho puso
magIc
em.
V evropském

středověkém prostředí Antikristův

"komplexní životopis" na

základě

1tO

předešlé

1m

Montier-en-Der (diecéze Chalon). ISO Díky svým zkušenostem mohl využít při konstrukci

tradice sepsal a zpopularizoval francouzský opat a zkušený hagiograf Adso z

obrazu Antikrista hagiografických
sta

o
~si

o
;tu

fal

Textové

uspořádání

modelů

a popsal tak Antikrista jako

"Antikristova života" v

podobě,

"anti-světce".

jakou mu dal Adso, mohlo bez

velkých obtíží korespondovat s modelem, který vycházel z legend

světců, neboť

obé bylo

založeno na stejném modelu, tedy na životě Krista. 151 Textová struktura, odpovídající
středověkým

legendám a

popisům

Kristova života,

může

pomoci

vysvětlit

i velké

rozšíření

Adsonova spisu, protože zpracoval dané téma do formy, přístupné a známé prakticky po
celém křesťanském

světě.

Trn
va

.0-

na

146 Šimon Mág, velký odpůrce a protivník sv. Petra, se pokusil vystoupit zázračně na nebesa, byl ale na výzvu
Petra svržen JežÍŠem zpět na zem. Nebyl usmrcen, jen zraněn - podle některých verzí si třikrát zlomil nohu;
Skutky Petrovy, in: Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II., usp. Jan A. Dus, Praha 2003, s. 152-153,
srov. Actus Petri cum Simone, cap. 31, 32, Acta Apostolorum apocrypha 1., ed. R.A. L1PSIUS, Hildesheil-New
York 1972, zejm. s. 72.
147 Die Pseudo-Clementinen (H II), Neutestamentliche Apokryphen in deutschen Dbersetzung, Apostolisches
Apokalypsen und Verwandtes, hrsg. von Wilhelm SCHNEEMELCHER, Bd. II, Tiibingen 1964, s. 382 n. Srov.
Richard EMMERSON, Antichrist, s. 75.
148 Již Jeroným, zřejmě jako první, zmínil, že Antikrist bude zničen na Olivetské hoře, S. Eusebii Hieronymi
Commentariorum in Danielem Liber, cap. ll, MPL 25, 574 C.
r
149 Biblia sacra cum glossa ordinaria, vol. VI, fol. 115 , "Quia per magicam artem non veram, sed per
phantasiam deludet homines, sicut Simon Magus quendam qui se eum occidere putans, arietem decollavit."
150 Díky Adsonově spisu bylo evropské povědomí obohaceno o postavu Posledního císaře, ačkoliv Adso sám
věnoval tomuto tématu pouze okrajovou pozornost; o tom viz kapitola Antikrist nebo Poslední císař.
151 Richard K. EMMERSON, Antichrist as Anti-Saint, American Benedictine Review 30, 1979, s. 175-190,
zejm. s. 183 n., 185.
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Adso

vytvořil

syntézu

různých obrazů

a tradic, vycházejících z děl sv. Jeronýma

(De Antichristo in Danielem), Haima z Auxerre (zejména In Epistolam II ad
Thessalonicenses), z Alcuinova díla De Fide Sanctae et Individuae Trinitatis a z legend,
jež

měly

základ v byzantském prostředí, zejména v proroctví Tiburtinské Sibyly a pseudo-

Metoděje

(oba tyto texty obohatily evropskou apokalyptickou tradici

Posledního

císaře).

abstraktních

termínů.

měl

poměrně

Antikrist tu byl popsán jako kníže nepravosti z kmene Dan, jako syn
převrátí svět

naruby, bude konat velké zázraky a mnohé

svede na svou stranu magickými kousky, jako když
Antikrist

o postavu

Proroctví Tiburtinské Sibyly postavu Antikrista zahalilo do

zatracení a mistr pochybení, který

oheň.

rovněž

způsobí,

zabít Enocha a Eliáše a vystavit

že z nebe spadne na zem

křesťanský svět

krutovládě.

své

Nakonec měl být poražen archandělem Michaelem na Olivetské hoře. 152 Pseudo-Metoděj
již

při

popisu Antikrista

zrození v Chorazinu,
Antikristových

přinesl konkrétněj ší

dětství

v Betsaidě a

zázraků nápadně

a

detailněj ší

působení

informace,

včetně

Antikristova

Pseudo-Metodějův

v Kafarnaum.

korespondoval se zázraky Kristovými - slepí

popis

prozřeli,

hluší znovu slyšeli, mrzáci znovu chodili a posedlí se zbavili svých démonů. 153 Po
hrůzovládě

Ve

byl Antikrist zabit zásahem Krista při jeho druhém příchodu na zem.
středověkém

portrétu Antikrista,

Adso, se setkávaly dva již

zmíněné

včetně

přinesl

toho, který

ve svém spisku

výkladové modely: Antikrist vystupuje jako "falešný

Kristus" (Christo in cunctis contrarius), ale také jako

křesťany

pronásledující tyran, jenž

zavraždil Enocha a Eliáše.
Na

základě

Adsonova textu se

vytvořil

obraz, ve kterém byl Antikrist

představen

jako Žid z kmene Dan,154 měl se narodit v Babylonu ze spojení muže a ženy (podle jedné
tradice Antikrist

měl

zrození z panny).

Obřezán

tyranským vládcem.
k

sobě přilákat

být zplozen ve spojení prostitutky a

Měl

by měl být v Jeruzalémě, kde
vyslat do

světa

kazatele a

měl

ďábla,

přiřkla

znovu postavit chrám a stát se

zvěstovatele

zástupy svedené tím z pravé cesty. On sám

jiná verze mu

měl

své víry a pomocí nich
vykonávat ne slýchané a

velké zázraky.155 Před koncem světa pak Anikrist podle těchto proroctví zapříčiní hrozivé
152 Die tiburtinische Sibylle, s. 185-186. Antikrist je tu označován jako "princeps iniquitatis de tribu Dan,
filius perditionis, caput superbie, magister erroris, plenitudo malicie, qui subvertet orbem et faciet prodigia et
signa magna ... ".
153 PSEUDO-METHODIUS, ed. Ernest SACKUR, s. 94.
154 Tvrzení, že se Antikrist narodí židovským rodičům z kmene Dan, se opíralo o biblické pasáže Gn 49,1617, Dt 33,22 a ler 8,16. srov. ADSO, De Antichristo, CCCM 45, s. 23, "Sicut ergo auctores nostri dicunt,
Antichristus ex populo ludeorum nascetur, de tribu scilicet Dan, secundum prophetiam dicentem: ,Fiat Dan
coluber in via, cerastes in semita'. Sicut enim serpens in via sedebit et in semita erit, ut eos, qui per semitas
iusticiae ambulant, feriat in veneno sue malicie occidat."
155 ADSO, De Antichristo, s. 24, "Faciet quoque signa multa, miracula magna et inaudita. Faciet ignem de celo
terribiliter venire, arbores subito florere et arescere, mare turbari et subito tranquillari, naturas in diversis
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pravověrných křesťanů.

svět

pronásledování a utrpení

ad

dva

ld,

zabije a bude následovat magna persecutio všech

10-

zabit na Olivetské hoře Kristovým zásahem,156 nejdřív se ale pokusí o zázrak výstupu na

LVU

nebesa. Po jeho smrti bude poskytnut

:ně

po uplynutí tohoto

svědky,

Enocha a Eliáše, aby

času přijde

učili

V tomto neblahém

čase Bůh

na

lid a kázali

tři

a

půl

roku. Antikrist tyto dva

křesťanů.

čas těm, kteří

sešle na

svědky

Nakonec bude sám Antikrist

sešli ze správné cesty, aby se káli. Až

podle legendy Poslední soud.

Antikristova "reálná" osobnost si našla v evropské teologické a literární tradici své

:yn

Vyprávění

součástí vědomostních

výkladů,

,hé

pevné místo.

em

které

dě.

v Elucidariu, jehož autorem

děj

theologicae veritatis Huga ze Štrasburku,157 ve spisu Historia scholastica Petra Comestora

plS

pak Adsonův text převzal ve 13. století do svého Spaecula Quadruplex
(Maius) Vincent z Beauvais. 158 Honoriovo Elucidarium je z vyjmenovaných příruček

eli,

nejstručnější.

Po

Antikrista z nevěstky, pocházející z rodu Dan, jeho vychování mezi

patřily

hrůzovládu

středověku

ve

a v neposlední

kompendií a

k nejrozšířenějším. Ve 12. století najdeme
byl

Honorius

Augustodunus,

Antikristův příběh

později

V kapitole De Antichristo et adventu Henoch ac Eliae autor

světem,

nad

zabití obou seslaných

;ný

čtyři způsoby,

mž

zastrašováním a
světa,

v Compendiu

řadě

;ku

v ústraní

o Antikristu se stalo

jakými

vylíčil

zločinci

narození

v Corazaimu,

obnovu Jeruzalémského chrámu, kde se nechal uctívat jako

svědků
měl

a nakonec Antikristovu smrt na

Antikrist

hrůzovládou,

svádět

hoře

Bůh,

Olivetské. Vyjmenoval

lid na svou stranu: vznešené bohatstvím, lid

klérus velkou

učeností

a výmluvností, mnichy,

kteří

žijí

pak neslýchanými zázraky - nechal sestoupit oheň z nebes na zem, oklamal

fen

1né
kla
: se
ich
éa

ivé

let

)-

II
S

;elo

figuris mutari, aquarum cursus et ordinem converti, aera ventis etcommotionibus multimodis agitari et cetera
innumerabilia et stupenda, mortuos etiam in conspectu hominum suscitari."
156 Za předzvěst toho, že Antikrista nakonec porazí Pán na Olivetské hoře, na stejném místě, kde Kristus
vystoupil na nebesa (uvádí například Mikuláš Lyra), se považovalo Izaiášovo proroctví Is 25,6-8. Zřejmě
první, kdo označil Olivetskou horu za místo Antikristova zničení, byl Sv. Jeroným, S. HIERONYMUS, De
Antichristo in Danielem, XI, v. 44,45, CCSL 75A, s. 933.
157 Compendium theologicae veritatis bylo ve středověkých Čechách velice rozšířeným spisem. Karel Chytil
napočítal dvacet rukopisných exemplářů jen ve sbírkách NK ČR v Praze, přičemž většina z nich náležela do
14. století. Karel CHYTIL, Antikrist v naukách, s. 31.
158 Vincenc z Beauvais v těchto kapitolách čerpal své znalosti mimo jiné také z Historica scholastica Petra
Comestora, srov MPL 198, col. 1610. Mezi rozšířenými středověkými spisy by bylo možné jmenovat ještě
například Tractatus de victoria Christi contra Antichristum (1319) od Huga de Novo castro (z Newcastelu).
!ento autor se odvolává na mnohé autority jako na své prameny pro znalost o Antikristu (Augustin, Jeroným,
Rehoř Veliký, Isidor, pseudo-Metoděj, Glossa ordinaria ... ), jeho hlavní oporou ale byl Adso se svým textem.
Sám Adsonův text ale výrazně rozšířil a obohatilo mnohé detaily, které vyčetl v tehdejší literatuře. Jeho
traktát je do značné míry konzervativním souhrnem dosavadních znalostí o Antikristu (například teorie
Jáchyma z Fiore sice zmiňuje jeho náhled na eschatologické události a pojetí Antikrista ale jimi naprosto
nebyly ovlivněny). Do svého souhrnného pojednání zařadil i předpověď patnácti znamení před koncem světa,
jež měla následovat po zničení Antikrista a odehrát se těsně před Posledním soudem. Antikristovo působení
tak bylo zasazeno pevně do kontextu eschatologických událostí. Richard EMMERSON, Antichrist, s. 78.
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lid zdáním, že skutečně vzkřísil mrtvé atd. 159 Honoriovými hlavními prameny, odkud
čerpal

znalosti o

z Auxerre. Do

životě

Antikrista, byly zejména traktát

německých

verzí, ze kterých vycházel i

Adsonův

a výklady Haima

staročeský Lucidář,

pasáž o

Antikristu nebyla zařazena.
Autor Compendia theologicae veritatis, jež se stalo

nejrozšířenější

teologicko-

pastorální příručkou ve středověku,160 zabíhal i do obšírnějšího líčení událostí. 161

Compendium se v tomto ohledu stalo

zřejmě

hlavním pramenem, ze kterého

čerpala

své

informace pozdější nábožensky zaměřená literatura. Životu Antikrista tu byly věnovány
kapitoly 7-14 v sedmé knize, jež se celá

zaměřovala

na eschatologickou látku (De ultimis

temporibus).162 Rovněž v Compendiu Antichrist vystupoval jako reálná postava, i zde byla
pozornost
stranu,

či

věnována

nejen jeho biografii, ale také

negativním

zásahům národů

způsobům,

jakým obracel lid na svou

Gog a Magog, které zde vystupují v roli jakéhosi

Antikristova vojska (cap. 11). Základem pro tento spis byl traktát
ale i stopy po dalších zdrojích, prosvítající
světcích
stejně

Henochovi a Eliášovi

či

o

například

nepřátelských

Adsonův,

objevují se tu

v pasáži o dvou apokalyptických

národech Gog a Magog. Compendium,

jako Speculum quadruplex Vincenta z Beauvais (nebo jako výše

zmíněný

Tractatus

de victoria Christi contra Antichristum od Huga de Novo Castro), spojovaly
Antikristova života a
světa.

skutků

s legendou o patnácti znameních, jež mají

Stejný výčet patnácti jevů, jen v trochu jiném pořadí,

de Voragine Gemu jako pramen
znameních ale v žádném

případě

zřejmě

přináší

vylíčení

předcházet

konci

Legenda Aurea Jakuba

sloužil Petr Comestor). Legenda o patnácti

nebyla až objevem 13. století, její

kořeny

v latinském

159 L 'Elucidarium et les Lucidaires, ed. Yves LEFEVRE, École franyaises ď Athťmes et de Rome, Paris 1954,
liber III., 33-35, s. 452 n., "Antichristus in magna Babylonia de meretrice generis Dan nascetur. In matris
diabolo replebitur, in CorazaYm a maleficis nutrietur. Univers o orbi imperabit, totum genu s hominum sibi
quatuor modis subjugabit. Uno modo: nobiles sibi divitiis adsciscet, quae sibi maxime affluent, quia omnis
abscondita pecunia erit ei manifesta. Secundo modo: vulgus sibi terrore subdet, quia maxima saevitia in Dei
cultores furiet. Tertio modo: sapientia et incredibili eloquentia clerum obtinebit, quia omnes arte s et omnem
scripturam memoriter sciet. Quarto modo: mundi contemptores, ut sunt monachi, signis et prodigiis fallet;
faciet enim stupenda miracula, ut iubeat ignem de caelo descendere et adversarios suos coram se consumere
et mortuos surgere et sibi testimonium dare."
160 K velkému rozšíření a oblibě Kompendia mohl přispět fakt, že bylo dlouho připisováno slavnému Albertu
Velikému.
161
Hugo ARGENTINENSIS, Epitome alias Compendium theologice veritatis, non minus publicis
concionatoribus quam scholasticis proficuum, Coloniae 1503, cap. 7-14.
162 Jednotlivé kapitoly 7. knihy zpracovávají tyto okruhy: kap. 7: O příchodu Antikrista; kap. 8: O životě
Antikrista; kap. 9: O čtyřech způsobech, kterými bude klamat, kap. 10: O následovnících Antikrista; kap. ll:
Gog a Magog; kap. 12: Eliáš a Enoch; kap. 13: O délce trvání tohoto pronásledování; kap. 14: O smrti
Antikrista.
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<:ud

světě

ma

v řecky psaných knihách vyčetl a do latiny přeložil sv. Jeroným. 163

~

hlouběji.

sahají daleko

Poslední soud

o

meteorologických a

měl

Podle

středověké

být podle

zeměpisných

těchto

tradice, zachycené i u Jakuba de Voragine, ji

prorockých

katastrof,

přičemž

v

sérií

některých případech

sáhla fantazie

tehdejších

autorů

vzedmutí

moře či

své

krvavým potem, hory

my

svých

nis

vše živé

yla

moře měly shořet,

aby vše mohlo být s patnáctým znamením znovu obnoveno. Podobný

'OU

výčet

katastrof

OSI

Tiburtinské a Erythrejské Sibyly.164

tu

naopak obrovské sucho,

úkrytů, hvězdy

mělo zemřít

přírodních

Představa

měly

se
a

imaginace.

zemětřesení,

být rozdrcené na prach,

měly

podle proroctví

následně

zřítit,

světa

koncem

se ohromné
měly

rostliny a stromy se

mořské

obludy

měly

z hrobů,

dříve zemřelými, země

některé

obsahují i

orosit

vystoupit ze

vyhřeznout

ostatky mrtvých

vstát z mrtvých s ostatními, již

před

Očekávalo

ničivých

ko161

i do iracionální složky

středověké

textů předznamenán

i

verze proroctví

a popisy Antikrista jako eschatologicko-reálné postavy, jež měla přijít na

'ch

svět před

koncem

věků,

rm,

populární

literatuře.

tus

pseudo-Metodějě

~ní

středověkých

lCl

literatury" pozdního

lba

patnácti znameních) velmi oblíbeným tématem,

cti

obrazového doprovodu. Pro takto

~rn

Antikrista

byla velmi

důležitou

linií v pozdně

středověké

nábožensko-

Linie, navazující na koncepty známé z proroctví Tiburtinské Sibyly,
součástí

a zejména Adsonova traktátu o Antikristu, se stala

kompendií a

příruček.

středověku,

samozřejmě

Odtud pak

přešla rovněž

ve které byl život Antikrista

zaměřenou

do "nábožensko-populární

(často doplněný

nezřídka

základních

o legendu o

zpracovaným za pomocí

literaturu bylo "historizující" chápání postavy

lépe uchopitelné a

přístupnější

než interpretace symbolická,

navazující na základy položené Tychoniem, Augustinem a Jeronýmem.

Compendium theologicae veritatis se díky svému

rozšíření

a vlivu stalo

častou

inspirací pro další, mnohdy pro větší názornost iluminovaná pojednání o Antikristu.
Názorný

příklad nastíněných

tendencí

můžeme

najít

například

v rukopise

Národní knihovny, Nr. 2838. Tento rukopis z druhé poloviny 15. století je

1

tu

cis

1:

vídeňské
příkladem

163 Legendu o Patnácti znameních můžeme nalézt i mezi texty, připisovanými sv. Augustinovi, jako například
v rukopise MZK v Brně, A 87, fol. 128'-139v Tractatus de futuro iudicio et de Antichristi adventu secundum
S. Augustinum, zejm. fol. 129'. Řazení jevů v tomto rukopise odpovídá tomu, které přinesla Legenda Aurea.
Obecně se v odborné literatuře rozlišují tři základní typy legendy o patnácti znameních: typ pseudo-Bedův,
typ Petra Comestora a typ Petra Damiána, jenž se díky tomu, že ho v pozměněné verzi převzal Tomáš
Akvinský, stal z těchto tří ve středověku nejvlivnější. Der Antichrist und Die FiirifZehn Zeichen vor Jiingsten
Gericht. Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten
Straj3burger Druckers, um 1480, Karin BOVELAND, Christoph Peter BURGER, Ruth STEFFEN, Hamburg 1979,
s.56.
164 Vaticinium Sibillae Eritheae, ed. O. HOLDER-EGGER, ltalienische Prophetieen des 13. lahrhunderts 1., in:
Neues Archiv der Gesselschaft rur aItere deutsche Geschichtskunde 15, 1890, s. 171 n. Základní
charakteristika proroctví Erythrejské Sibyly v Bernard MCGlNN, Visions ofthe End, s. 122 n.
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středověké
stvořeními

"odlehčené"

populárně

laděné

literatury,

naplněné

a událostmi. Jednotlivá folia tohoto rukopisu, jenž v

různými
sobě

fantazijními
rovněž

zahrnuje

německý překlad Mandevi1lova cestopisu, německé zpracování Života Antikrista a legendy

o patnácti znameních, jsou vyzdobeny bohatými ilustracemi.
před očima.

Objevují se tu jednonozí lidé, bezhlaví lidé, lidé,

muž, draci, pták fénix a další mnohá mýtická

stvoření.

Mandevillův svět
kteří

jsou

napůl

tu ožívá

žena,

Text i ilustrace jsou

napůl

naplněny

slavnostními i krutými výjevy, ale také scénami nezastřeně erotickými.
Již fakt, že byly Mandevillův cestopis, ve své

době

jedno z nejpopulárnějších

děl,

a

Život Antikristův spojeny v jednom svazku a zřejmě iluminovány jedním malířem, je do
značné

míry výmluvný a vypovídá mnohé o tom, do jakého žánru literatury se

příběh

dostal. Imaginace a fantazie z Mandevillova díla se

Antikristův

prostřednictvím

ilustrací

přenesla i do Života Antikristova. Tak mezi pohany, kteří uvěřili Antikristovým slovům,

můžeme nalézt nejen medvěda, ale také tzv. sciopeda, příslušníka národu o jedné noze. 165

Jak již bylo
života a

řečeno,

skutků,

základním pramenem, ze kterého pocházejí znalosti z Antikristova

byla sedmá kniha Compendia thaeologicae veritatis Huga Ripelina ze

Štrasburku. Antikristův život je tu za pomocí textu i obrazu vylíčen od početí (navazuje
zde na

Adsonův

traktát, když uvádí, že Antikrist byl

počat

ze spojení otce a jeho vlastní

dcery)166 až po smrt a svržení do jámy pekelné. Pojednání o Antikristově životě a skutcích
je tu

doplněno

o zpracování ve své

době rovněž

před

koncem

světa. Bezprostředním

oblíbené Legendy o patnácti znameních

pramenem pro zpracování této látky byla

zřejmě

Legenda aurea Jakube de Voragine, jež ve své první kapitole obsahuje jednu z verzí
popisu patnácti znamení. U Jakuba de Voragine ovšem patnáct znamení

příchodu

Antikrista předchází, v německých zpracováních této eschatologické problematiky je tomu
naopak (stejně jako v německých středověkých zpracováních sibylských proroctví). 167
Uvedený rukopis nebyl ovšem svého druhu výjimkou. 168 Historizující ztvárnění
Antikrista, založené na textu Kompendia, se stalo

častým námětem

v knižním

umění.

Zejména od první poloviny 15. století nabylo toto téma v německém kulturním prostoru
velké

důležitosti.

Text doplněný o obrazové zpracování byl mnohokrát opsán, posléze byly

Tractatus germanicus de Antichristo, ONB 2383, fol. 169r , "Hic kommet nun die geschlil.cht von libie und
von allen haiden die an den encrist glauben wollent. .. ".
166 Adso tento motiv převzal ze Sulpicia Severa; Adso zcela zásadně odmítl, že by Antikrist byl zrozen
z panny.
167 Srov. např. Sibyllen Buch, ed. lngeborg NESKE, Die Spatmittelalterliche deutsche Sibyllenweissagung,
Untersuchung und Edition, Goppinger 1985, S. 282-283.
168 Kromě rukopisu vídeňského je známo ještě sedm podobných rukopisů; ke dvěma z nich (Mnichov, Cod.
Germ. 514 (1457) a rukopis knihovny v Gothě, sign A.225) základní charakteristiku přinesl; KAREL CHYTIL,
Antikrist v naukách, s. 80.
165
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mi

vytvořeny dřevěné

lěž

znameních, se stal námětem jedněch z prvních grafických blokových tisků. l69 Grafické

šablony a

Antikristův

život, zkombinovaný s Legendou o patnácti

recipientů,

listy již nebyly omezeny pouze na elitní okruh
spektru obyvatelstva.

lvá

prostředí

Působení

tématicky

nového média, jež

náboženskou

literaturu,

zprostředkovávalo

součástí

bylo

individualizované zbožnosti, charakteristické v pozdním

:ny

nýbrž byly

přístupné

středověku

měšťanskému

také

vlny

širšímu

prohloubené

a

i pro laické kruhy.

Text i obrazy v těchto blokových tiscích navazovaly na

předešlé

rukopisné

l, a

zpracování, tedy na Kompendium doplněné o další prameny.l70 Antikristův život tu byl

do

líčen

:ův

zplozen lidskými

ací

zlý duch, jehož

.m,

zrozen z kmene Dan (zde s odvoláním na Glosy ke Zjevení sv. Jana).

165

přidělen anděl,

jenž ho

hříchů, anděl

ho opustil a místo ochránce byl jeho žalobcem. Dále tu byly

do všech drobných
rodiči

detailů

(v

působení

vyrůstání

jeho pozemské kariéry. Podle

některých

verzích otec a dcera),

a síla byly dominantní

měl ochraňovat.

rozšířené

přičemž

při Antikristově

do

verze byl Antikrist
těla

matky vstoupil

porodu i
Při

vyrůstání.

Byl

zrození mu byl

Poté ale, co se Antikrist zcela propadl do svých

a zrání, jeho cesta do Jeruzaléma,

obřezání,

líčeny

ze

Antikristovo

lJe

Mesiáše a svedení židovského lidu.

tní

jimiž klamal lid: suchý strom se znovu zazelenal, Antikrist nechal vystoupit obra z vejce,

lch

zavěsil

lch

vyzýval

ně

smrti a zázraku Enocha a Eliáše.

rzí

klamavé zmrtvýchvstání. Klamavé zázraky vyvrcholily, když svou mocí a kouzly ("durch

du

die kraffl des tufels und durch zouberig")

nu

sestoupil oheň, tedy jakési napodobení seslání Ducha svatého. 171 Poslední výjevy pak

Vypočítány

celý hrad na pouhé vlákno a nechal
moře,

prohlášení se za

a popsány zde byly Antikristovy zázraky,

vyskočit

jelena z kamene, vzbudil vítr a

aby povstalo a zase kleslo atd). Velká pozornost byla
Závěrečné části

pak

způsobil,

líčily

Antikristovo

věnována

kázání,

předstírání

smrti a

že z nebe na jeho žáky a následovníky

zachycují Antikristovu porážku a smrt, když se z hory Olivetské s pomocí
~ní

vystoupit na nebesa, byl ale svržen Kristem (v

ní.

a odvlečen do pekla.
Závěrem

)ru

svého pozemského

působení

některých

verzích

ďábla

archandělem

se tedy Antikrist pokusil

pokusil

Michaelem)

klamavě

napodobit

a parodizovat základní mystéria spásy: Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a seslání Ducha

rly

svatého.
nd

Kořeny

k tomuto napodobení byly nalezeny v samotné Bibli, ve

třinácté

kapitole

Janovy Apokalypsy a v Izaiášově proroctví (Apc 13,3 "et unum de capitibus suis quasi

occisum in mortem et plaga mortis eius curata est"; Apc 13,13 "et Jecit signa magna ut

169

L,

170
171

Der Antichrist und Die FiirifZehn Zeichen vor Jiingsten Gericht. Kommentarband, s. 18 n.
Za základ v dalším popisu vezmeme blokový tisk ze Strasburgu 1480, faksimile citováno výše.
Der Antichrist und Die FiirifZehn Zeichen vor Jiingsten Gericht, výjev 22,2.
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b

etiam ignem faceret de caelo descendere in terram";

v

Izaiášově

proroctví Is 14, 12-15). Ve

počátků viděli předznamenání

třinácté

zesměšňující

kapitole Zjevení

popis mrtvého tyrana

exegetičtí autoři

již od

toho, že se Antikrist pokusí napodobit Zmrtvýchvstání a

seslání Ducha svatého. Tento prvek nalezneme v 6. století v komentáři Primasiově,l72
stejně jako v 9. století u Haima z Auxerre. 173 Antikristův pokus o vystoupení na nebesa
měl pak předznamenání a paralelu v legendě o Šimonu Mágovi. 174

Mnohé tradice a motivy se smísily v pasáži o Gogu a Magogu. Tento motiv byl ve
poslů

ke králi egyptskému,
libyjskému, pohanskému králi země mouřenínské, von Mohrenland l75 (Etiopie) a zejména
štrasburském tisku spojen s výjevem Antikristových

k amazonské královně a k "rudým Židům." Deset kmenů Židů (die roten Juden)176 je zde
ztotožněno

s národy Gog a Magog.

v návaznosti na tradici, podle které
v Kaspických horách.

Tři

uvěznil

zde

původ těchto kmenů

byl

vysvětlen

Alexandr Veliký divoké a nepoddajné národy

pohanští králové a jejich poddaní, symbolizující pohanský

měli přiklonit

se podle textu

Zároveň

k Antikristu, nakonec

měla

svět,

podlehnout i amazonská

královna. 177
informační

Jako

skutečně zmiňuje
neztotožňuje

pramen byl uveden svatý Jeroným, který se ve svých spisech

o divokých kmenech, jež Alexandr

uvěznil

za branami Kavkazu,

zde ale ani náznakem s Gogem a Magogem, nemluví o

počtu těchto kmenů

ani o amazonské královně. 178 V Kompendiu se v otázce Goga a Magoga tvrdí, že se
jednalo o deset

kmenů, uvězněných

v Kaspických horách pod vládou královny Amazonie.

Židé byli podle slov Kompendia přesvědčeni, že se tyto kmeny objeví před koncem světa,
přijdou do Jeruzaléma a spolu se svým Mesiášem zničí církev. 179 Spojení apokalyptických

narativních

cyklů

a motivů z legend, vztahujících se k Alexandrovi Velikému,

mělo

tradici

172 PRIMASIUS. Commentaria in Apocalypsim, MPL 68, col. 879 A, napodobení Zmrtvýchvstání: ,,[ ... ] unum
ex capitibus septem imitatione veri capitis se quasi occisum resurrexisse, et pro Christo, qui hoc vere
perfecit, suscipiendum audeat exhibere; col. 882 BD, napodobení seslání Ducha svatého.
173 HAIMO, Explanatio in Apocalypsim, MPL 117, col. 1099C-ll OOC.
174 Richard EMMERSON, Roland B. HERZMANN, Antichrist, Simon Magus and Dante's Inferno XIX, Traditio
36, 1980, s. 379 n.
r
175 Srov. Tractatus germanicus de Antichristo, ONB 2383, fol. 169 •
176 Jednalo se o narážku na deset židovských kmenů, které byly vyhnány ze severních oblastí Izraele,jedním
z těchto kmenů byl i Dan, od něhož odvozoval svůj původ Antikrist. Kompendium ale tento příměr
nezahrnuje.
177 "Und die selben (roten) Juden heissen gog ung magog und ir zehen geschlecht. Und die kunigin von
Amason zucht ouch zu dem Enndkrist." Antichrist und Die Fiinftehn Zeichen vor Jiingsten Gericht, výjev
14,2.
178 HIERONYMUS, Epistola 77,8, MPL 22, col. 695-696; srov. Antichrist und Die Fiinftehn Zeichen vor
Jiingsten Gericht. Kommentarband, s. 49.
179 Compendium theologicae veritatis, lib. 7, kap. ll. Dál se v Kompendiu říká, že někteří říkají, že Gog a
Magog je třeba chápat jako vojsko Antikristovo, jež se zjeví na konci světa, aby zničilo svět. Gog je pak
označení pro sílu, kterou ďábel tajně svádí věřící, Magog pak síla, která otevřeně utiskuje církev.
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důkazy

již od pozdní antiky. První

o spojení

těchto

od

dvou narativních oblastí se objevily již
v syrské legendě o Alexandrovi, středověk je pak dále rozvinul. I80 V proroctví Tiburtinské

[a

Sibyly

či pseudo-Metodějově

172

detaily

hýřící

~sa

prvky:

lna

byly uvězněným

pasáže (viz výše). Uvedené texty v

pověst

o

uvěznění

proroctví o tom, že

před

koncem

světa

sobě

národů

barbarských

a jejich popisu věnovány dlouhé a

spojily dva původně zcela oddělené

Alexandrem Velikým a Ezechielovo

se objeví Gog a Magog.
Pseudo-Metodějovo,

Proroctví Tiburtinské Sibyly ani

ve

kmenům

německé

středověké

~na

Ezechielovo proroctví), jež měl Alexandr

~de

Tiburtinské Sibyly

můžeme číst předpověď,

len

rovněž

národů, označených

,dy

Alexandr Veliký.181 Tyto národy, jako svůj poslední čin, měl porazit Poslední císař, poté

'ět,

měl

lká

jež se na konci

dvacet dva

nespojovaly

uvěznit,

národy (aluze na

s deseti židovskými kmeny. V proroctví

že v Jeruzalémě s Antikristem povstane
uvěznil

zde jako Gog a Magog, které kdysi

složit svou korunu a odznaky moci do rukou
věků měly

nečisté

jako

lU,

verze alexandrijských

románů,

stejně

Páně. Pseudo-Metoděj uvězněné

objevit v podobě Gog a Magog,

označil

národy,

jako potomky kmene

lafet.
Řešením v tomto bludišti motivů se jeví být Historia scholastica Petra Comestora,

~ch

patřila

ve

středověku

zu,

jež

:nů

uvedené prvky, jež se

se

židovského

k nejrozšířenějším souhrnným

vzájemně

původu měl

dílům.

posilovaly a autorizovaly ve své

být následován

nečistými

původně uvězněny

~ta,

asyrského krále Salmanasara ztracenými izraelskými kmeny.182

lici

Alexandrem Velikým, jež ale

působnosti:

Antikrist

národy Gog a Magog, které byly

ne.

{ch

Petr Comentor propojil

zároveň

byly spojeny s deseti od dob

Obraz rudých Židů jako národa, jenž měl sloužit Antikristu, poměrně rozšířen (ve
výtvarném

ztvárnění

se objevuje

například

propojení

motivů,

jaké se objevilo v prvních blokových tiscích, najdeme již ve

na vitrážích ve Frankfurtu nad Odrou). Totožné

o

m

180 Andrew Colin Gow, Das Gefolge des Antichristen: Zur Legende von den" roten Juden ", in: Der
Antichrist. Die Glasmalereien der Marienkirche in Frankfurt (Oder), hrsg. von Ulrich KNEFELKAMP, Frank
MARTIN, Leipzig 2008, s. 103.
181 Stejně se motiv 22 Alexandrem uvězněných kmenů objevuje v některých syrských pramenech, například
v Kosmologii Aithica lstera či v syrských zpracování alexandrijské legendy. Syrské prameny dokonce
přinášely dlouhé a precizně zpracované seznamy oněch národů, kdežto eschatologicky zaměřené proroctví
Tiburtinské Sibyly je označilo pouze jako Gog a Magog; srov. Ernst SACKUR, Die tiburtinische Sibylle, s.
171.
182 A. C. Gow, Das Gefolge, s. 104. Motiv amazonek a amazonské královny pochází z alexandrovských
legend. Pověst o deseti ztracených, uvězněných kmenech dráždila středověkou imaginaci. Její zřetelný ohlas
nalezneme i v textech, navázaných na postavu kněze Jana, v jeho listech; srov. A. C. Gow, The Red Jews.
Antisemitism in an Apocalyptic Age 1200-1600, Leiden-New York-Koln 1995, s. 308 n., kde uvedeny přepisy
daných listů.
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veršovaných skladbách Reinfrieda z Braunsweigu a v epické básni Heinricha z Neustadtu

Gottes Zukunfi (sepsána okolo roku

1300).183

Kolem roku 1330 byla vytvořena německá verze původně latinského spisu,
známého jako Pasovský Anonym. 184 Zatímco v latinské předloze z poloviny

13.

století

(1260/1266) je zmíněn pouze tradiční motiv ničitelských národů Gog a Magog bez dalších
podrobností, byly ve vernakulární verzi národy Gog a Magog spojeny s "Židy, kteří se
nazývají rudí Židé." Ti pak ve zde vylíčeném příběhu Antikristova působení zaujali
centrální úlohu. 185

111.4. Výklady a podoby Antikrista ve středověku
Vilém z Baskervillu v románu Jméno růže nadšeně jásal, když mezi knihami
v labyrintu klášterní knihovny objevil bohatě iluminované exempláře Komentáře na
Apokalypsu Beata z Liébany. Text tohoto asturijského opata, žijícího v druhé polovině
osmého století, kdy zejména Pyrenejský poloostrov začal tvrdě pociťovat arabské
nebezpečí, se v dalších staletích stal základem pro eschatologicky laděnou protiislámskou

ideologii. Ačkoliv sám Beatus ve svém textu nijak nezmiňuje proroka Mohameda a on sám
arabskou expanzi na Iberském poloostrově nekladl do kontextu eschatologických událostí,
byl později jeho Komentář spojován právě s tímto zaměřením. Důvod k tomu poskytly
právě pozdější iluminované opisy, které islámské nebezpečí a Mohameda signifikantně

ztotožnily s působením Antikrista. 186 Bylo to poprvé, kdy byl Antikrist identifikován
s konkrétní historickou postavou, pocházející z oblastí geograficky i kulturně mimo
křesťanský svět. 18 ? Islámské nebezpečí bylo pak v následujících staletích jasným směrem,

kam se upíraly oči těch, kteří hledali zosobnění Antikrista a projevy jeho zhoubné činnosti
na světě. 188

183 Heinrich von NEUSTADT, Gottes Zukurift, ed. S. SINGER, 2. Auflage Dublin - Ziirich 1967 (Deutsche
Texte des Mittelalters, Bd. II), s. 414, v. 5550, "Die roden Jueden, daz volg Gog, Amazones und Magog, Und
waz der himel hat bedaht, Daz muez dinen miner maht: Das hat Got mir gegeben." Podobně v. 5856.
184 Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk uber Ketzer, Juden, Antichrist aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts, ed. Alexander PATSCHOVSKY, MGH Schriften, 22, Stuttgart 1968.
185 A. C. Gow, The Red Jews, s. 75-76.
186 John WILLIAMS, The Apocalypse Commentary oj Beatus oj Liébana, in: The Apocalypse in the Middle
Ages, s. 217-233, zejm. s. 227. Roberto Rusconi například mylně přiřkl ztotožnění Antikrist-Mohamed již
přímo Beatovi z Liébany, Roberto RUSCONI, Antichrist and Antichrists, s. 293.
187 Sancti Beati a Liébana Commentarius in Apocalypsim, ed. E. Romero POSE, Rome 1985. lkonografii
iluminací a vztah textu a obrazu v opisech Beatova textu z 10. století (autograf se nezachoval) analyzuje
Linda SEIDEL, Apocalypse and Apocalypticism in Western Medieval Art, in: The Encyclopedia of
Apocalypticism, vol. II., s. 469 n.
188 Myšlenka spojení islámského nebezpečí a působení Antikrista se výrazně projevila koncem 12. století,
poté, co byl na křesťanech dobyt Jeruzalém (1187). Tato událost nepochybně ovlivnila i Jáchyma z Fiore
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významů.
LSU,

středověku

Ve

dtu

Antikrist ovšem nabyl mnoha podob,

tváří

a symbolických

Texty interpretující jeho postavu nebo jevy, k němu vázané, byly ve
literatuře

exegetické

velmi

časté

středověké

a ne vždy se shodovaly v interpretačních liniích a

vzorcích.
Již myšlenkové
I

se

0ali

proudů

I ve

a

interpretačních

středověku

byl Antikrist chápán jako jediná postava i jako souhrn množství

antikristů,

kolektivních. Konstrukce Antikrista tak byla spojována s tyrany ze starozákonní epochy

či

křesťanské

)ské
ikou
sám
ostí,
:ytly
ntně

)ván
limo
rem,
tlosti

předchůdců, typů

doby, za typické

papeži a

císaři často

nejznámějšími příklady

byli

částí

dále rozvíjely a

či

středověcí

vině

základních výkladových
proHnaly.

rovin, které se ve

středověku

několik

individuálních

z raně

na

pozdní antiky vymezilo

vzájemně

respektive jako souhrn

aml

dědictví

a

příklady

Antikristova

těla, ať

tu platí Antiochus IV. a Nero,

neušli identifikaci s tímto apokalyptickým

zřejmě

rovněž

nepřítelem,

Fridrich II. a papež Bonifác VIII. S Antikristem byly

ovšem spojovány celé skupiny - Židé, heretici, muslimové, Mongolové, Turci atd.,
samozřejmě

v závislosti na právě aktuálním nebezpečí.
křesťanské

Od 12. století se v pojetí
začal výrazně

apokalyptiky a tím i ve výkladech Antikrista

prosazovat motiv reformy, úzce navázaný na obecné reformní hnutí v církvi.

Prorocké texty a jejich výklady

začaly

být

intenzivněji

spojovány s obecnou obrodou,

chápanou ovšem veschatologickém kontextu událostí. Dvanácté století byla doba
mimořádně
očekávání.

nabytá teologickými úvahami,
Tím se pozornost

zaměřenými

přirozeně zaměřila

odrazily nové impulsy a proudy, aktuální v tehdejší
Antikrist byl
zřetelné

důležitou

na eschatologické události a

i na výklady Antikrista, v nichž se
společnosti.

postavou pro autory souboru Glossa ordinaria. Velmi

kontury jeho postavy byly

načrtnuty například

v rámci glos k druhému listu

Tesalonickým. 189 Stejně jako v mnoha dalších dílech 12. století (například u Hildegardy
z Bingen) se v Glosách spojila tendence interpretovat Antikrista jako

označení

pro souhrn

všeho zla" in Antichristo plenitudo malitiae et omnis iniquitatis habitabit,,190 s pojetím
e
,Und

le
již

tí,
'e

Antikrista jako historické osoby - posledního eschatologického

nepřítele

ve smyslu

v jeho pojetí mnohočetnosti Antikrista v Liber Figurarum s Mohamedem spojil čtvrtou hlavu draka a se
Saladinem šestou. Myšlenku islámského Antikrista nalememe na počátku 13. století také u Inocence III. a
dalších.
v
189 Bibliorum sacrorum Tomus quintus cum Glossa ordinaria, Lugduni 1545, fol. 114 • Filius perditionis,
Antichristus, non per naturam sed per imitationem [ ... ] Haimo: Nascetur autem Antichristus in Babylonia de
tribu Dan, iuxta quod Iacob ait, Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita. Et cum venerit Ierosolymam,
circumcidet se, di cen s ludeis: Ego sum Christus vobis promissus [ ... ] Nam sicut in Christo omnis plenitudo
divinitatis habitavit, ita in Antichristo plenitudo malitiae et omnis iniquitas habitabit, quia in ipso caput
omnium malorum, scilicet diabolus, qui est rex super omnes filios superbiae."
190 T,
,
amtež.
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Pavlova Listu Tesalonickým. S odkazem na Haima je zde
původ

životopis, jeho

stručně

Babylóně,

z židovského kmene Dan, narození v

Antikristův

shrnut

příchod

do

Jeruzaléma a svedení Židů, vydávání se za Krista a znovupostavení chrámu v Jeruzalémě.
Rovněž glosy k Janově Zjevení spojují obě tendence. Šelma vystupující z moře je
společenství

vykládána jako Antikrist, jako

malorum."
nepřítele,

Vzápětí

se ale

všech špatných na

vynořuje opět připomínka

světě.

"tota collectio

výkladu Antikrista jako posledního

jak Antikrist bude předstírat svou smrt, aby mohl
,
,
h a vyst
' na ne besa. 191
kl amavev
vstat
z mrtvyc
OUplt
když je zde

líčeno,

následně

V pojetí a výkladech Antikrista se logicky odrazila i myšlenka reformy, která
určovala

do velké míry

zaměření

a tón teologické a literární produkce dvanáctého století.

V mnoha dílech se tak spojil symbolický výklad, pro reformní myšlenky

příhodnější,

například

ve spisech Hildegardy

z Bingen nebo v Ludus de Antichristo, jež se stala jedním z

nejznámějších projevů

s populárním výkladem historizujícím. Tak tomu bylo

imperiální apokalyptiky své doby. Jednalo se o liturgickou hru, sepsanou v době vlády
Fridricha Barbarossy, která oživovala dávné tradice legendy o Posledním
Antikristu,

přičemž

císaři

a o

hlavní myšlenkou tu byla reforma, zasazená do eschatologického
císaře.

kontextu událostí a provedená pod vedením silného

Text byl sepsán

zřejmě

na

Fridrichově dvoře okolo r. 1160,192 přežil pak v jediném rukopise v benediktinském
klášteře

bylo

v Tegernsee, kde je

někdy skutečně

zřejmě příhodné

provedeno

před

i hledat jeho autora. Není známo, jestli drama

publikem. V každém

případě

se jednalo o dílo, které

bylo i v dalších staletích velmi známé. Navazovalo do velké míry na tradici Adsa,
Tiburtinské Sibyly a
měl

pozitivní úlohu

vládu celý známý
roli. Druhá

část

chvíli, kdy

císař

již

přičiněním

pseudo-Metoděje.

hrát

svět.

Pojednávalo o

císař německého původu,

vylíčení

který

konce

světa,

měl postupně

získat pod svou

Papežství v celém příběhu zaujímalo pouze sekundární,

hry byla

věnována postavě

Antikrista, který se

abdikoval v Jeruzalémě, když

Antikrista, od

císaře

obecného odpadnutí - discessio -

předal

měl tradičně

mlčenlivou

objevit ve

symbolicky svou vládu Kristu. Poté,

odpadly všechny

měl

kde hlavní

říše,

jež si

dříve

podmanil (motiv

základ v druhém listu Thesalonickým, byl výrazný

již v sibylských proroctvích, převzal ho rovněž AdsO I93 ). V porovnání s Adsonovým
textem je zde

zdůrazněná

kauzální souvislost mezi

císařovou

mocenskou rezignací a

Op. cit., fol. 259r •
192 K problémům s datací textu Marcus Lnz, Theatrum Sacrum und symbolische Weltsicht. Der staufische
Ludus de antichristo, Franfurkt am Main-Bem-Nen York-Paris 1990, s. 145 n.
193 ADSO, De Antichristo, s. 26, "Inde ergo dicit Paulus apostolus, Antichristum non antea in mundum esse
venturum, nisi venerit discessio primum, id est, nisi prius discesserint omnia regna a Romano imperio, que
pridem subdita erant."
191
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tův

do
mě.

odpadnutím

říší,

kdy druhé uvedené bylo

projektovat štaufská císařská myšlenka:
zadržovala síly zla. Pokud se

přímým

císařova

císař

následkem prvního. Zde se mohla

moc nabyla podoby sakrální reality, která

své moci vzdal,

otevřel

tím cestu k chaosu a

k otevřenému působení Antikrista. 194
Oproti Adsovi Ludus

-::tio

rovněž

zcela

mlčel ohledně

mládí. Antikrist, který vstupuje na scénu bez dlouhých
dně

společníky,

doprovázen svými hlavní

původu,

Antikristova
úvodů,

byl

při

svém

pokrytectvím a herezí, jež mu zajistily

zrození a
příchodu

vítězství.

Ve

svém pokrytectví on sám vystupoval jako velký reformátor, který napadal bohatství a

terá

světské

letí.

tedy hlásalo, že soudobé snahy o reformu, vycházející z církve samotné, byly pouze šalbou

~jší,

a trikem Antikristovým.

,rdy

kjiž zaběhnutému příběhu Antikristova života.

manýry

uvnitř

církve. Poselství, jež

Příchodem,

strana v této

hře

vysílala do

kázáním a smrtí Enocha a Eliáše se hra

Velmi originální pojetí Antikrista

evů

císařská

můžeme

skutečnost,

opět

světa,

vrátila

nalézt ve spisech abatyše Hildegardy
středověkých

ády

z Bingen. Za poznámku tu stojí

a o

Čechách velmi oblíbená a zachovala se nám v několika zlomcích, v pozdním středověku

ého

nechybělo ani české zpracování proroctví, jež bylo Hildegardě připisováno. 195 I v jejím

: na

myšlenkovém konstruktu se setkalo chápání Antikrista jako posledního

cém

křesťanstva

lina

ovlivněn

teré

jež se rodí přímo z klína ženského těla, symbolizujícího církev. l96 Základem tohoto

dsa,

originálního obrazného

lvní

Antikrist nemá a nebude mít

vou

doby reformního dvanáctého století velký ohlas, Hildegarda nebyla v tomto ohledu v dané

vou

době

t ve

dokud církev nebude

s výkladem symbolickým a alegorizujícím.

Antikristův

nepřítele

obraz byl u Hildegardy

obecným reformním hnutím. V obrazné alegorii nabyl podoby monstrózní hlavy,

ztvárnění

byla tychoniovská eklesiologie, tedy

původ vně

výjimkou. Jako hlava všeho zla

církve, nýbrž

měl

Antikrist

uvnitř

přesvědčení,

symbolizující

že

ní. Tato myšlenka nalezla od

spočívat uprostřed

církve tak dlouho,

očištěna.

Miniatura, doprovázející text v Hildegardině Liber Scivias, zachycuje

'oté,
otiv

že Hildegardina díla byla ve

církev. 197

To

bylo

pokryto

zraněními,

odkazujícími

tělo

ženy,

k utrpení

a

lzný

vým

cí a

,e

Je

194

Marcus L1TZ, Theatrum, s. 151.
KNM Praha, V.E.89, fol. 194r-216 v•
196 Moderní bádání zde mluví o "gender symbolism", kde je zdůrazněno, jak mužská postava Satana útočí na
církev a lidstvo, zosobněné zde v ženské postavě (nevěsta Kristova, předznamenaná v Evě a v Marii).
Antikrist je interpretován jako nejhorší sexuální zločinec v Satanově linii, jenž byl násilně vykázán z těla
církve v aktu, jež lze chápat jako obrácené znásilnění. Bernard MCGINN, Apocalypticism and Church ReJorm,
in: The Encyc10pedia of Apocalypticism II., s. 83-84.
197 Zajímavé postřehy k středověkým ztvárněním církve jako ženské postavy Jo SPREADBURY, The Gender oj
the Church: the Female Image oj Ecc/esia in the Middle Ages, in: Gender and Christian Religion, ed. R.N.
SWANSON, Studies in Church History 34, s. 93-103.
195
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pronásledování, jež církev bude muset podstoupit před koncem
dalších prorockých a apokalypticky

laděných

ohledu na patristické základy, i u Hildegardy

spisech

závěrečné

světa. Stejně

středověku,

jako v mnoha

navazujících v tomto

utrpení církve

(způsobené činností

Antikrista) nabylo ve svém důsledku pozitivní hodnoty a ukázalo se jako nástroj Boží vůle.
Zlo a utrpení byly chápány jako nevyhnutelné,
očištěna

od všech

poskvrnění,

až jejich prostřednictvím byla církev

"per quam calamitatem sanguineis vulneribus ad perfectum

curret in

deducta propere

neboť

coelestem Hierusalem.,,198

Hildegardino dílo

i její

společenském

apokalypticko-eschatologické myšlení je nutné vnímat v politickém a

kontextu doby. Ve svých úvahách byla vedená nutností reformy, a to zejména kléru. Byla
přesvědčená,

že sama žije v období krize, jenž

začalo

útokem

Jindřicha

K označení této etapy obecného úpadku a slabosti znovu sáhla ke
metafoře

- svou

současnost označila

IV. proti církvi.

"genderově" laděné

za tempus muliebre, tedy "zženštilou dobu." Ve

spojení obecné slabosti a morálního úpadku s ženskostí nebyla ale ani první ani poslední.
Termín tempus muliebre se explicitně vyskytuje v pseudoklementinských homiliích,I99
tento text ale

nutně

zprostředkovaně

nemusel být Hildegardiným pramenem. Glossa ordinaria, jejichž autoři

navázali na tychoniovskou exegetickou tradici, mluvila o "mali

effeminati". Tento motiv pak

převzali

i

čeští autoři:

k

odstranění

zženštilosti z církve

vyzýval v listu papeži Urbanovi V. Milíč z Kroměříže,200 zženštilost jako znak hříšnosti a
Matěje

úpadku nalezneme také u

z Janova

či

ve výkladu na Zjevení Mikuláše

z Pelhřimova.
Jak bylo
doplněny

řečeno,

a

životě

ďáblem

jednoznačně

navazovalo na okruh

inspirované

početí

Hildegarda

textů,

k nimž

řadíme Adsonův

Antikrista. Podle Hildegardy byla Antikristovou matkou

nevěděla,

ona si ovšem myslela, že plní

Obecně

tradic, jež byly

Antikrista. V této linii Hildegarda zdůraznila hříšné, cizoložstvím naplněné

"magna meretrix", která ani
ďábel,

několik

jejím vlastním výkladem. Nenásledovala pouze tychoniovskou tradici výkladu,

nýbrž i na pojetí, jež
spisek o

v Hildegardině pojetí Antikrista se setkalo

následovala

schéma,

kdo je otcem jejího

vůli andělskou.
určené

V

dítěte.

líčení

K cizoložství ji pohnul

Antikristova života a

kontrapozicí

Antikrista

a

skutků

Krista.

Hildegardino pojetí navazovalo na typologické výklady. Její zpracování teorie

mnohočetného těla

Antikristova a prefigurací Antikrista během dějin církve

zůstalo

ale na

198 S. HILDEGARDA, Scivias sive Visionum ac Revelationum Libri tres, MPL 197, lib. II, col. 456 B, srov. lib.
III, col. 714 B.
199 Srov. NTA II, s. 381.
200 Milíč z KROMĚŘÍŽE, Ad papam Urbanum V., in: The Message for the Last Days, s. 30, "ne sit effeminatus
ammodo quisquam in ecclesia sancta."
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či

zmíněni

rudimentární úrovni (Kain, Saul

to

Antikrista, tento motiv nebyl ale nijak široce rozváděn).201 Hildegarda byla ovšem jedna

stí

z těch, kdo

le.

k základům teologie

ev

opakuje Luciferovu vzpouru. Hildegarda navázala na tuto tradici tím, že Lucifer je až

lm

porážce Antikrista (Syna zatracení)
202
Boha.

ejí

zdůrazňovali

dějin

Herodes tu byli pouze

předznamenání

l1a

spojení mezi Luciferem a Antikristem. Již od lranea
a k hlavním typologickým konstantám

konečně

řeholní

přesvědčení,

patřilo

že Antikrist
při

a zcela poražen ve své snaze zaujmout místo

Výklad Antikrista a církevní reforma byly

:m

jako

neoddělitelně

spojeny ve spisech
ovlivněn

rla

Gerhocha z Reichersbergu. Tento

Vl.

exegetickou tradicí Tychonia a jeho

né

kontinuální

Ve

některých dřívějších

ní.

i s Augustinovou tradicí myšlení, jež popírala hledání paralel mezi Starým a Novým

199

zákonem za účelem odhalení událostí soudobé církve na

oři

V díle De lnvestigatione Antichristi Gerhoch z Reichrsbergu popsal Antikrista jako souhrn

aU

všech, kdo odporují církvi (corpus diaboU), z nichž nejhorší byl

:ve

Antikrista nevykládal ale pouze

la

v průběhu

iše

noctis tuto myšlenku rozpracoval do teorie multiplicity Antikrista, respektive do

působení těch,

dějin

multiplicity

kdo se

následovníků.

stavěli

Antikrista vykládal jako
víře

proti pravé

dějinně

(sám se ale distancoval od

Tychoniových následovníků, mimo jiné se v některých bodech rozešel

mnoha různými

projevů

kanovník z Bavorska byl do velké míry

figurálně,

způsoby.

událostí starozákonních).

císař Jindřich

IV.

nýbrž také jako obecné zlo, projevující se

Ve svém dalším díle nazvaném De quarta vigilia

Antikrista v průběhu
činný

základě

dějin.

Církevní

dějiny rozdělil

do

čtyř věků,

jeden z Antikristů: Antichristus cruentus v době prvotního

yly

z nichž v každém byl

du,

pronásledování a mučedníků, Antichristus fraudulentus v době velkých herezí, Antichristus

lŮV

immundus v době, kdy v církvi

~né

vítězily

věk

podle Gerhocha
skončil smrtí Jindřicha IV.), a Antichristus avarus, ovládající čtvrtý věk církve. 203
Jako

mu

většinu

oblastí

směrem

středověké

simonistické praktiky (tento

eschatologie, i nazírání Antikrista

posunul Jáchym z Fiore. Ten měl

ovlivnil

nul

a částečně jiným

tků

názory na roli Židů a jejich konečnou konverzi v millenarianistickém schématu?04

sta.

Nahradil tradiční model Antikrista-Žida z rodu Dan za obraz Antikrista-křesťana-tyrana,

me

špatného papeže

: na

vlastních řad znamenalo důležitou změnu v paradigmatu eschatologického nepřítele. To ale

či císaře,

ovšem z okruhu západního

ttus

ve své

křesťanstva.

době netradiční

Obrácení pohledu do

Horst D. RAUH, Das Bild des Antichrist, s. 514.
S. HILDEGARDA, Scivias, III, MPL 197, col. 677 A, 717 C, 721 C. etc.
203 Ke Gerhochově interpretaci Antikrista více v kapitole Antichristus avarus contra pauperes Christi.
Chudoba a její význam v ideologii apokalyptických hnutí.
204 Robert LERNER, The Feast ofSaint Abraham. Medieval Millenarians and the Jews, Philadelphia 2001, s.
31n.
201

lib.

obecně

výrazně

202
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neznamená, že by do svého konceptu Antikrista nezahrnul

nepřítele

přirozené,

součástí

že i

vůdce

saracénských vojsk Saladin se stal

z východu. Bylo jen
Jáchymova konceptu

Antikrista, zejména vezmeme-li v úvahu, že v roce 1187 porazil vojsko Gui de Lousignana
a dobyl Jeruzalém.
Jáchym z Fiore
výrazně

ovlivnil další

počítal

ve svém systému s konceptem multiplicity Antikrista, který

středověkou

antikristologickou tradici. K výkladu teorie Antikrista

použil obraz ohnivého draka s deseti rohy a sedmi hlavami, jehož ocas smetl z nebe
hvězd

(12. kapitola Zjevení). Symbolikou draka se Jáchym zabýval

například

něj

zla, jeho

Výkladu na Apokalypsu. Drak pro

znamenal

vyjádření čistého

symbolem pro všechny zatracené. Sedm hlav pak znamenalo sedm

králů,

třetinu

ve svém
tělo

z nichž

padlo: Herodes, Nero, Constantinus Arianus, Chosdroe (Mohamed), Mesemoth

bylo

pět

již

(Jindřich

IV.),205 šestý král, který ,Je" - Saladin. Sedmý král, symbolizovaný sedmou hlavou draka,
měl ještě

přijít.

předpovězený

z oblasti

Tímto sedmým králem

být Velký Antikrist, Syn Zatracení,

svatým Pavlem. Tento Antikrist v

křesťanského světa,

jak hlavou

měl

heretiků

nešlo tedy pouze o moc

- falešných

proroků,

sobě

spojoval negativní síly nejen

světskou

a církevní.

Měl

být zároveň

tak vystoupit v úzké návaznosti na tyrana

symbolizovaného šestou hlavou, tedy na Saladina.

Křesťanstvo

by tak bylo svíráno jak

z východu, tak z oblastí západních?06 Až po tomto všestranném utrpení, a tedy zároveň
očistě,

mohlo být křesťanstvo posunuto do

duchovně

Vystoupením Velkého Antikrista ale

dokonalejšího

třetího věku.

řada křesťanských utlačovatelů

Antikristů)

(a

nebyla úplná. Jáchym z Fiore seznam obohatil ještě o posledního Antikrista,

největšího

a

posledního pronásledovatele, kterého spojil s obrazem Goga a drakova ocasu. Tento
poslední Antikrist

měl přijít

měl tvořit

až na konci velkého pozemského sabatu, on

protiváhu a paralelu ke starozákonnímu Antiochovi?07 Jáchymův třetí věk měl být tedy
ohraničen

vystoupeními

Antikristů,

posledního Antikrista na konci
rovněž

Jáchymu konceptu

tří

nejprve Velkého Antikrista na konci druhého

věku třetího.

Toto pojetí

odpovídajících si

věků.

různých antikristů

Každý z nich

měl

věku

a

odpovídalo

být

zakončen

vystoupením jednoho z Antikristů a sabatem. V událostech Starého zákona tuto roli naplnil
Antiochus Epifanés, v novozákonní církvi Velký Antikrist a na konci
zároveň

na konci všeho pozemského dění

měl

třetího věku

vystoupit ještě Poslední Antikrist.

Jindřich IV. zde sice nebyl jmenován, ale z textu jasně vyplývá, koho měl Jáchym z Fiore na mysli:
"Quintus is qui primus in partibus occiduis cepit fatigare ecclesiam pro investitura ecclesiarum ob quam
causam multa scismata et tribulationes orta sunt ex eo tempore in ecclesia Dei." JÁCHYM Z FIORE, Expositio
Apocalypsim, fo\. 196v •
206 RobertE. LERNER, Antichrists andAntichrist in Joachim ofFiore, Speculum 60/3,1985, s. 56l.
207 Op. cit., s. 567.
205
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a

otevřeně označit

Jáchym z Fiore se sice bránil

len

ačkoliv

tento byl

ptu

podle jeho názoru již přítomen na

ma

mundo.,,208 V podobném smyslu se vyjádřil i při setkání s Richardem Lvím Srdcem
v Messině na Sicílii. Anglický

světě,

Velkého Antikrista,

"quem ego considerans ... presentem puto esse in

kronikář,

jenž zaznamenal toto setkání,

přinesl

zprávu o

~rý

Jáchymově prohlášení, že Antikrist je již narodil ve městě Římě a obdrží tam apoštolský

sta

trůn. 209 Velký Antikrist zůstával přesto anonymní, byl spíše exegetickou konstrukcí, v niž

.nu

se spojovala zvrácená moc císařská (královská), zkažená moc papežská a role
pseudoproroka. 21O Jak již bylo řečeno, tato anonymita se nevztahovala na předešlých šest

Vlo

tyranů,

již

k otevřené identifikaci a jeho výklad tím nabyl vysoké aktuálnosti. V

lch

mezi jmény tyranů objevil nejen Saladin, ale také německý císař Jindřich (lV.).211

ka,

Jáchymovo pojetí Antikrista

ní,

Zejména konflikt Řehoře IX. a Fridricha II. v první polovině 13. století byl poznamenán

en

vzájemnými

jež byli chápáni jako Antikristovy

mělo

v tomto

označeními protivníků

postavou i pro

příslušníky

hnutí

předobrazy.

směru

U

těchto

postav Jáchym
některých

přistoupil

verzích se

v dalších desetiletích velkou odezvu.

Antikristovým jménem. Fridrich II. se stal

františkánů spirituálů, kteří

důležitou

na dílo Jáchyma z Fiore přímo

navazovali.
Koncept

ak

pronásledovatelů

mnohočetného

Antikrista, který se

církve, se stal od 13. století velmi

postupně

projevuje v postavách

rozšířený. Převzal

ho i autor, jehož

výklad na Apokalypsu byl znám a mnohokrát opsán ve středověkých Čechách, anglický
vypočítával

tů)

františkán Guilelemus de Militona. Ve výkladu na 13. kapitolu Zjevení

)a

starozákonní tyrany a pronásledovatele v církvi, symbolizované sedmi hlavami šelmy

1to

vystupující z moře, která sama

označovala

množství zlých ("Et vidi per intelligentiam

spiritualem bestiam ascendentem de mari, id est malorum multitudinem bestialem,
dy

habentem capita septem, id est septem principes in persecutione ecclesiae principales,,)?12

La

Mezi starozákonními

Llo

Ismaela, egyptského faraona, který zavlekl Izraelity do zajetí, Nabuchodonosora, Heroda,

en

jenž povraždil neviňátka, sedmá hlava symbolizovala Antikrista, "septimum caput

tlil

Antichristus, sub quo erit generalis persecutio et oppressio.,,213 Poté vyjmenoval i

a

pronásledovatele a tyrany novozákonní: Herodes, Nero, Konstantinus Arianus, Chosdroe,

zosobněními

Antikristovy moci vyjmenoval Kaina, Nemroda,

Jáchym z FIORE, Expositio in Apoealypsim, Venice 1527, fol. 133 r •
209 Roberto RUSCONI, Antiehrist and Antiehrists, Encyclopedia of Apoca1ypticism II, s. 302.
210 Expositio in Apoealypsim, lOV.
2ll "Antikristologická rétorika" se živě používala v boji mezi Jindřichem IV a Řehořem VII., papež se ale
přímému označení svého císařského protivníka za Antikrista ještě vyhýbal. Také například Hildegarda
z Bingen viděla v Jindřichovi IV. projev Antikristovy moci.
v
212 Postila super Apoealypsin, (ine. Spiritu magno vidit ultima), NK ČR, XII.B.1l., fol. 64 •
213 Tamtéž.
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král

peršanů

Jindřichem,

a král nového Babylonu, pátý tyran byl

ztotožněn

s německým králem

"Henricus rex alemanorum, qui volens apparare altissimo similis et sedere in

monte testamenti multas propter hoc [. ..} persecutiones ecclesie Dei ingressit".214 Šestý
tyran

zůstává

u tohoto autora neznámý (" rex non nominatus, fraudulentissimus "), sedmý,

tedy Antikrist sám, jenž má ještě

přijít, rovněž

nebyl spojen se žádnou konkrétní osobou.

Otázkou je, který z Jindřichů byl ve spojení se šestou hlavou myšlen?215 Můžeme celkem
logicky usuzovat na

Jindřicha

IV., který v roli tyrana napadajícího církev vystupoval

v mnoha apokalypticky a eschatologicky

laděných

spisech 12. století (u Hildegardy,

Gerhocha z Reichersbergu, Jáchyma z Fiore a dalších). Interpretace
konkrétněji označen,

mohla mít ale i

obecnější přesah.

Jindřicha,

jenž nebyl

V rukopise pražského Národního

muzea XIV.B.17. je zachycen text, pocházející od autora rané jáchymovské tradice. Folio
3v představuje vizualizaci apokalyptického draka, zcela v duchu Jáchymových diagramů
v Liber Figurae. Ke každé

hlavě

je

přiřazeno

jméno

světského

vládce: Herodes, Nero,

Constantinus, Cosdroe, pátá hlava je označena jako Henricus IUS s postraním dovětkem

"Quartum [caput] sub illo [Cosroe] usque ad Henricum, prim um regem alemanorum."
Následuje hlava šestá - Saladinus a sedmá - Federicus IIus.216 Alexander Patschovsky,
který se otázkou identity tohoto

Jindřicha

I. zabýval, zcela

vyloučil,

že by se jednalo o

zakladatele Luidolfinské dynastie, jehož dnešní historici znají pod jménem
Ptáčník.

vládou

217

Jindřich

I.

Označení Jindřich I. je zde zřejmě možné vnímat jako obecné pro císařství pod

panovníků německého původu. Jindřich

v Jáchymových

očích čistě

negativní.

Císařství

tu

zosobňuje císařství

jako sílu, jež byla

je reprezentantem nového Babylonu, který

stál v opozici proti nebeskému Jeruzalému - církvi a

společenství věřících,

vyvolených pro

Commentarius in apocalypsin Johannis, Ms. ONB Wien, Nr. 4208, fol. 96 v , srov. NK ČR, XII.B.ll, fol.
64 , zde Jindřich uveden bez označení německý král. Podobně ruk. KNM XVLD.9., fol. 84 v • V Některých
případech byl vedle Jindřicha jmenován i Fridrich (II.), např. Guillelmus de MELlTONA, Commentarius in
Apocalypsin Johannis, NK ČR Praha, VLB.18., fol. 99\ o něco dál, na foliu l33 r stejného spisu, se výčet
tyranů starozákonních i novozákonních opakuje ve výkladu 17. kapitoly Zjevení, kde se opět objevuje motiv
sedmihlavé šelmy. "Německý král Jindřich" tuje označen jako pátý tyran v řadě, Fridrich pak šestý. Srov.
pseudo-jáchymovský spis KNM Praha XlV.B.17., fol. 3\ kde byl Fridrich II. na místě sedmé drakovy hlavy,
Jindřich L byl přiřazen k hlavě páté.
215 Srov. Alexander PATSCHOVSKY, The Holy Emperor Henry" The First", Viator 29/1998, s. 290.
v
216 KNM Praha, XIV.B.17, fol. 3 . Srov. velmi podobné vyobrazení v rukopise knihovny Metropolitní
kapituly v Olomouci, PSEUDO-IOACHIM, Super lsaiam, cod. 28, fol. 137v , kde pátá hlava draka je opět
spojena s Jindřichem L a u sedmé hlavy, tedy Fridricha II., je dovětek, odkazující k příchodu Antikrista:
"Fridericus secundus et alius nondum venit in proximo miturus." V přiloženém textu pak vysvětlení:
"Quintum sub illo usque ad Henricum primum regem alemmanorum, sextum ab ipso usque ad Saladinum
babylonis, septimum ab eo usque ad primum Fridericum. Ab eo usque ad Antichristum cum succesore suo."
r
Stejně knihovna Metropolitní kapituly v Olomouci, PSEUDO-IoACHlM, Super lsaiam, cod. 280, fol. 4 • Tento
rukopis zahrnuje spisy z 20. let 15. století, včetně protihusitské polemiky (1427). Srovnání a nalezení
případného vztahu mezi zmíněnými olomouckými rukopisy a pražským muzejním XIV.B.17. je předmětem
dalšího zkoumání.
217 Alexander PATSCHOVSKY, The Holy s. 291 n.
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'álem

Boží království. Jasným vodítkem jsou tu slova samotného Jáchyma z Fiore, jež použil ve

're in

svém Výkladu Apokalypsy: "In quinto [temporeJ Romana ecclesia, que est spiritualis

Šestý

Hierus a1em, [conjlixitJ cum nova Babilone: quin immo generalis ecclesia cum generali

dmý,

multitudine reproborum, que non cessat vitiis et corruptionibus fedare filios Hierusalem
. .
qui secundum spzrztum
natz. sunt [J
... .,,218

)bou.

výčet

Joval

mnozí z autorů,

ardy,

Jáchymových, v páté

lebyl

měl zasáhnou církev v jejích právech".219 Šestá hlava byla pro Oliviho symbolem

lního

mystického Antikrista, sedmá pak Velkého Antikrista. Také o mystickém Antikristu Olivi

Folio

často přemýšlel

ramů

zkombinoval motiv krále a papeže. Jednotlivé historické postavy,

'-Jero,

draka a symbolizující zlo charakteristické pro daný

tkem

funkci. Drakovy hlavy nebyly spojovány pouze s individuálními postavami, nýbrž s celým

·um."

souhrnem těch, kdo se v daném věku provinili konkrétním způsobem proti církvi. 22o
Zmíněná

vsky,
110

o

v jeho spisech našli inspiraci.
drakově hlavě viděl

postjáchymistických

textů,

Podobný

kteří

jako Jáchym z Fiore a

tvůrci

lkem

Například

P.J. Olivi, zcela ve stopách
německého císaře,

symbol pro "prvního

v kolektivních termínech,

zároveň

nabídli

který

ale také jako o individuu, kdy

věk, měly

ztotožněné

ovšem pouze

s hlavami

zastřešující

Oliviho chrakteristika páté hlavy apokalyptického draka, jako "ille

imperator Theutonicus, qui primo cepit ecclesiasticas libertates infringere et ecclesias pro
ostatně

Jindřicha

ch 1.

suis libertatibus infestare",

í pod

v jednotlivých verzích Militonova Výkladu nebo v muzejním rukopise jáchymovském.

nabízí další možnost, jak identifikovat onoho

byla

Nejednalo by se pak o zakladatele dynastie, nýbrž o

který

prvního a největšího

utlačovatele

Jindřicha

IV., jenž

platil za

církve z rodu německých císařů.

Guilelemus de Militona neplatí a neplatil za nějak originálního a

hpro

tradičně

V pojetí Antikrista se v jeho výkladu projevuje vliv mnoha

autorů,

invenčního

autora.

mimo jiné i

spisů

fol.
ch

Jáchyma z Fiore a následné vlny apokalyptického myšlení ve františkánských kruzích

fn

(ostatně Militona sám byl františkán). Jáchymův vliv se objevil nejen ve snaze nalézt

~t

10tiv

paralely v událostech Starého a Nového zákona, ale také v teorii, že na konci obou

těchto

)v.

lavy,
Jáchym z FIORE, Expositio Apocalypsim, Venice 1527, fol. 24r •
219 LSA, s. 632-633, "Corpus vero draconis est innumera reproborum multitudo. Primus autem rex fuit
Herodes, secundus autem Nero, tertius vero Constantinus filius Constantini imperator arrianus, quartus vero
Cosdroe rex Persarum vel Mahomet primu s propheta et princeps Sarracenorum, quintus vero secundum eum
fuit il1e imperator Theutonicus, qui primo cepit ecclesiasticas libertates infringere et ecclesias pro suis
libertatibus infestare, sextus vero erit ille qui in Daniele vocatur undecimum comu qui et percutiet nephariam
Babilonem, septimu s vero erit caput bestie ascendentis de terra, qui in septima vis ione Danielis vocatur rex
impudens facie et intelligens propositiones [ ... ] Sextum enim erit misticus antichristus. Septimum erit
magnus antichristus cum rege monarcha sibi coherente." K Oliviho výkladu Antikrista David BURR, Olivi's
feaceable Kingdom, Philadelphia 1993, s. 132 n.
20 LSA, s. 633, "Omnes etiam camales et laxi et abbates quinti temporis et precipue illi, qui maior fuerunt
causa et occasio effrenate et generalioris laxationis quinti temporis, conveniunt in quintum caput."
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linií vystoupí
hledat

konečný

rovněž původ

Antikrist. V Jáchymových a jáchymovských textech je možné
věku,

Militonovy interpretace pátého

symbolizovaného pátou hlavou

šelmy (u Jáchyma draka), kdy byl za reprezentanta zla a nového Babylonu
Jindřich,
některý

označen

rex alemanorum, bojující proti církvi. Inspirací v tomto ohledu mu mohl být i
autorů

zjiných

kteří Jindřicha zařazovali

zejména 12. století,

do okruhu

čistě

negativních postav v církevní historii.
Stejně

v posloupnosti

tyranů

zachycena

největších

následnosti

v Militonově

jako u Jáchyma,

nejnebezpečnější

nepřátel

měnící

a jako takoví zaujali

na Apokalypsu byla
nepřítele.

se podoba hlavního
kteří

církve,

Komentáři

přední

Militona zpracoval i ve výkladu symboliky

byli

v dané

době

považováni

místa v mnohočetném vojsku
čtyřech

Myšlenku
za

Antikristově,

šelem z Danielova proroctví: statut

největšího nepřítele postupně získávají Židé, pohané (pohanští pronásledovatelé církve),

heretici (zde

označeni

jako ariáni,

můžeme

ale

předpokládat,

že

označení mělo

širší dosah),

poslední j sou pak příznačně pro situaci jmenováni saracéni. 221
Není pochyb o tom, že vliv Jáchyma z Fiore na
apokalyptiku byl zásadní. I v otázce výkladu Antikrista
následovníků, kteří

Jan Olivi na
Velkém

(kteří

středověkou
mělo

jeho

eschatologii a
učení

mnoho

jeho teze dále rozvíjeli a posunovali do dalších výkladových rovin. Petr

učení

Jáchyma z Fiore navázal teorií o dvou Antikristech, mystickém a

se ovšem neshodovali s Velkým a posledním Antikristem Jáchyma z Fiore).

Tento proud sledoval i Jan Rupescissa, který

rovněž

rozlišoval mystického a Velkého

Antikrista. Na rozdíl od Oliviho, který postavu mystického Antikrista
kurii, Rupescissa zde

viděl

spíš postavu

císaře

(tedy ve své

době

směřoval

k papežské

Ludvíka Bavorského).

Velký Antikrist měl pak pocházet ze stejného rodu, jako tolikrát zavržený Fridrich II.

Gui1lelmus de MELlTONA, Commentarius in Apocalypsin Johannis, NK ČR Praha, VLB.18., fol. 100\
Commentarius in apocalypsin Johannis, Ms. ÓNB Wien, Nr. 4208, fol. 97'.
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ložné
avou
tačen

být i
čistě

IV. Reprezentace hrdinů apokalyptického narativu
v předhusitských a husitských Čechách:
Aktualizovaná proroctví a

čeští

panovn íci
Solvet saec/um in favilla
Teste David cum Sibylla.

byla

"enku

1

V roce 1366 byla Praha

za

svědkem

k císaři Karlovi IV., ukázal na

neví dané události, když Jan

přistoupil

statut

nazval Antikristem?22 Ačkoliv se zpráva o tom jistě velmi rychle rozkřikla a mezi lidmi

kve),

vzbudila alespoň krátkodobou senzaci, pro

)sah),

důsledky.

uvězněn

prstem a nahlas,

Milíče

všemi

přihlížejícími,

ho

jeho odvážná slova neměla nijak fatální

v arcibiskupském

vězení

a texty jeho kázání,

eschatologickými motivy a plamennými výzvami k vnitřní

obrodě,

byly

naplněných

přezkoumány

gll a

dvěma

lnoho

z Ježova a vyšehradským

. Petr

stopy žádných bludů a Milíč byl z vězení brzy propuštěn?23 Milíč, když nazval Karla IV .

ém a

Antikristem, vycházel ze svých

iore).

objeví jako reálná postava, jako "Syn zatracení" mezi léty 1365 až 1367. Ve své

lkého

mysli byl tedy

ežské

protože o Antikristu neuvažoval, jako jeho reformní nástupci v alegoricko-symbolických

:ého).

kategoriích, nýbrž v intencích Pavlova listu Tesalonickým (resp. Danielova proroctví),

y,

důvěryhodnými

před

z Kroměříže

:tově,

Byl na krátko

něj

Milíč

teology, scholastikem pražské kapituly

přesvědčen,

děkanem

Raňkův

Vilémem z Hazemburka. Ti v kázáních neshledali

výpočtů,

že tento

Vojtěchem

z nichž mu vyplynulo, že Antikrist se na zemi

čas právě

nastal, že se hodiny tohoto

zjitřené

světa naplňují.

A

očekával příchod Antikrista jako jedné konkrétní osoby.224 Odhalit ji mezi mocnými

tehdejšího

světa

musel pak pociťovat jako prvořadý úkol.

Ačkoliv Milíčova

důrazný

slova,

ztotožňující císaře

Karla s Antikristem,

neměla

žádný

ohlas, přesto lze říci, že vnesla do aktuálního českého religiózního prostředí nový

motiv, a to myšlenku

ztotožnění

konkrétního panovníka s jednou z klíčových postav

eschatologické imaginace. Milíč při tom navázal na dlouhou tradici. Karel IV. nebyl

Svědectví o tom přinesl Matěj z Janova, Zpráva o Mi!íčovi z Kroměříže, in: FRB 1., Vitae sanctorum et
aliorum quorundam pietate insignium, Praha 1873, ed. JosefEMLER, s. 433, srov. Matthiae de JANOV
~egulae, lib. III, tr. 5, dist. 11, cap. 7, s. 361.
23 Miloslav KAŇÁK, Milíč z Kroměříže, Praha 1975, s. 23 n.
224 Milíč se ve svých antikristologických traktátech odvolával nejčastěji na Glosy k Danielovu proroctví. Zde
je možno připomenout, že v daných verších Daniel předpověděl, že povstane "rex inpudens facie." To by
mohlo vysvětlovat, proč Milíč hledal Antikrista mezi světskými panovníky. O jeho pojmu Antikrista a
navázání na předešlou tradici bude pojednáno dále, v kapitole Husitské výklady Antikrista.
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vladař

zdaleka první

Evropě,

v

Středověkým panovníkům

událostí tohoto
Mezi
kteří

českými

světa, ať

byla

označen

který byl

často přiřazována

role v

očekávaném průběhu

posledních

role negativní, tedy Antikrista, nebo pozitivní, posledního

králi se s tímto jevem setkáváme ve

byli, a to je

nebo považován za Antikrista.

důležité,

zároveň

výraznější podobě

římskými

císaři,

císaře.

Lucemburků,

u dvou

u Karla IV. a Zikmunda

Lucemburského. 225 Jaká byla tedy pozice, kterou zaujali oba tito Lucemburci v soudobých
představách,

týkajících se obecné (tedy ne individuální) eschatologie?

Tendence k individualizaci

ústředních

byla patrná zejména od 12. století, kdy se

postav

křesťanské

začala intenzivně

eschatologické mytologie
rozvíjet snaha o nalezení

paralely mezi biblickou a soudobou historií. 226 V této souvislosti celý křesťanský
apokalyptický systém prošel

částečnou

funkcí. Vzhledem k velkému

rozšíření

transformací, jeho jednotlivé

nabyly jiných

myšlenky nutné reformy došlo i k jisté aktualizaci

apokalyptiky a jednotlivých apokalyptických postav, které
z reformní perspektivy. Apokalypticky

části

laděná

prohlášení,

začaly

přesvědčení

být

nově

vnímány

o zkaženosti

světa

a

blížícím se konci věku či věků, se stala rovněž nedílnou součástí reformní rétoriky.227
Zejména od druhé poloviny 12. století zavládlo

přesvědčení,

velice živé i v pozdější

době,

že Antikrist je již na světě a pozemské dějiny vstupují do své konečné fáze?28 Pro rozšíření
legendy o posledním
díky

učení

světovém císaři

bylo také velice

důležité,

že od 12. století, zejména

kalábrijského opata Jáchyma z Fiore, došlo k velkému oživení millenarianismu,

ve smyslu

představy,

popřípadě

než

svět

že

ještě před

druhým

příchodem

Krista a

Posledním soudem,

křesťanstvo

všeobecného
229
triumfu a na zemi bude nastoleno období míru, klidu a blahobytu. Ale nepředbíhejme a
nejprve si

ovládne na krátkou dobu Antikrist, dosáhne

před

představme dvě

hlavní postavy eschatologického dramatu, jak jejich obraz

225 Zde je nutno dodat, že jedno proroctví, ovlivněné silně jáchymismem, se vztahovalo i na Přemysla
Otakara II., který zde vystupoval jako světovládce, jenž obnoví mičený Jeruzalém a podmaní si východní
oblasti. Prophecia abbatis Joachim de regno Boemie, Ruth KESTENBERG-GLADSTEIN, A Joachimite
Prophecy Concerning Bohemia, Slavonic and East European Review 34, 1955, s. 35-39. Zmínka o tomto
proroctví rovněž v Jana NECHUTOV Á, Eschatologie in Bohmen vor Hus, in: Eschatologie und Hussitismus,
ed. Alexander PATSCHOVSKY, František ŠMAHEL, Praha 1996, s. 7l.
226 Shrnující studie Hans-Werner GOETZ, Endzeiterwartung, in: The Use and Abuse, s. 307-332; Horst Dieter
RAUH, Eschatologie und Geschichte im 12. Jahrhundert. Tamtéž, s. 333-358.
227 K širšímu, zejména monastickému kontextu, Giles CONSTABLE, The Reformation, s. 162 n.
228 V první polovině 12. st. byla mezi autory historicko-teologických spisů (Rupert z Deutzu, Anselm
z Havelbergu, Gerhoch z Reichersbergu atd.) spíše akcentovaná nutnost obnovení míru a jednoty církve a
říše, než nadějné očekávání epochy míru a blaženosti v budoucnosti. Pro tyto autory, zejména pro Gerhocha,
byla důležitá snaha o reformu a očištění církve, eschatologický motiv této reformy byl přítomen pouze
v pozadí, GOETZ, Endzeiterwartung, s. 331.
229 Paralelně k tomuto "pre-Antikristovskému" existoval také "post-Antikristovský" model vývoje událostí,
kdy čas blaženosti měl přijít až po Antikristově porážce. Tuto teorii ve středověku nejsofistikovaněji rozvinul
Jáchym z Fiore ve svých spisech. Robert E. LERNER, Millennialism, in: The Encyclopedia of Apocalypticism,
vol. II., Apocalypticism in Western History and Culture, ed. Bernard MCGINN, New York 1998, s. 326-360.
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:rista.

postupně vytvořila

:lních

císaře světa.

eschatologicko-apokalyptická tradice, tedy Antikrista a posledního

Antikrist byl

ísaře.

ústřední

urků,

během času

mnda

v představách lidí. Vždy ale

postavou

vyvíjela, nabývala
zůstal

středověké

různých

apokalyptiky. Postava Antikrista se

podob, a to jak v exegetické tradici, tak

zachován základní rys - Antikrist byl vždy považován

za největšího nepřítele a pronásledovatele církve, za vůdce sil zla. Často byly vytvářeny
paralely mezi životem a skutky Kristovými a životem a skutky Antikrista, které byly
)logie

Kristovým zcela opačné. Antikrist byl vždy

lezení

činech, svádějící věřící na svou stranu v pokusu připravit je o možnost spásy.23o Podle

anský

historizující interpretace jeho postavy

iných

obrátit k

llizaci

rozpoutat nevídané pronásledování a útlak

mány

zásahem na Olivetské

věta

a

sobě

nepřítele, měl

krále i

obyčejný

hoře.

lid a

měl

líčen jako Kristův odpůrce

Antikrist znovu postavit chrám v Jeruzalémě,

měl činit

Ovšem

a protiklad ve všech

ne slýchané zázraky.

křesťanů.

ještě před

podle legendy panovat poslední

Nakonec

Před

měl

být sám zabit Božím

zrozením Antikrista jako

císař,

světa měl

koncem

konečného

jehož úkolem bylo zbavit

ky?27

protivníků

době,

postavě závěrečného

~šíření

na legendě o Antikristu, jejich dva příběhy se pak na dlouhá staletí spojily v jeden.

křesťany

a nastolit obecný mír a pokoj. Tím se ale již dostáváme k druhé centrální
dramatu

světa,

k poslednímu

císaři.

Legenda o

něm

byla úzce závislá

jména
li srnu,

udem,

V1.1. Legenda o posledním císaři světa: byzantské kořeny

:cného
~jme

a

obraz

"Et postea veniet Jerusalem, et ibi deposito capitis diademate et omni habitu regali
relinquet regnum christianorum Deo patri et Jesu Christo filio eius. Et cum cessaverit
imperium Romanum, tunc revelabitur manifeste Antichristus.,,231 Tato slova z Tiburtinské

Sibyly líčí poslední panovnický čin prorokovaného posledního císaře, který nejprve vedl
,dní

vítěznou

nto

odznaky své moci a předal vládu Kristu. To znamenalo konec Římské říše (která byla

nus,
t Dieter

tradičně

válku proti všem nepřátelům křesťanů a křesťanství a poté složil v Jeruzalémě

poslední v řadě čtyř světových říší) a začátek vlády Antikrista. Zrození posledního

císaře, jedné z klíčových postav

středověké

křesťanské

eschatologické mytologie,

vycházelo z odvěké touhy a naděje, že se na konci trvání pozemského světa objeví
ve a
hocha,

Hostí,
'ozvinul
pticism,
6-360.

panovník, pravý

230
231

křesťanský vůdce,

který

zvítězí

nad vším zlem a

nepřáteli,

a jehož je

K vývoji představo Antikristu viz kapitola věnovaná středověkým výkladům o Antikristu.

Proroctví Tiburtinské Sibyly, Ernst SACKUR, Síbyllinísche Texte und Forschungen. Pseudomethodíus,
Adso und díe Tíburtínísche Síbylle, Halle 1898, s. 186.
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možné slepě následovat, neboť jedná v souladu s Boží prozřetelností. 232 Čekání na krále
s mesiášskými rysy

tvořilo

jeden ze základních a trvalých

rysů středověké

křesťanství (četné

imaginace v oblasti západního i východního

eschatologické

paralely lze ale nalézt i

islámské sféře).233 Mýtus o posledním císaři měl své kořeny v Byzantské říši, v oblasti
západního
překladů

křesťanství

hlavních

byl adaptován a

textů,

které

přinášejí

rozšířen

až

později prostřednictvím

toto proroctví,

popřípadě převzetím

latinských

byzantských

motivů latinsky píšícími autory.234 Na západě se poslední císař v prorocké a apokalyptické
literatuře

před

objevil s jasným programem reformy

koncem

textů,

světa.

Již nyní také

můžeme říci,

křesťanství

očisty

církve v poslední epoše

že nutnost reformy bude leitmotivem všech

kterými se budeme zabývat v souvislosti s eschatologickou rolí lucemburských

panovníků.

Naproti tomu v byzantské

literatuře,

zejména ve spisech ze sedmého století ze

syrské oblasti, byla proroctví o příchodu Antikrista a
projevem politické
nadějí

a

potřeby

naděje

v objevení se

vítězného císaře

a situace. Tomu odpovídal i obsah proroctví,

byl příchod mocného panovníka, který

definitivně

neboť

hlavní

porazí stále více hrozící arabskou

moc a osvobodí tak Byzantskou říši ze sílícího tlaku islámu. 235
Byzantský mýtus o posledním

císaři,

literární tradice a religiózní imaginace západu,
proroctví Tiburtinské Sibyly a v proroctví
posledního

císaře

křesťanství.

Podle

který

postupně

měl kořeny

infiltroval i do latinské

ve dvou základních textech -

pseudo-Metoděje.

Oba tyto texty spojily motiv

s motivem Antikrista, jakožto konkrétního,
pozdně

největšího

nepřítele

ve středověké literatuře,
Tiburtinská Sibyla zvěstovala císaři Oktaviánovi narození Krista. 236 Nestarší známý řecký
antické tradice,

rozšířené později

text proroctví Tiburtinské Sibyly pocházel z poloviny 4. století, do latiny byl

přeložen

zřejmě až ve století jedenáctém?37 Latinská verze proroctví začíná vyprávěním, jak byla
Sémantický základ u těchto proroctví tvoří věčná naděje lidí na období míru a blaženosti. Nejednalo se o
specifikum, ze stejných významových tradic vycházela i např. Vergiliova koncepce zlatého věku
(aurea aetas).
233 Podrobná práce, zahrnující i oblast islámského vlivu, Hans MOHRING, Der Weltkaiser der Endzeit.
Entstehung, Wandel und Wirkung einer tausendjahrigen Weissagung, Stuttgart 2000.
234 K tomu obšírněji Paul J. ALEXANDER, Byzantium and the Migration oj Literary Works and Motifs. The
Legend oj the Last Roman Emperor, Medievalia et Humanistica. Studies in Medieval and Renaissance
Culture 2,1971, s. 47-68.
235 Roberto RUSCONI, Antichrist and Antichrists, in: The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. II., s. 293.
236 Ve středověku se tento příběh rozšířil zejména díky Jakubovi de Voragine, který ho převyprávěl
v Legendě Auree. Všeobecně o sibylských textech v období pozdní antiky ajejich recepci ve středověku
Bernard MCGINN, Teste David cum Sibylla: The Significance oJthe Sibylline Tradition in the Middle Ages,
in: Bernard McGINN, Apocalypticism in the Western Tradition, Aldershot 1994, s. 1-35, k rozšíření motivu
proroctví před císařem Octavianem zejm. s. 21.
237 Nejranější zachovaný rukopis, zahrnující latinskou verzi Tiburtinské Sibyly pochází z roku 1047, ruk.
Escorial &.1.3., podle dosavadních výsledků bádání k překladu z řečtiny do latiny došlo nejpozději za vlády
Oty III. (996-1002), Anke HOLDENRIED, The Sibyl and her Scribes. Manuscripts and lnterpretation oJthe
Latin Sibylla Tiburtina c. 1050-1500, Aldershot 2006, s. XVII.
232

středověké

70

e

Sibyla povolána do Říma císařem Trajánem, aby interpretovala sen sta senátorů, jimž se

é

všem zdálo o devíti sluncích, z nichž první

dvě

byla

zářící

tmavých nebo krvavých. Sibyla sen interpretovala tak, že
dějin

Podrobnější

a jasná, ostatních sedm ale

devět

sluncí

věnovala

přiřadila
při

k devíti

:i

epochám lidských

h

deváté epoše, kde vyjmenovala jednotlivé panovníky,

h

v období mezi pádem Říma a příchodem Antikrista. Jejich jména byla naznačena pouze

é

iniciálou. Zejména tato pasáž se stala ve

e

předmětem četných

h

mocného

h

zabití Antikrista. Poprvé se tady

e

podobě

proroctví o posledním

e

vladaře

Konstantina, jenž se

lí

sjednotil Římany a Řeky a vládl 112 let. Za jeho vlády měla země být velmi plodná, mělo

Ll

se urodit množství obilí, vína a oleje. Všeho

é

císaře,

popis

kteří

středověkých

jsou

Sibyla

předpovězeni

císaři:

měl

k vládě

variacích sibylského textu

končí předzvěstí nepřetržitých běd, příchodu

jenž má nastolit období míru a blaženosti, dále pak
(alespoň

výkladu

předpovídá

vládu a

pokud je nám známo) objevuje v krystalické

Sibyla prorokovala

objevit po období

měl

měl

příchod

hněvu,

triumfujícího

zášti a nejhorších

být dostatek za nebývale

porazit pohany,

přivést

řeckého

běd,

příznivou

je ke

křtu

a

aby

cenu

vztyčit

křesťanské kříže v pohanských chrámech. Na konci jeho vlády měli být obráceni Židé238 a

všemi oslavován hrob Páně - et erit sepulchrum eius gloriosum (Is 11,1 O)?39 Na konci
svého panování

e

na

měl

Golgotě předat

Konstantin odjet do Jeruzaléma, tam odložit korunu a královský šat a
své království Bohu. Podle proroctví pak

vláda Antikrista, která by přinesla nebývalá utrpení, ale nakonec

měla

následovat

měl Bůh

otevřená

seslat archanděla

Michaela, který měl Antikrista zabít na Olivetské hoře. 240
Poslední

n

a

aktualizací. Proroctví

jednoho denáru. Hrdinný král Konstantin

v

ý

(generacím).

císař

byl

ústřední

postavou také

pseudo-Metodějova

proroctví, sepsaného

zřejmě v oblasti Sýrie koncem 7. století a během ~. století přeloženého do latiny.241 Toto

proroctví platí dnes za nejstarším dochované
císaři.

svědectví

o existenci legendy o posledním

Ta ale nebyla jeho původním přínosem, nýbrž byla hluboce zakořeněná

veschatologických, teologických a ideologických konceptech byzantského

křesťanství.

Obrácení Židů jako bezpodmínečná součást dějin spásy patřilo na základě Pavlova listu Římanům (Rm
11,26) k základním prvkům křesťanské eschatologie. Podrobně o různých eschatologických konceptech
navázaných na konverzi Židů Robert E. LERNER, The Feast ofSaint Abraham, passim.
239 Ernst SACKUR, s. 185. "Iudei conuertentur ad Dominum, et erit ab omnibus sepulchrum eius gloriosum ".
240 Edice latinského textu Ernst SACKUR, Sibyllinische Texte, s. 129-186. K obsahu podrobněji Hans
MOHRING, Der Weltkeiser, s. 28 n.; přehledově rovněž Jutta WEISS, Sibyllen und sibyllinische Weissagungen
in der Literatur des Mittelalters (Diplomarbeit, Geisteswissenschaftliche Fakultat, Universitat Wien, 1995),
Wien 1995, s. 23 n.
241
K otázce původu tohoto textu G.J. REININK, Pseudo-Methodius und die Legende vom Romischen
Endkaiser, in: The Use and Abuse ofEschatology, s. 83 n. K problematice datace latinského překladu Hans
MOHRING, Der Weltkaiser, S. 101 n.
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Pseudo-Metodějovo
nejznámější

a nejrozšířenější

Neznámý autor,
(Metoděj

patřilo

proroctví

středověké

označovaný

Danielově

po knize

a po Zjevení sv. Jana mezi

apokalyptické texty.

jménem

raně křesťanského mučedníka Metoděje
prostředí,

z Patary), psal své proroctví ve zcela jiném politickém a duchovním

než v jakém vznikl

původní

text sibylský. V sedmém století se

křesťanský svět

ve svých

východních oblastech ocitl v přímém ohrožení arabské expanze, což vedlo nejen k velkým
naděje

obavám, eschatologickým spekulacím, ale také k znovuobnovení
vítězného

krále.

Počátkem

8. století, kdy byl text

přeložen

na

do latiny, se arabské

příchod

nebezpečí

přesunulo i do oblastí jižní a západní Evropy (v roce 711 bylo obsazeno Španělsko,

v letech 717-725 boje a obsazení Septimanie - Roussillonu a velké
let 732 a 737 spadají boje a

vítězství

části

Languedocku; do

Karla Martela v Poitiers a v okolí Narbonne). Dá se

tedy mluvit a paralelní situaci, která stála u zrodu obou, resp. všech třech jazykových verzí
pseudo- Metoděj ova proroctví.
Pseudo-Metodějovo

proroctví vycházelo ze

zejména kniha Danielova a kniha
využíval
do

rovněž

značné

žalmů.

Stejnou

základů,

měrou

jež mu poskytl biblický text,

jako biblické knihy ovšem autor

legendy, jež se vztahovaly k postavě Alexandra Velikého,

čímž vytvořil

míry velmi specifický, pestrý a originální text. Alexandr Veliký, blížící se zde

charakterem biblickým

hrdinům,

které sídlily na dálném
využil mnoha
pohanství

a

obrazů,

zahnal svým

východě. Při

popisu krutosti vzdálených
středověká

jež mu poskytla

krvelačnost,

čímž

působením nepřátelské

zároveň

již

národy kmene Jafet,

kmenů

imaginace. Aby

zpočátku

předjímal

autor proroctví
zdůraznil

jejich

jejich budoucí

apokalyptickou funkci, popisoval je jako nevídaná monstra, jako divoké šelmy, které
udělaly

neváhají vyhrabávat mrtvé, aby si z nich
Alexander

přemohl

vzniknout

nadpřirozeným

neměly

být

a zahnal je na daleký sever, kde
zásahem a

propuštěny dříve,

měla

potravu. Tyto divoké národy tedy
zůstaly uvězněny

sebevětší

odolat útoku

než nastane poslední

čas,

za bránou, jež

síly i

kdy mají

ještě

ohně.

měla

Odtamtud

jednou sužovat

křesťanský svět pod jménem Gog a Magog. 242

Jak
které se

jasně

vyplývá, následovníkem Alexandrovy

postupně přetvořilo

na

křesťanské

a bylo tak

říše mělo

být

římské

předurčeno přetrvat

impérium,

až do konce

světa: "Na světě není žádný národ, který by mohl přemoci křesťanskou říši.,,243 Kříž, na

kterém

zemřel

Kristus,

zůstal

v centrálním

bodě světa,

tj. v Jeruzalémě, a

měl

být garancí

242 PSEUDO-METHODlUS, San cti Methodii Episcopi Paterensis sermo de regnum cantium et in novissimis
temporibus certa demonstratio, in: Sibyllinische Texte und Forschungen, ed. Ernst SACKUR, Halle 1898, kap.
8, s. 72 n.
243 O
. s. 78 .
'P.Clt.,
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trVání

křesťanského

impéria. V tomto kontextu pak byla i arabská invaze vnímána pouze

přechodná, určená

jako

k porážce ze strany

který porazí lsmaelity, tedy
začlenila

nepřátele

křesťanství.

Vize

příchodu

Krista, a znovu nastolí slávu

vzestup islámu a arabskou expanzi do

křesťanského

posledního
římského

císaře,

impéria,

apokalyptického schématu

dějin.

Arabské expanzi byla věnována jedna z nejdelších a nejdůležitějších částí proroctví.
Katastrofa, kterou

přinesli

sedmé a poslední etapy v
který
celý

Bůh

seslal na

svět

křesťanský svět

celého veškerenstva,

dějinách

tak, jak

křesťanského světa,

lidstva. "Synové

předpověděl

zpustošen. Pomsta se
včetně

Důležitou součástí

křesťany,

Ismaelité do

neměla

ale dotknout pouze

počátek

roli trestu,

hříchy měl

hříšného

být

lidstva, ale

rostlinstva a zvěře.

proroctví je tedy

Romanorum). Tento král podle

křesťanům.

pouště" měli jednoznačnou

sv. Pavel. Pro své nesmírné

předpověď,

pak ale mají být poraženi mocným

pronásledovat

tu byla postavena na

že Arabové budou

křesťanským

sužovat

králem (Rex Grecorum sive

pseudo-Metodějovy předpovědi uskuteční

dřívější utlačovatele, připraví

krutě

pomstu, bude

jim utrpení stokrát horší, než

působili

oni

Poté nastolí v zemi mír a blaženost" ... et sedebit terra in pace et erit pax et

tranquillitas magna super terra qualis nondum esset facta ... ,,?44
Toto
doba, kdy se

1

měly

-

3

otevřou

v klidu a míru ale ještě nemělo být konečné. Tehdy měla nastat

brány severu a národy, které tam kdysi

dát na pochod, aby

hrůzou při
,

spočinutí

zničily křesťanský svět.

uvěznil

Alexandr Veliký, se

Celá země se dle proroctví

měla chvět

pouhém pohledu na ně. Autor si v tomto místě dal velký záležet na to, aby bylo

jeho líčení nepřátelských národů naplněno různými hrůznými detaily. Použil tak celou

ý

škálu obrazů, pro něž nepochybně sáhl nejen do své vlastní fantazie, nýbrž mohl využít i

a

dalších inspiračních zdrojů. Musíme mít na paměti, že pozdně antická a středověká

j

imaginace byla velmi kreativní pokud šlo o obrazy hrůz a neznámého nebezpečí. Podle

lt

proroctví

měly

tedy národy postupovat od severu, jíst maso lidí a pít krev, jako by to byla

voda. Živit se měly nečistými hady, štíry a jinými ohavnými plazy. Neměly ale pohrdnout

l,

ani těly šelem, pohřbených a také nenarozenými plody. Měly krást nemluvňata jejich

e

matkám a jíst je. Nikdo z lidí neměl mít sílu jim čelit, proto po tomto čase velkých běd měl

a

zasáhnout jeden z archandělů a národy ze severu zcela zničit. Poté měl opět vystoupit

).

římský král a ujmout se vlády.245

244
245

Op. cit, s. 91.
Tamtéž, s. 91-93; "Tunc reserabuntur portae aquilonis et egredientur virtutes gentium illarum, quas
conclusit Alexander et concutietur omnis terra a conspectu eorum et expaviscent homines et fugientes
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Bylo předpovězeno, že tento král bude vládnout z Jeruzaléma deset a půl roku a
v této

době křesťany čeká odpočinek

na zemi objeví Antikrist, tento král

od všech pronásledování. Nakonec, ve chvíli, kdy se

tradičně

na Golgotě odevzdá svou korunu, když ji

zavěsí na Kristův kříž. Jeho nástupcem ve vládě bude Antikrist. 246

Oba citované texty, tedy proroctví Tiburtinské Sibyly a proroctví pseudo-Metoděje,
společného. Obě

mají mnoho
příchod

proroctví vychází z židovského mesianismu,
císaře,

mesiášského hrdinného

jenž porazí všechny

předpovídají

nepřátele křesťanství,

porazí

pohany, přinutí Židy ke konverzi a nastolí říši míru a blaženosti. V proroctvích Tiburtinské
Sibyly i

pseudo-Metoděje ještě

morální reformy církve a
nedozrál

čas.

nebyla žádná pozornost

společnosti.

Pro tento motiv ještě v

součástí

textů

imperiální legendy. Oba texty ale naopak již

naznačují

a

pozdějšího

motivu

císaře

vzniku uvedených

ll. století

císaři

spojení mýtu o posledním

době

nutnosti institucionální i

počátku

Reforma církve jako úkol pro posledního

stala nepostradatelnou

věnována

se ale od

křížové

výpravy do Svaté

země

a

osvobození (oslavy) Kristova hrobu. U Tiburtinské Sibyly je ještě oslava Kristova hrobu
spojena s konverzí Židů, v pozdějších verzích bude odkazovat k poutnické (křížové)
výpravě

velmi

posledního

císaře.

důležitou součástí

hraničících

Tento prvek se z pochopitelných

prorockých

textů

důvodů

stal od ll. století

s imperiální tématikou. V některých spisech,

s politickou propagandou, bylo dokonce znovuobnovení slávy Božího hrobu

položeno do

přímé

byly spojovány

závislosti na vstupu posledního

například

císaře

do Jeruzaléma. Takové

naděje

s Jindřichem IV. v textu Benza z Alby, sepsaném kolem roku

1085. 247 Proroctví Tiburtinské Sibyly a pseudo-Metoděje 248 se svým líčením období klidu a
blaženosti staly v oblasti západního

křesťanství

až do ll. století jedinými texty, které

conterriti abscondent se in montibus et in speluncis et in munumentis et mortificabuntur a timore et
corrumpentur prae pavore quamplurimi, et non erit qui corpora sepeliat. Gentes namque , que exient ab
aquilone, comedent cames hominum et bibent sanguinem bestiarum sicut aqua et commedent inmundas
serpentes et scorpiones et omnem sordissimum et abominabilem genus bestiarum et reptilia, que repunt super
terra. lumentorum autem et corpora mortua et abortitia mulierum etiam occidunt parvolus et cedunt eos suis
matribus et edunt eos et corrumpent terram et contaminabunt eam, et nullus erit, qui poterit stare coram eis.
Post ebdomada vero temporis [ ... ] emittit dominus Deus unum ex principibus miliciae suae et percuciet eos
in uno momento temporis, et post haec discendit rex Romanorum et domorabitur in Hierusalem septimana
temporum et dimedia, quod est anni et dimedium, et cum supplebuntur decem et demedium anni, apparebit
filius perditionis."
246 K různým aspektům proroctví Hans MOHRING, Der Weltkaiser, s. 54 n., 321 n., krátce rovněž Marjorie
REEVES, The Injluence oj Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachinism, Oxford 1969, s. 300 n.
247 Benzo ALBENSIS, Ad Heinricum IV imperatorem libri VII, liber I, 15, ed. Karel PERTZ, MGH, SS, XI,
Hannover 1854, s. 605, "Deinceps erit egressio eius usque ad urbem Solimorum, et salutato sepulchro
ceterisque dominicis sanctuariis coronabitur ad laudem et gloriam uiuentis in saecula saeculorum ... Tunc
implebitur quod scriptum est: Et erit sepulchrum eius gloriosum."
248 Do této skupiny lze zařadit také Adsův spis De ortu et tempore Antichristi, který vycházel ze stejných
byzantských tradic jako zmiňovaná proroctví. Adso se ale popisu říše blaženosti prakticky úplně vyhnul.
Pokud můžeme předpokládat, že Adsonův pramen pasáže o blahobytné epoše obsahoval, pakje Adso
vypustil, aby nepřekračoval asketické tabu, které ovládalo svět západního křesťanstva.
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a

otevřeně

y se

se nikde nemluví o tisícileté říši, nýbrž o kratších časových úsecích. 249 Imperiální

oživovaly ideu millenarismu,

apokalyptika, jejíž hlavní
mi1lenaristickým

rysům

součástí

ačkoliv

ne v jeho nejryzejší literární

byla legenda o posledním

císaři,

v počátcích své existence neprosazovala ve

sféře

díky

západního

křesťanství

vídají

sv. Augustina, se dlouho bránilo prorockému apokalypticismu a byzantským

lorazí

vapokalyptice,

včetně

inské

svatý Augustin

striktně

ální i

vlády,250 stal se tento motiv základním rysem středověké imperiální apokalyptiky jak na

textů

Východě,

do

značné

právě

se

)děje,

lehce. Duchovní

prostředí, určované

podobě, neboť

míry myšlenkovým systémem

stále více se prosazujícímu mýtu o posledním
odmítal ve své teologii

dějin

sakralizaci

vlivům

císaři. Přestože

římského císaře

ale

a jeho

tak na Západě.

to letí
lačují
měa

IV.2. Poslední

rrobu

křesťanství

císař:

Aktualizace mýtu v oblasti západního

~ové)

Jak již bylo

toletí

naznačeno,

tím, kdo vnesl do oblasti západního

sech,

eschatologickou postavu posledního

rrobu

inspiraci Adso

aděje

čerpal

císaře,

v prameni byzantského

křesťanství

novou

byl opat Adso de Montier-en-Der. Svou
původu,

jenž vycházel ze stejných tradic,

jako latinské adaptace Tiburtinské Sibyly či pseudo-Metoděje.25I Adso, píšící na
císaře

již nepovažoval

římského či

roku

objednávku francouzské královny, ale za posledního

lidu a

byzantského panovníka, ale francouzského krále: "quidam vero doctores nostri dicunt,

které

quod unus ex regibus Francorum Romanorum imperium ex integro tenebit, qui in
novissimo tempore erit et ipse erit maximus et omnium regum ultimus.,,252 Jinak byl scénář

událostí prakticky stejný - král šťastně panuje (u Adsa ale chybí popis blaženosti a
všeobecného triumfu
super
suis
eis.
eos
na
~bit

rie
)0 n.

JC

h

křesťanstva)

a poté odejde do Jeruzaléma, kde na Olivetské

hoře

Robert Lerner našel logické zdůvodnění tohoto jevu v tom, že oba texty byly napsány v byzantské oblasti,
kde nebyl millenarismus zdiskreditován augustiniovskou linií myšlení. Robert E. LERNER, Refreshment ofthe
Saints: the Time after Antichrist as a Stationfor Earthly Progress in Medieval Thought, Traditio 32, 1976, s.
99 n.
250 Sancti Avrelii A VGUSTINI De Civitate Dei libri XXII, CCSL LXVIII, Turnhout 1955, Liber V, 24-25, s.
160-161; srov. Bernard McGINN, Apocalypticism and Church Reform: 1100-1500, in: The Encyc\opedia of
Apocalypticism, vol. II., s. 75.
251 Franz Kampers předpokládal, že v době psaní svého spisu, měl Adso již s dispozici verzi Tiburtinské
Sibyly. Franz KAMPERS, Kaiserprophetien und Kaisersagen im Mittelalter, Miinchen 1894, s. 23. Současné
výzkumy se přiklánějí k tvrzení, že text Tiburtinské Sibyly byl v latinské verzi znám až v 1. polovině ll. st.,
přímé citace a vlivy ze sibylského proroctví se také dají zjistit až v pozdějších redakcích Adsova spisu (např.
Vita Antichristi ad Carolum Magnum ab Alcvino edita z ll. st.). Jak již bylo řečeno, od 8. století v oblasti
západní Evropy kolovaly latinské verze pseudo-Metoděje. Adso DERVENSIS, De Ortu et Tempore Antichristi,
ed. D. VERHELST, CCCM XLV, Turnholt 1976, s. 107.
252
De Ortu, s. 26.

249
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odevzdá žezlo a korunu. To bude znamenat nejen konec jeho vlády, ale také konec

římské

říše a začátek vlády Antikrista?53 Adsův spisek o Antikristu byl ve středověku znám nejen

ve své "kmenové"

podobě,

nalézt ukrytý i pod jmény
neboť

u verzí

středověkých

ale také v různých

různých autorů.

středověkých rukopisů

pozdějších

modifikacích a lze jej tudíž

Moderní bádání rozlišuje,

v 10. století sám Adso svým spisem De ortu et tempore Antichristi.
Adsonův

text

prozatím,

nikdy neexistuje numerus clausus, osm základních

redakcí Adsonova spisu. Fundament pro všechny verze

neznámý autor

alespoň

mírně pozměnil

a

vytvořil

vytvořil samozřejmě
Počátkem

tak verzi

11. století

označovanou

jako

Descriptio cuiusdam sapientis de Antichristo. 254 Několik let po Adsonově smrti vzniklo,
pravděpodobně

z pera opata z Tegernsee Alboina, další zpracování tohoto traktátu - De
Antichristo quomodo nasci debeat auctore Albuino. 255 Autorem čtvrté verze textu byl
s velkou

pravděpodobností

také Alboin z Tegernsee, text byl ale

mylně připsán

sv.

Augustinovi - Sermo sancti Augustini de Antichristo?56 V průběhu 11. století byla ve
Francii sepsána varianta Adsova textu,

připisovaná mylně

Alcuinovi z Yorku, Vita

Antichristi ad Carolum Magnum ab A1cuino edita. 257 Tento pseudo-A1cuin použil jako
základ své práce

zmiňované

Descriptio, které obohatil inspiracemi z Tiburtinské Sibyly a

ze ve Francii rozšířené legendy o Karlu Velikém,258 a vytvořil tak novou verzi příběhu o
Antikristu a posledním

císaři,

obohacenou o sibylské motivy výpravy do Svaté

země,

zničení pohanské moci, konverze pohanů i Židů (et erit sepulchrum eius gloriosum

259

)

a

nastolení vlády blahobytu, hojnosti a míru, trvající 112 let?60
Další verze Adsonova textuje De tempore Antichristi?61 I autor této redakce využil
hojně

Tiburtinské Sibyly, ale trochu jiným

způsobem

než pseudo-A1cuin.

Nevytvořil

souvislý kompilát obou tradic, nýbrž část sibylského textu jednoduše bez navázání vložil
do textu Adsova. 262 Po roce 1120 vznikl text, zpracovávající traktát Adsův, mylně ale

Tamtéž, "Qui, postquam regnum suum feliciter gubemaverit, ad ultimum Hierosolimam veniet et in monte
Oliveti sceptrum et coronam suam deponet. Hic erit finis et consummatio Romanorum christianorumque
imperii. Statimque, secundum predictam Pauli apostoli sententiam, Antichristum dicunt affuturum."
254 De Ortu, s. 33-53.
255 Op. cit., s. 55-89.
256 Op.cit., s. 91-104.
257 Op. cit., s. 105-128.
258 V ll. st. byla ve Francii rozšířená pověst, ve které Karel Veliký vystupoval jako předobraz panovníkapoutníka, jenž se v doprovodu vojska vypraví do Svaté země, aby tam ochraňoval Svatý hrob. Op. cit., s. 107.
259 Op. cit., s. 125, ř. 198.
260 "Erunt divitie magne et terra dabit fructum suum, ita ut tritici modius denario uno vendatur, vin i et olei
similiter." Pasáž převzatá z Tiburtinské Sibyly, De ortu, s. 125, ř. 180 n.
261 Op.cit., s. 129-137.
262 Op.cit., s. 135, ř. 99 n. "Hic Rex erit Romanorum simul et Grecorum et huic nomen Constans ... ",
následuje přesná citace Sibylina proroctví.
253
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ímské

označený jako Epistola Methodii de Antichristo.

nejen

spisu byla ve 14. století

tudíž

nenasvědčuje. V této verzi, která je známá jako Liber Anselmi de Antichristo, 264

latím,

připsána

263

A konečně poslední redakce Adsova

sv. Anselmovi,

ačkoliv

nic v textu jeho autorství

nenacházíme přímé citace z proroctví Tiburtinské Sibyly.
Různé

ldních

redakce Adsova traktátu o Antikristu byly také cestou, jak se dostala

:řejmě

myšlenka posledního císaře do středověkých Čech. Dnes rukopisné sbírky v Čechách

století

zahrnují celkem sedm manuskriptů, jež obsahují v té

jako

l

:niklo,

rukopisy se datují do období od

ln

sv.

oné verzi

Adsův

spis. Všechny tyto

14. století (1312) do století patnáctého. Nechme

stranou tři z nich, u kterých není jasné, zda-li jejich původ můžeme hledat v Čechách. 265
Nejznámějším

- De

tu byl

počátku

či

a

XV.E.1 O., jenž kdysi
Pražském

hradě

nejvýznamnějším

rukopisem je rukopis Národní knihovny v Praze

patřil Přemyslovně Kunhutě,

abatyši z kláštera svatého

Jiří

na

(rukopis je datovaný do roku 1312). Tento manuskript zahrnuje mezi

yla ve

jinými text De nativitate Antichristi et operibus eius?66 Po počátečních slovech De

, Vita

Antichristo scire volentibus následuje verze Adsonova textu, zcela odpovídající Liber

I jako

Anselmi de Antichristo. Již

byly a

Kunhutiných

)ěhu

o

skutečnost,

rukopi~ů, svědčí

že traktát o Antikristu byl

zařazen

do elitní sbírky

o aktuálnosti a modernosti eschatologické tématiky ve

středověkých Čechách.

Původní Adsův text Je obsažen v rukopise NK ČR X.A.7. ze 14. století. 267

země,

Antikristovský traktát zde

předchází

stejnou

písařskou

rukou zaznamenané Proroctví

Tiburtinské Sibyly, jenž až na jednu výjimku odpovídá klasické latinské verzi textu. Tou
využil

výjimkou je, že tato verze Tiburtinské Sibyly, zřejmě pod vlivem tradice vytvořené

ytvořil

Adsonem, posledního císaře označuje jako rex francorum, cui nomen Constans, et ipse erit

vložil

rex Grecorum et Romanorum. 268 Ovšem je samozřejmě možné, že šlo pouze o náhodu či

ně

ale

písařský omyl než o záměrné vztažení proroctví k francouzskému panovníkovi, neboť již o

monte
[ue

1

IÍka, s. 107.

: olei

263
264
265

O .
'P. Cit., s. 139-152.
O .
'P. cit., s. 153-166.

Tractatus de adventu Antichristi, de novissimo iudicio, de poenis peccatorum et gaudiis iustorum, ruk. NK
CR Praha, XIV.E.34, fol. 22'-25" text odpovídá Liber Anselmi de Antichristo. Na konci připsána pasáž,
převzatá z Albertus MAONUS, Compemdium Theologicae veritatis in septem libros digestum, ed. S. C. A.
BORONET, Opera omnia, t. 34, Paris 1895, s. 245. Liber Anselmi odpovídá věrně, pokud je možné to zjistit
vzhledem k poškozenosti rukopisu, i Tractatus de Antichristo, ruk. NK ČR Praha, IV.H.24, fol. 90 a-93 v•
Třetím rukopisem v této skupině je De Antichristo, KMK Praha, O.XL V, fol. 83 a_85 b • Text odpovídá verzi
~:scrip!io de Antichristo. Tento rukopis pochází z knihovny Georga Bartholda Pontana z Braitenbergu.
v
v
267 NK CR Praha, XV.E)O, fol. 73 _76 • Verhelstova edice Adsonova textu tento rukopis neuvádí.
268 De Antichristo, NK CR Praha, X.A.7., fol. 285'-285\ incipit Ergo de Antichristo scire volentes.
De Antichristo, NK ČR Praha, X.A.7., fol. 285'.
v
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pár

řádků

dál poslední

císař

vjíždí do Jeruzaléma jako rex Grecorum et Romanorum, tedy

ve shodě se sibylskou tradicí. 269
poměrně

V rukopise Národní knihovny v Praze XIV.H.26 najdeme

volné

zpracování verze pseudo-Alcuinovy.27o Jedná se o velmi nepřesný opis zmíněné redakce,
autor vynechával,

popřípadě přeházel

Pasáž z Tiburtinské Sibyly o
říši

blaženosti, byla sice

zůstala

římském

celé pasáže, do textu vnesl i svou vlastní invenci.
králi C., jenž porazí

přemístěna přímo

nepřátele křesťanstva

a nastolí

za adsonovské proroctví o francouzském králi,

ale zachována ve všech důležitých detailech.
Poslední rukopis, o kterém je

třeba

se zmínit, je uložen v Knihovně Metropolitní

kapituly pod signaturou O.XXXVIII. Za incipitem De Antichristo scire volentes následuje
volně

zpracovaná "Anselmova" verze,

přičemž

proroctví o posledním

vynecháno. Na druhou stranu ale oproti "Anselmovu" textu je zde

císaři

obšírně

je zcela

rozpracován

nový motiv Antikristova vojska z národů Gog a Magog. 27J Kořeny širšího rozšíření motivu
národů

Gog a Magog v

legendě

o Antikristu a na ní navazující

legendě

o posledním

císaři

lze rovněž hledat v tradici sibylských proroctví.
Přenesme se ale ze středověkých Čech ještě na okamžik zpět k obecnější

problematice vývoje a prosazování se mýtu o posledním císaři. Tuto legendu zahrnovali do
svých

textů

i uznávaní exegetikové a

ctění

teologové. Honorius z Autun

vytvořil

ve spise

Gemma animae alegorickou paralelu mezi pašijovým týdnem a utrpením církve v poslední
epoše

před

koncem

předznamenaly

světa.

Události

události posledních

vjezd Krista do Jeruzaléma na

dnů.

pašijového

týdne

v

Honoriově

konstrukci

S odvoláním na Sibylu tak symbolicky spojil

Květnou neděli

s příjezdem posledního

císaře,

který vjel do

Jeruzaléma, aby odevzdal vládu Bohu "Dies utique Palmarum, quando Dominus ad

Hierosolymam venit, et ei turba cum palmis occurit, est illud tempus, cujus ultimus
Romanorum imperator Hierosolymam ibit, regnum Deo et Patri dabit, ut Sibylla
scribit,,?72 Asociace mezi Kristem a posledním císařem v tomto textu je signifikantní
ukázkou toho, jak

výrazně

ovlivnily sibylské texty

středověké

autory, ty

nejváženější

269 Stejně tak je poslední císař označen jako rex Grecorum et Romanorum v Prophetiae Sibylae, ruk. NK ČR
Praha, XIV.H.33, fol. 67 v • U tohoto rukopisu si ale nemůžeme být jisti jeho původem.
270 Tractatus de Antichristo, NK ČR Praha, XIV.H.26, fol. 200'-208'. Následuje Prophetia de Bohemia,
sepsané 1424, aktuální proroctví, navazující na situaci v husitských Čechách. Předvídá se zde pro Čechy
doba nebývalých běd, bojů a válek.
v
271 KMK Praha, O.xXXVIII, 178 -179\ motiv Gog a Magog fol. 179'.
272 HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Gemma animae, lib. III, MPL 172, col. 697.
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ly

nevyjímaje. 273 O popularizaci mýtu o posledním císaři ve 12. století svědčí také skutečnost,
že se stal ústředním námětem liturgického dramatu Ludus se Antichristo.

rlé

IV.2.l. Poslední císař a oživení myšlenky pozemského sabatu

:e,

;;i.

půdu

rozšíření

pro

císaři.

legendy o posledním

žádnou pozitivní roli v konečném dramatu
Lli,

dějin,

Byl to ale až Jáchym z Fiore a jeho pojetí

pronásledovatele církve a

ztotožňoval

který byl

lJe

podstatou.

ela

přítomen
Přesto

v klasické

podobě

světa nepřiznával,

úsek

měl tvořit věk

světské

císaři

naopak v císařích

viděl

je s jednotlivými hlavami apokalyptického draka.
křesťanství

legendy o posledním

jeho nové pojetí teologie

věčnosti oddělený

moci a

Sám Jáchym ale

Jáchymovo oživení millenarianismu v oblasti západního
tní

který poskytl opravdovou živnou

dějin,

císaři

se lišilo od systému,

jak chronologicky tak i

kdy jejich poslední, ještě pozemský a od

sabatu, následující po porážce Velkého Antikrista,

rán

mělo na rozvoj eschatologické imaginace zásadní vliv. 274 Jáchym z Fiore rozdělil dějiny do

LVU

tří

.aři

~jší

po

sobě

~poch, přičemž

každý úsek odpovídal jedné

(věk

Boha Otce a Starého zákona,

věk

Syna-Krista a evangelií a

věk,

ovládaný ideou mnišství,

měl

být

časem

věk

části

svaté Trojice
Třetí

Ducha svatého).

dokonalosti, spirituální kontemplace,

duchovního porozumění, mystického vytržení a lásky.

do
lise

následujících

Jáchymův třetí věk měl
dvěma

Antikristy,

neboť

dní

že na konci druhého

lkci

pessimus). Na konci

lojil

Magoga. 275

l do

Jáchymova

ale

přijít

po ne před časem Antikrista, resp.

Jáchym mimo jiné

věku čeká

teorii multiplicity Antikrista.

mezi

Věřil,

církev pronásledování od Velkého Antikrista (Antikristus

třetího věku

naděje,

představil

měl přijít

se objeví

rovněž

Antikrist, zjevený v

týkající se budoucnosti církve, se

soustředila

podobě

Goga a

více na novou

ad

formu církve, která měla mít zcela monastický charakter. Nešlo mu tedy o reformu

mus

soudobé podoby nábožensko-politické entity křesťanstva. Reformu viděl v budoucnosti,

ylla
ntm
lější

ČR

v nastolení nového
rozšířeného

pořádku,

ne v obnovení idealizovaného pořádku minulého (na rozdíl od

gregoriánského hnutí). Archetyp ideálního modelu umístil do budoucnosti a ne

do minulosti. 276

R· h
lC .ard K. EMMERSON, Antichrist, s. 59.
O vlIvu Jáchyma z Fiore Marjorie REEVES, Joachimist lnjluences on the Idea of a Last World Emperor,
~~aditio 17,1961, s. 325-37l.
Robert E. LERNER, Antichrists and Antichrist, s. 553-570. Více o tom v kapitole této práce, kde je
~racována problematika obrazu a vnímání Antikrista.
Bernard McGINN, Apocalypticism and Church Reform, s. 79.
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Systém Jáchymovy teologie

dějin

je velice složitý, pro

osvětlení

jednotlivých

podrobností zde není prostor a ani nejsou předmětem této práce?77 Některé elementy
z učení Jáchyma z Fiore je ale

přesto

nutné

připomenout, neboť

jsou nezbytné pro

interpretaci textů, týkajících se lucemburských panovníků.
Každý ze tří věků v Jáchymově teorii musel projít přípravnou, "inkubační,,278 fází.
Jednotlivé epochy tedy nenásledovaly
překrývala

s fází

iniciační. Příprava

od Eliáše po Ježíše a
Jáchym

očekával

jeho

Jáchymově

prvního

třetí věk započal

věku

za sebou, ale vždy se

konečná část

trvala od Adama po Abraháma, druhého

již s Benediktem z Nursie, v době svého života

ukončení. Příprava přitom spočívala

Pronásledování církve a války,
v

bezprostředně

vyjádřené

v očistném reformním procesu.

formou klasické apokalyptické rétoriky,

systému znamenaly prostředek očisty a vývoje církve, její spiritualizace, byly

nutné na cestě k vyššímu, dokonalejšímu poznánÍ,279 Právě tento motiv "přípravné fáze",
byl jedním z vodítek, jak interpretovat eschatologicky

laděný

text, týkající se Zikmunda

Lucemburského, kterým se budeme zabývat později.
Důležitým

prvkem pro rozvoj imperiální legendy byly některé aspekty z Jáchymova

pojetí Antikrista. V sedmi po sobě následujících věcích dějin280 měla církev zažít sedm
pronásledování. Šesté a sedmé pronásledování postihne církev v šestém věku, tedy
v přechodné fázi před příchodem sabatu. Šestého pronásledovatele, symbolizovaného
šestou hlavou apokalyptického draka, spojil Jáchym s postavou Saladina. Sedmý
pronásledovatel, Velký Antikrist, byl popsán jako
a zkažený

představitel prelátů.

konci šestého

věku.

Pro nás

Jáchym sám

vůdce

důležitější

vysvětlil,

sekty pseudoproroků, zcela hříšný

je funkce

těchto pronásledovatelů

že církev byla podrobena

útokům

na

a utrpení,

protože sama je hříšná a potřebuje očistit" ... quia falsa sit religio nominis Christian i ".281
V následku obou pronásledování
také

očištěná,

respektive

Prostřednictvím

měla

být v šestém

věku

nejen

rovněž zničená zesvětštělá, hříšná

Antikrista

měla

zničena římská říše,

ale

nevěstka

babylonská.

být tedy provedena reforma, církev byla

předurčena

církev,

277 Literatura k tomuto tématu je nepřeberná, základní prací zůstává Herbert GRUNDMANN, Ausgewahlte
Aufsatze, Teil2, Joachim von Fiore, MGH-Schriften 25,2, Stuttgart 1977. Bernhard TOPFER, Das kommende
Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin 1964.
K rozvoji jáchymistického hnutí souhrnně REEVES, The Influence, passim.
278 Tento poměrně výstižný termín použil Norman COHN, Die Sehnsucht nach dem Millenium. Apokalyptiker,
Chiliasten und Propheten im Mittelalter, Freiburg im Breisgau 1998, s. 119.
279 E. Randolph DANIEL, Joachim oj Fiore: Patterns oj History in the Apocalypse, in: The Apocalypse in the
Middle Ages, ed. Richard K. EMMERSON, Bernard McGINN, lthaca-London 1992, s. 77 n.
280 Jáchym vedle dělení na tři epochy paralelně uvažoval i v systému augustiniovského dělení na sedm
období, přičemž konec druhé epochy odpovídal konci 6. období dějin; sedmé období bylo ztotožněno se
třetím věkem. Robert E. LERNER, The Medieval Return to the Thousand-Year Sabbath, in: The Apocalypse in
the Middle Ages, s. 59 n.
281 Citace Bernhard TOPFER, Das kommende Reich, s. 91, pozn. 224.
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'ých

k posunu do vyššího, duchovního stadia. Všechno zlo

~nty

zmizet působením jiného zla.

mělo

zničeno.

být

Zlo tedy

mělo

zároveň

toho,

Ambivalence postavy Antikrista jako tyrana a pronásledovatele, ale

pro

jenž církev v posledním

věku očistí,

byla patrná u

františkánů spirituálů,

císaře

Fridricha II. Pro italské

ale také pro okolí papežské kurie byl Fridrich

fází.

jáchymistické kruhy

část

n.

tého

například

proroctví Sibyly Erithrejské, sepsané symptomaticky na papežském

vota

popřípadě

v jeho

esu.

symboliky popsán jako orel barvy pantera, s hrudí lišky a ocasem lva. Podle proroctví bude

~iky,

mít

byly

slyšet od severu až k Tyru.

lze",

pomocí přemůže lva ze severu, jenž přijde, aby ho zniči1.

mda

rétorickým napojením na obrazy z 13. kapitoly Zjevení (et bestiam quam vidi similis erat

Antikristem par excellence.

postupně tři

282

bezprostředním

Takto postavu Fridricha II. zařadilo ve 13. století

okolí. Fridrich tu byl za pomoci rozvinuté apokalyptické

hlavy, nejprve jednu, pak mu
Měl

dvoře,

měly narůst dvě

být kojen·a odchován na hrudi

další, jejich

nevěsty

283

syčení

bude

Beránkovy, sjejíž

Orel zde svým přímým

pardo, et pe des eius sicut ursi, et os eius sicut leonis) odkazuje ke

ztotožněním

Fridrichův

10va

s Antikristem. Jako poražený lev se zde objevuje Ota IV. Brunšvický,

:edm

konkurent v boji o

tedy

tj. narostla mu druhá hlava. Po

lého

Jeruzalémského království, tedy narostla mu hlava

dmý

až k Tyru. Poukaz na Ezechielovo proroctví (Ez 26,7) odhaluje i skrytý odkaz k městu

'íšný

Babylon a k babylonskému králi.

ů

spojován s postavou a vládou Antikrista, ve výkladech Jáchyma z Fiore byl Babylon

na

pení,

císařskou

korunu.

Vítězstvím

nad ním Fridrich získal

křížové výpravě

Právě

do Svaté
třetí.

země

císařskou

korunu,

získal Fridrich korunu

Poté jeho vláda sahala od severu

Babylon byl v mnoha apokalyptických textech

symbolem pro Římskou říši, babylonský král pak pro římského císaře?84

:" 281

Na druhé

straně, především

v německých oblastech

říše,

Fridrich získal renomé

, ale

eschatologického reformátora církve. Je také nutné připomenout některá životopisná data-

lská.

Fridrich II. uskutečnil křížovou výpravu, dosáhl Jeruzaléma a v roce 1229 byl korunován

'čena

jeruzalémským králem. Vztah Fridricha II. s církví byl nicméně více než problematický.
Jeho vladařská kariéra tedy jen podporovala ideu Fridricha jako reformujícího posledního

ende
k

císaře. Po jeho smrti se mezi lidmi rozšířila pověst, již k roku 1348 zaznamenal do své

kroniky Jan z Winterthuru. Podle ní Fridrich II. skutečně nezemřel, znovu se vrátí, aby

)tiker,

282

rlthe

Moravě, aby společnými "antikristovskými" silami porazili křesťanstvo. O apokalyptické rétorice

pse in

Po roce 1241 byla dokonce rozšířena pověst, že se Fridrich II. spojil s Tatary, útočícími již ve Slezsku a na

v proticísařském táboře Hans Martin SCHALLER, Endzeit-Erwartungen und Antichrist- Vorstellungen in der
Politik des 13. Jahrhunderts, in: Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, hrsg. Max KERNER, Darmstadt
1982, s. 214 n •
283
Heritea Babilonica prophetissa, ed. Christian JOSTMANN, in: Týž, Sibilla Erithea Babilonica. Papstum
~~d Prophetie im 13. Jahrhundert, MGH Schriften, Bd. 54, Hannover 2006, s. 503.
Christian JOSTMANN, Sibilla Erithea, s. 276-277.
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provedl hlubokou sociální a církevní reformu, která ovšem
společenské

měla

vést v jisém smyxslu ke

perberzi. Symbolicky byl tento fakt vyjádžen tím, že si chudé dívky budou

brát bohaté muže, jeptišky se budou vdávat a mniši ženit. Hlavním poselstvím bylo, že
čeká

církev

od tohoto navrátivšího se Fridricha velké utrpení a pronásledování, kdy

duchovní budou

raději

schovávat své tonsury pod kravskou

kůží,

aby nebyla odhalena

jejich příslušnost (tento motiv pocházel z vidění Jana z Parmy,285 během středověku se stal
velmi populární a objevoval se v mnoha profetických textech,
rozšířeném

ve velmi

proroctví Telesfora z Cosenzy). Po této reorgamzacl a drastické
větší

duchovenstva, když dosáhne Fridrich
s velkým vojskem

stromu.

například

moře

slávy a

věhlasu

než kdy

a odevzdá svou korunu na Olivetské

hoře

reformě

dříve, přepluje

nebo u uschlého

286

Jáchym z Fiore

rovněž přispěl

k obohacení

scénáře

eschatologických událostí o

další postavu, svatého papeže. Nebyla to Jáchymova originální myšlenka,

rozšířili

ji až

jeho následovníci, díky kterým se stala jedním ze základních rysů apokalyptiky 13. a 14.
století. 287 Jáchym z Fiore počítal na konci šestého věku s příchodem silného, mocného
papeže,288 jenž odolá Antikristu, zreformuje křest'anství, dodá mu spirituální charakter a
pomůže

mu v

Zarabelem

přechodu

z knihy

do

Ezra,

věku

který

blaženosti. Papež, jenž
po

babylonském

anděl,

(Apc 7, 2-8). Papež,

jenž

měl

zajetí

Předznamenáním

jeruzalémského chrámu (Ez 3,2; 5,2).
apokalyptický

měl přijít,
řídil

byl srovnatelný se
obnovení

svatého papeže byl pak

znamení živoucího Boha" a poznamenal 144 tisíc

označovaný

jako pontifex Noue Jerusalem

stavby

měl

Izraelitů

podle Jáchyma z Fiore

, t sIovo BOZl a obnovl·t křest' ans k'e na'bozenstvl.,289
k aza
v,

v

Visio seu prophetiafratris Johannis, ed. Emil DONCKEL, in: ed. Týž, Visio seu prophetiafratris Johannis.
Eine suditalienische Prophezeiung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Rčimische Quartalschrift XL, 1932,
s.376.
286 " .. . transfretabit et in Monte Oliveti vel aput arborem aridam imperium resignabit", Die Chronik Johanns
von Winterthur, ed. Friedrich BAETHGEN, MGH, Scriptores rerum germanicarum, Nova series III., Berlin
1955, s. 280 n. K rozšíření pověsti o "Třetím Fridrichu", jenž přinese reformu, REEVES, The Injluence, s. 316
n. O různých aspektech eschatologické role Fridricha II. Robert E. LERNER, Frederick 11., s. 359-384.
287 S postavou svatého reformátorského papeže na konci věků počítal již Gerhoch z Reichersbergu. Vznik
představy papeže jako eschatologické postavy je nutné vidět v souvislosti s vzrůstem institucionální moci
papežství a jeho důležitosti během ll. a 12. století. Zařazení papeže do eschatologicko-apokalyptického
schématu znamenalo potvrzení jeho postavení v teologicky chápaných dějinách. Srov. Bernard MCGINN,
"Pastor Angelicus H, s. 221 n; Bernard MCGINN, Angel Pope and Papal Antichrist, Tamtéž, s. 157 n.
288 "In qua, videlicet, generatione peracta prius tribulatione generali et purgato diligenter tritico zizaniis,
ascendet quasi nouus dex de Babilone, universalis scilicet pontifex noue Ierusalem ... dabitur ei plena libertas
ad innouandam christianum religionem et ad predicandum verbum dei ... Abbot Joachim ofFIORE, Liber de
Concordia Novi et Veteris Testamenti, kniha 4, část 1, kap. 45, ed. E. Randolph DANIEL, Transactions ofthe
American Philosophical Society, vol. 73, part 8,1983, Philadelphia 1983, s. 402.
289 Viz předešlá poznámka. Srov. Weissagungen uber die Papste, Vat. Ross. 374, ed. und Kommentar Robert
E. LERNER, Robert MOYNIHAN, Zlirich 1985, s. 25.
285
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I

Papežství ve

ke

třetím věku nemělo

Naděje

příchod

tedy zmizet,

mělo

ale nabýt více spirituální,
postupně

dou

monastickou podobu.

, že

ozvěnu

kdy

století ale

lena

tohoto mýtu zřejmě scházela dostatečně charismatická postava papeže).290 K transformaci

stal

imperiálního mýtu na mýtus papežský došlo po sepsání sbírky Vaticinia de summis

~lmi

pontificibus na přelomu 13. a 14. století.29 1 Rozhodující roli ve vývoji apokalyptického

rmě

nazírání papeže a jeho role v konečných událostech

na

svatého papeže - reformátora našla

mezi Jáchymovými následovníky z řad
celkově převažovala

proroctví

františkánů spirituálů.

císařská

Až do konce 13.

nad papežskými (k plnému rozvinutí

měl

luje

text, zvaný Liber de Flore.
Objevuje se zde důležité propojení naděje na příchod andělského papeže292 se starším

'ého

mýtem o posledním

pastores angelici,

císaři.

označený

Je zde

předpovězeno,

že první z řady prorokovaných

čtyř

jako rectijicator christianitatis, se spojí s francouzským

císaře,

tí o

králem, jehož korunuje na

i až

triumf církve v posledních dnech

zreformují církev, dobudou Jeruzalém a zaslouží se tak o
světa.

Spolupráci

andělského

papeže a posledního

císaře

14.

naznačil ve svých spisech již Roger Bacon,293 který také rozpracoval myšlenku svatého

ého

papeže, jako konkrétního jedince, jehož lze

er a

Papa erit his temporibus qui purgabitjus canonicum et ecclesiam Dei.,,294 Roger Bacon se

T

se

odvolával na

předešlá

očekávat

v blízké budoucnosti, " ... quod unus

proroctví (Merlinovo, Sibyllino atd.), aby potvrdil, že nastal

čas

vby

Antikristovy vlády.295 Proto považoval za nutné, aby ze světa bylo vykázáno zlo, a objevili

pak

se vyvolení Boží. První

~litů

zreformovat a obnovit, "quare necesse est ut extirpetur malitia, et appareant electi Dei;

iore

aut praeveniet unus beatissimus papa, qui omnes corruptiones tollet de studio, et ecclesia,

měl přijít

beatissimus papa, který

měl očistit

církev i

svět,

a tak je

et caeteris, et renovetur mundus, et intret plenitudo gentium .. .. ".296 Papežova dobrota,
pravdivost a spravedlnost nakonec
mis.
932,

měla

vést k znovuobnovení jednoty východní a západní

církve, k obrácení Tatarů na křesťanskou víru (zatímco Saracénům bylo předpovězeno
zničení)?97 Byl to ale až spis Liber de Flore, jenž se zasloužilo úspěšné spojení císařské a

nns
316

W. .
ez.ssagungen uber die Piipste, s. 24.
292 Wezssagungen uber die Piipste; Bernard MCGINN, "Pastor Angelicus", s. 238.
293 Takto byla tato postava označena poprvé ve Vaticiniis de summis pontificibus.
294 Bernard MCGINN, "Pastor Angelicus", s. 242.
Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita, volI., Opus tertium, ed. J.S. BREWER, London 1965
~~erum Britannicarum medii aevi scriptores, RoUs series, 15), s. 86.
Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita, volI., Compendium studii philosophiae, ed. 1. S.
BREWER, London 1965 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, Rolls series, 15), s. 402, "ut prophetias
non.solum sacras sed salubres, ut Sibyllarum, Merlini, Aquillae, Festonis, et multorum aliorum sapientium
aestJmabant quod his temporibus instarent dies Antichristi." Ve svých dalších dílech Bacon řadu proroků
~~6zšířil i o Jáchyma z Fiore.
297 Tamtéž.
Opus tertium, S. 86.
290
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mýtů,

papežské apokalyptiky, tedy dvou velkých
ještě

z nichž vznikl mýtus nový,

ovlivňující

dlouho poté evropskou apokalypticko-politickou religiozitu.
Ve 14. století navázal na tradici propojující oba mýty františkán Jan Rupescissa. Ve

svých dílech, z nichž naprostou

většinu

sepsal v období mezi lety 1340 až 1360

dlouholetých pobytech v žaláři, dále rozvíjel tradici
zprostředkována učením

františkánů spirituálů,

Jana Petra Oliviho. Rupescissa předpokládal, že

při

jež mu byla

otevřený příchod

Antikrista a s ním utrpení církve započne na počátku šedesátých let 14. století. 298
Antikrista ale s pomocí Boží
měl

přemůže andělský

být zvolen papežem v době

největších

papež, františkánský reparator orbis. Ten

církevních nesnází, zreformovat

znovu nastolit evangelické hodnoty. Napomáhat mu
Francie, kterého papež instaluje na římského

císaře.

vzhledem k trvajícímu avignonskému papežství a
Tito dva pak podle proroctví
pozdějších

zničí nebezpečí

při

tom úkolu

měl

křesťanstvo

a

hrdinný král

Toto spojenectví není nijak překvapivé
Rupescissově

arabské invaze,

francouzskému

ukončí

původu.

západní schizma (v

zpracováních, kdy byl Rupescissa prezentován jako prorok církevního

schizmatu) a rozšíří vládu do Asie a Řecka. Ve stopách Jáchyma z Fiore věřil Jan
Rupescissa, že pouze drastický zásah negativních sil
tradičnímu

odpovídalo

schématu, podle kterého starý

může
svět

posloužit

musel být

reformě,
zničen,

což

ostatně

aby mohl být

obnoven ve vyšší dokonalosti. 299 Soudobá církev byla podle Rupescissy zkažená a
potřebovala

co

zemětřesení,

povodní

zesvětštělé

nejradikálnější
či

invazí

očistu.
pohanů.

Ta

měla přijít

jako výsledek válek, hladu,

Roli hrála i vzpoura lidu, který zasáhne proti

církvi, odebere jí majetek a své

oběti

pak zmasakruje. Vše se obrátí k dobrému

ve chvíli, kdy plenitelé nenechají kléru jinou možnost než navrátit se k evangelické
chudobě a vzoru apoštolského života. 30o

Ve spise Liber secretuum eventuum (1349), kde Rupescissa navázel Na Oliviho a na Arnolda z Víllanovy,
došel k závěru, že Antikrist se zjeví roku 1366 a 1369 bude zičen. Johannes de RUPESCISSA, Liber
secretorum eventuum, ed. Robert E. LERNER, Christine MOREROD-FATTEBERT, Freiburg 1994, § 15-17, s.
144 n.
299 Srov. K tomu Mircea ELlADE, Mýtus o věčném návratu, Praha 2003, s. 47 n., s. 65 n., s. 75 n.
300 K životu a dílu Jana Rupescissy Jeanne BIGNAMI-ODlER, Études sur Jean de Roquetaillade (Johannes de
Rupescissa), Paris 1952; Andre VAUCHEZ, Jean de Roquetaillade (t 1366 ca.). Bilan des recherses et état de
la question, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 25-37; Robert E. LERNER, "Popular Justice": Rupescissa in
Hussite Bohemia, s. 39-51.
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lující

IV.3. Antikrist nebo poslední císař světa? Lucemburkové
v aktualizovaných apokalyptických proroctvích

a. Ve

O

při

byla

Po tomto delším,

leč

pro pochopení eschatologické role panovníka nezbytném úvodu se

vrat'me na začátek, do lucemburských Čech, k Milíčovi z Kroměříže. Osoba císaře Karla
světské

blížícího se konce, a tím i přítomnosti Antikrista a jeho moci na tomto

. Ten

jeden z hlavních pilířů

:tvo a

církve, jejíž stav ho dovedl k přesvědčení, že Antikrist již ovládá
přijde,

reformní tradice

být dosaženo spásy.

vodu.

IV.3.l. Oraculum angelicum Cyrilli

vního
1 Jan
;;tatně

II být
~ná

a

lladu,

svůj

ubíral, když hledal
světě. Milíč

kritický zrak upíral do
svět,

důkaz

jakožto

řad hříšné

že Kristus brzy

aby zasedl ke svému soudu, a že je třeba co nejrychleji provést reformu, aby mohlo

apivé

na (v

jakým se

Milíč

~tí.298

předhusitské

jediný

směr,

IV. a

král

moci

nepředstavovaly

íchod

"lnnova Domine, lnnova Domum tu um ethnicam et pollutam! ,,301 Touto výzvou
podněcovalo

k reformě církve a k vnitřní

obnově světa

temný, záhadný text, jenž byl inspirací pro

několik autorů, kteří měli

přisoudili

Karlovi IV. roli v eschatologických událostech

jimi byli

například římský

humanista a na

čas

Oraculum angelicum Cyrilli,

tribun Cola di Rienzo, již

světa.

Vedle

zmiňovaný

jedno

Milíče

společné:

z Kroměříže

Jan Rupescissa italský

vychovatel Zikmunda Lucemburského Niccola Beccari. Beccari,

v jistém smyslu navazující na duchovní odkaz, který na

Karlově dvoře

zanechal Cola di

proti

Rienzo, vyzýval v roce 1377 císaře a jeho syna k triumfální cestě do Říma. 302 Ve svém

,rému

listu adresovaném Karlovi se odvolával nejen na slávu antických císařů, k nimž panovníka

~lické

připodobňoval,303 ale také na v jáchymistickém duchu sepsaná eschatologická proroctví.

Beccari ve svém listu spojil již tradičně výzvy k obnově slávy města Říma a naděje na
obecnou reformu s proroctvími, jež, rovněž tradičně, navázal na astrologické předpovědi.
Odvolával se stejně jako mnozí před ním, včetně Coly di Rienzo, na proroctví Cyrila,
Jáchyma, Polykarpa a Sibyly. Svá tvrzení hojně textově opíral zejména o věštby Merlinovy
(tato proroctví

byla připisována

legendárnímu

kouzelníkovi,

sepsána byla ale

v postjáchymovském duchu ve 13. století).304 Odvolávat se na Merlina, Sibylu(y),
anovy,
, s.

'es de
itat de
~issa in

301

Graculum angelicum Cyrilli nebst dem Kommentar des Pseudojoachim, ed. Paul PIUR, Briefwechsel des
~~la di Rienzo, ed. Konrad Burdach, Paul Piur, Bd. II., Teil IV., Anhang, Berlin 1912, s. 306.
Beccariův list císaři vydal Karel HRDINA, Niccoló Beccari, Ital na dvoře Karla IV., Ad Cesarem ... , in:
K dějinám československým v období humanismu, sborník prací věnovaných 1. B. Novákovi k 60.

~~rozeninám, Praha 1932, dopis otištěn na s. 164-177.

.
czt., s. 175.
.Nlccoló BECCARI, Ad Cesarem, s. 173, "Hic totam suam prophetico sensu replebit historiam prolixam
satJs de leone bicaudato ac ab inicio scripture de extremis Germanie montibus faciens mum exire et Ytaliam
304

G
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Polykarpa, Jáchyma z Fiore, Cyrila či Metoděje, stejně jako skutečnou, či fiktivní
astrologickou elitu305 patřilo v prorocké literatuře 14. století k běžným jevům?06 Astrologie
a proroctví
výzvy k

tvořily tradiční

císaři

dvojici, v tomto ohledu tedy Beccari nebyl výjimkou. Své

koncipoval tak, že propojil

dávných proroctví. Dominanci

příznivou

astrologickou

předpověď

s řečí

souhvězdí

Lva (Leo signum regale inter cetera signa
predominans) navázal na Merlinovu věštbu o dvouocasém lvu307 a na výzvu ke Karlově
cestě

do Itálie. Karlovy kroky mířící do Itálie měly být ve znamení přízně

měla

nést ovoce v podobě Karlova

vizí Beccari
astrologické

konečného

opět připomněl rozšířená
předpovědi

hvězd,

jeho cesta

panování a nastolení obecného míru. Touto

eschatologicky orientovaná proroctví. Detailní

a odkazy na prorocké texty patřily zejména od 13. století

společně

s výzvami k obecné reformě, popř. k obnově slávy Říma, do jednoho celku "elitní"
komunikace

vzdělanců

(za charakteristický

příklad

tu

může

sloužit známý

učenec

Arnald

z Villanovy, kardinál Jan z Toleda, astrologií argumentoval i Jan Rupescissa308 ). Beccariho
argumentace v tomto konkrétním
specifického

případě

středověkého vzdělaneckého

Když Beccari
proroctví, byl si

stejně

svůj

diskurzu.

jako před ním Cola di Rienzo použil stará, ale

pravděpodobně vědom

nezdá, že by Beccari

byla ukotvena k tradičních kategoriích tohoto

možné skeptické reakce ze strany

velkou diplomatickou cestu,
jako jeho italský

stále živá

císaře. Přesto

list pojímal čistě rétoricky, bez nadějí na jakékoliv vyslyšení.

byl sepsán pouhý rok před Karlovou smrtí, je nutné vzít v potaz, že

stejně

zjevně

při

níž navštívil francouzský

předchůdce

na

Karlově dvoře,

císař měl

dvůr, ještě před

se
Ač

svou poslední

sebou. Beccari,

se snažil obhájit

pravověrnost

starých proroctví,309 a to i přes skepsi samotného císaře, který podobná proroctví označoval

petere usque in finem, nichil ab astrologorum observacionibus et indiciis a Sibilinis versibus alienum videtur
attingere. Plura tamen hic et Sirilli, Policarpi et Joachim preterita pronunc habeo, quoniam illa maxime ad
voluntates et effectus interpretancium producta esse conperio."
305 K tomu srov. Gerd MENTGEN, Astrologie und Offentlichkeit im Mittelalter, Stuttgart 2005, s. 74 n.
306 Srov. např. stejný výčet u Coly di Rienzo, Rienzův list ze srpna 1350, Briefwechsel des Cola di Rienzo,
Nr. 58, Teil III., s. 295.
307 Niccolo BECCARI, op. cit., s. 172, srov. Prophetia Merlini, cit. podle Franz KAMPERS, Die deutsche
Kaiseridee in Prophetie und Sage, Aalen 1969, s. 233, "Prophecia Merlini inventa et rescripta a quodam
antiquo libro. Audivi vocem dicentem mihi: Scribe, que ventura sunt! Ab extremis montibus exibit leo
biffurcatus cauda, levis ingressu, humili(s) aspectu, terribilis rugitus (!), renovate aquile copulatus."
308 Rupescissu doprovázela pověst zkušeného astrologa (peritus in astrologia), viz Chronica Heinrici Surdi
de Selbach, MGH SS, Series nova 1., Berlin 1922, s. 84, pozn. 5, srov. Gerd MENTGEN, Astrologie, s. 75,
který kronikářovo tvrzení označil za zcela nepodložené. Zde je nutné podotknout, že Rupescissa ve svých
dílech neargumentoval astrologickými poznatky nijak často, přesto ale zjeho textů vyplývá, že byl v tomto
směru vzdělán, např. Jean de ROQUETAILLADE, Liber Ostensor, ed. sous la direction ď André VAUCHEZ, ÉFR
2005, quatrieme traité, 24-28, s. 148 n.
309 Niccolo BECCARI, op. cit., s. 172, " ... verum illa, que providenciam seu sophiam non fallaciter in se
prescribit, que solius dei est, qui humanis acomodat mentibus divinitus futura predicere."
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310

ktivní

zajantastica, stojící v protikladu k čistému učenL

ologie

argumentovali Cola di Rienzo či Beccari, tedy textům, které vyšly z jáchymistického

Své

proudu myšlení, ovšem neznamená, že by odvrhl (nebiblická) proroctví všechna.

s řečí

Jáchymistická proroctví ovšem nejednoho autora přivedla k inkvizičnímu vyšetřování,

signa

někteří

1.

Karlův postoj k proroctvím, jakými

byli právě pro tento směr uvažování stíháni a žalářováni. Je tedy celkem přirozené,

ar10vě

že je Karel IV. nepřijal za své. Ovšem například proroctví Tiburtinské Sibyly, které bylo

) cesta

díky své až dominantní kristologické linii ve středověku hodnoceno velice vysoko, Karel

Touto

IV. využil ve své panovnické reprezentaci (o tom dále).
Vraťme

'etailní

se ale

zpět

blíže k Cyrilovu proroctvL Podle legendy navštívil Cyrilla

při

olečně

mši na hoře Karmel anděl, aby mu předal proroctví, zapsané na dvou stříbrných tabulích.

,elitní"

Cyrill údajně pak požádal Jáchyma z Fiore, aby mu andělova slova vysvětlil. Opustíme-li

I\mald

pole legendy, víme pouze to, že proroctví bylo sepsáno v 80. letech 13. století v okruhu

:cariho

italských

tohoto

nesrozumitelný text pomáhá rozšifrovat, byl

františkánů spirituálů.

Jáchymovi z Fiore

připsaný komentář,

pravděpodobně

poměrně

jenž

sepsán záhy po proroctví

anonymním přívržencem Jáchymova učenL 3l1 Proroctví i jeho komentář jsou historicky

le živá

ukotveny ve výkladu událostí v Itálii po roce 1254 do pontifikátu Bonifáce VIII., hlavním

esto se

tématem je však kritika

~nL Ač

nutné reformy. Církev, jež se

)slední

chamtivosti, postihne ruina vel calamitas, aby bylo odděleno zrno od plev.

,eccari,

bude církev zbavena všech svých

věrnost

svých neřestL 313 Vykonavatelem tohoto násilného, ale očistného procesu v církvi bude

lačoval

světský

panovník (v

poměrů

v

zesvětštělé

zpronevěřila

majetků,

komentáři označen

předzvěst

a zhýralé církvi, na níž se váže

svému

původnímu

poslání, upadla do

jež neprávem získala a bude

312

hříchu

a

Novissime

očištěna

od všech

jako sicilský král). Tento domitor cleri bude

seslán, aby provedl reformu i za cenu drastických

zásahů.

Jeho kroky proti církvi nebudou

motivovány nenávistí ke Kristu, ale k těm, kteří sami sebe nazývají pastýři a ochraniteli
videtur
ad

církve, ale jsou to spíše lupiči a chamtiví uchvatitelé, "domitor ille cleri dicere se ni! malí

le

committere in odium crucifixi, sed tutorum illius: id est illorum, qui se asserunt ecclesie

'enzo,

cultores, pastores et defensores, et non sunt, quin potius di!apidatores, raptores et

!e

deuoratores censentur. Nec mirum, si cleri domitor memoratus ex celo mittatur, cum ob

lam

:0

i Surdi

,75,
vých
tomto

[EZ,

se

L'
1St Karla IV. Colovi di Rienzo z roku 1350, in: Briefivechsel des Cola di Rienzo, Teil III., Nr. 51, s. 217,
s. 219, "ex quodam eruditofantastico volunt scire archanorum secreta ... sanam doctrinamfugiunt et ad
f~bulas se convertunt. " Otázka legitimity proroctví ve středověku a jejich recepce je velice složitá a vyžádá
Sl další studium •
311
312 K problému datace obou textů Bernhard TOPFER, Das kommende Reich, s. 238 n.
Pseudojoachims Kommentar, s. 305; následuje předpověd', že "nouitas non parua in Dei Ecclesia erit, ut
multi vite reprehensibilis arguentur et punientur, et qui recti et humiles fuerint sicuti molles virgule ad potiora
r~omoueantur et ferueant".
Op. cit., s. 290. " ... ab errorum sorde purgare."
310
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culpam cleri, si bene intellexi, premissa omnia mala contingant futura. ,,314 Rozhodující

cir]

úlohu v očistě církve bude ale mít římský císař, symbolizovaný v proroctví jako Grandis
aquila nigra pennas. 315 V následně připojeném komentáři je osvětleno, že se jedná o

sv<

římského císaře,

jenž pochází z oblasti

Německa.

voe

Ten byl seslán, aby provedl soud nad

COl

duchovenstvem "hec aquila Romanum lmperium est ortum ex Alamania, cuius insigne

prt

aquila magna est. Hec aquila segregabit argentum a plumbo ... videlicet quod in iudicium

ted

virorum ecclesiasticorum data sít. ,,316

Oraculum angelicum Cyrilli spolu s připojeným
číst

a vykládat z mnoha hledisek. Pro nás je

světským hříchům

proroctví

před

propadlá církev bude

komentářem

důležité,

ještě před

že jsou
koncem

vystoupením Antikrista, podrobena trestu a

jsou texty, jež se dají

naplněny očekáváním,
světa,

očištění,

de)

že

dal

respektive podle

kr

jež budou vykonány

světskými knížaty v čele s římským císařem? 17

ab;

V létě roku 1368, po návratu z Říma, sepisoval v Praze Milíč z Kroměříže dopis,
adresovaný papeži Urbanu v. 318 Svěřoval se zde se svým zármutkem nad stavem církve

nU1
Zjl

v Čechách, kterou ovládla hrabivost, lhostejnost k slovu Božímu, pokrytectví a simonie.

od]

Jeptišky se v celách oddávají

milencům, bekyně svádějí

lid od evangelia svými falešnými

po:

proroctvími. Biskupové, kteří měli vést církev, ji svými skutky ničí. 319 Svět zaplavují mor,

"VI

hlad a válka,

neboť

roste Boží hněv proti všem lidem.

značné

ovlivněno středověkou

Milíčovo rozhořčení

zřejmě

do

cír

na tom, že

mť

v dané situaci jiné východisko, než reformní zásah papeže, jehož vyzývá

TÍl

"Consurge ergo, princeps noster, et sta pro populo Dei!,,320 Papež má vykořenit "plevel a

es(

kopřivy" ze své zahrady, pěstovat má pouze "dobré rostliny.,,321 Ovšem na očistu církve

ni1

neměl

svc

neviděl

míry

reformní rétorikou, což ale nic

být sám, v jeho úkolu mu měli být nápomocni

světští

bylo

nemění

panovníci.

V Milíčově Listě Urbanovi V. se mohlo ozývat echo Rupescissových prorockých
textů, zejména jeho Vademeca in tribulatione. 322 Světští králové měli tedy začít napravovat

Zal

ko
Tamtéž.
Oraculum, s. 308. Aquila grandis odkazuje na Ez 17,3. K symbolice orla (orlice) ve středověkých
proroctvích viz Marjorie REEVES, The lnfluence oj Prophecy in the Middle Ages, Oxford 1969, s. 370 n.
316 Pseudojoachims Kommentar, s. 309.
317 Srov. Bemhard TOPFER, Das kommende Reich, s. 243 n.
318 K dataci a místu sepsání Jana NECHUTOV Á, Eschatologie, s. 63.
319 Milíč z KROMĚŘÍŽE, Epistula ad Papam Urbanum V, in: The Message for the Last Days. Three Essays
from the Year 1376, ed. Milan OPOČENsKÝ, Jana OPOČENSKÁ, Ženeva 1998, s. 26.
320 Op. cit., s. 28.
321 Op. cit., s. 24 "Ecce! Ager tuus repletus est zizaniis, ecce (h)ortus plenus urticis! Evelas malos et planta
bonos .... "
322 Johannes RUPESCISSA, Vade mecum in tribulatione, ed. Edward BROWN, Appendix ad fasciculum rerum
expetendarum et fugiendarum, tom. II, London 1690, s. 496-508. K Rupescissově Vademecu a jeho recepci
v českém prostředí rovněž podrobněji v kapitole této práce, věnované světské moci v husitské apokalyptice.
314

315
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Rl
na
323
324
325

inc
in]
ec(
tol

era

om

mělo

v důsledku toho ubývat do té doby, než by církev sama začala se

~hodující

elr'kev, duchovních

Grandis

svou reformou, " ... tunc erunt molentes et imminuto numero religiosi, videlicet donec ad

jedná o

vocem volucris, id est praedicatoris, qui a notis caecitate tempus distinguit, ecclesiae

;oud nad

consurgent in humilitate vocis, molere incipient, qui nunc in superbia Christum
,{;.
,,323
.
praedicant, dum eJus projessam vltam contempnunt.

~

insigne

Ústředním

iudicium
tedy

římský císař,

nápravě

papežovým spojencem v
jenž papeže a všechny

věrné

bude ale Aquila nigrarum alarum,

ochrání a nastolí na

světě

mír "et sub ejus

ež se dají

defensione et pace describatur universus orbis.,,324 Zde se u Milíče mohl objevit ohlas

Táním, že

dalšího proroctví, kterým bylo

ve podle

k reformě je nutné
Milíč

vykonány

rovněž

zmiňované

tedy v duchu jáchymistických proroctví vyzývá ke spolupráci papeže a císaře,
očista

církve. Vezmeme-li v úvahu další

íže dopis,

nutné vnímat tuto reformu v perspektivě nadcházejících událostí konce

em církve

zjeho dalších

simonie.

ale dodal, že

svolat obecný koncil.

aby byla provedena reforma a

1

Milíč

Oraculum angelicum Cyrilli.

spisů,

hlavní úlohu v této

reformě měl

Milíčovy

světa.

zastávat papež, jak

Jak vyplývá i

ostatně rovněž

odpovídá tradici jáchymovských proroctví. Ve svém Traktátu o Antikristu se

Milíč

postavil do role média, jež pouze

zprostředkovává

avují mor,

"ve vytržení ducha." Takto tedy

tlumočil

zřejmě

církev do stavu, ve kterém může dosáhnout spásy.325 Jak bylo řečeno výše, tomuto papeži

ta

do

tom, že

měl

pak stát po boku císař, jenž ho
světským

která byla

Milíčovi

sám

falešnými

Boží

vůli,

spisy, je

zjevena

výzvu, aby papež navrátil obecnou reformou

měl ochraňovat

a napomáhat mu v jeho reformní snaze.

panovníkem, jenž se v kontextu

předešlé

tradice

přibližuje postavě

)ž vyzývá

Tímto

lt "plevel a

eschatologického posledního

istu církve

nikoho jiného než Karla IV. Důležitá je zde také myšlenka reformního koncilu, kjehož

císaře,

nemohl

přitom při

aktuálnosti své výzvy

Milíč

myslet

svolání pod záštitou císaře Milíč vyzýval. Toto nám již nyní může naznačit, jakou roli
prorockých

zaujal v eschatologické představivosti svých součastníků Zikmund Lucemburský.
Jana Rupescissu zaujalo Oraculum angelicum Cyrilli natolik, že k němu sám napsal

napravovat

komentář. Jak již bylo řečeno, hlavní postavou veschatologickém dramatu byl podle

Rupescissy františkánský Andělský papež. V Komentáři ke Cyrillovu proroctví Rupescissa
kých

;.370 n.

naznačil
323
324

ree Essays

os et planta

:ulum rerum
jeho recepci
lpokalyptice.

325

možnost, že tím panovníkem, který pomůže papeži odrazit útoky Antikrista a jeho

Op. cit., s. 28.
O'P,' ,:It.,
. s. 3o.

. MlltC z KROMĚŘíŽE, Prophetia et revelatio de Antichristo, in: Message for the Last Days, s. 68, "Postremo
~cepi attendere, quomodo esset de státu et salute Christianorum. Et stans in hoc stupefactus audivi spiritum
II me sic loquentem in corde: ,Vade, et dic summo pontifici, qui ab hoc Spiritu sancto electus est, ut reducat
ecclesiam in statum salutis, ut mittat angelos sive praedicatores cum tuba paredicationis et voce magna, ut
tolla?t praedicta scandale de regno Dei sive de ecclesia, ut quia messis, id est consummatio saeculi venit, jam
eradlCent zizania, id est haereticos, et pseudoprophetas, ypocrytas, beghardos, et beginas et scismaticos, qui
Ornnes per Gog et Magog significantur."

89

spojenců a spolu pak nastolí nadcházející věk sabatu, bude Karel IV. 326 Rovněž

v Rupescissově Liber secretorum eventuum Karel IV. vystupoval v pozitivní roli, kdy
spojil své politické síly s francouzským králem a s papežem, aby porazili

společné

V't e Ie, spojence
.
Sat anovy. 327
nepra

Oraculum angelicum CyrilU bylo vedle Merlinovských proroctve 28 velkou
inspirací také pro Colu di Rienzo, který vkládal do císaře Karla IV. značné naděje. 329
Připomeňme

hlavní rysy Colových vizí, jak vyplouvají na povrch z dopisů,
adresovaných císaři či arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. 33o Tato korespondence nabízí
náhled do

ve

stručnosti

jedinečné směsi

apokalyptického a politického

očekávání.

Ve svém listu

z července 1350 vyzýval Cola Karla IV., aby přesídlil do Říma. Jako argument mu
posloužilo proroctví, jež vyslechl

během

svého exilu v Apeninách od jakéhosi poustevníka

Angela z Vulkánovy hory. Z Colova dopisu je
vzešlých z jáchymistických

jasně

cítit tradice

kruhů františkánů spirituálů

předešlých

(na Oraculum Cyrilli se v dalších

dopisech mnohokrát odvolává). Proroctví, které Cola ve svém dopise
že v brzké

době

dojde k velké

reformě

proroctví,

přináší, předpovídá,

církve, jež měla být vrácena do stavu dávné svatosti

"in breui erunt magne nouitates, presertim pro reformacione Ecclesie ad statum pristine
sanctitatis,,,331 pohané měli být obráceni ke křesťanské víře a mělo zavládnout velké
období míru, čas Ducha svatého?32 Nejprve ale svět měl být zreformován vyvoleným
svatým mužem, tedy papežem, jemuž bude stát po boku zvolený

císař.

Jejich hlavním

326 " ... unum de duobus pro certo tenemus de leone isto, quod aut iste erit unus de filiis domini regis Francie
hodierni, aut fortisan de carne primogeniti domini Johannis, id est fratris uxoris, scilicet Karolus de Boemia
per papam et cardinales in imperatorem electus." Ms. Paris, Bibl. Nat. Lat. 2599, fol. 66v. Komentář k pasáži
lndiciabitur autem leoni. Cituje André V AUCHEZ, Jean de Roquetaillade, s. 34, pozn. 35. Zde rovněž o
možnostech znalosti Rupescissových textů ve středověkých Čechách.
327 Johannes de RUPESCISSA, Liber secretorum eventuum, ed. Robert LERNER, Christine MORERODFATTEBERT, Fribourg 1994, §52 (s. 163).
328 Colovy listy jsou v odborné literatuře označovány dokonce za výjimečnou syntézu merlinovských
proroctví, jež v dané době cirkulovaly Evropou, Jeanne BIGNAMI-ODlER, Études de Roquetaillade, Paris
1952, s. 195; Catherine DANIEL, Les prophéties de Merlin et la culture politique (XI/'-XV/' siecle), Turnhout
2006, s. 284-285. Odpověď na otázku, z jakých konkrétních textů, kolujících pod jménem kouzelníka
Merlina, Cola čerpal, je nutné hledat v dalším bádání. Jako nosné se v tomto ohledu jeví i porovnání
Rienzových textů s proroctvími Jana Rupescissy, který na "Merlina" rovněž často odkazoval. Povšechné
poznámky k tomuto tématu Jean-Claude Maire VIGUEUR, Cola di Rienzo et Jean de Roquetaillade ou la
rencontre de ťimaginaire, in: Les textes prophétiques et la prophétie en Occident (XIle_XVle siecle), ed.
André Vauchez, ÉFR 1990, s. 384.
329 Ke Colovi di Rienzo ve vztahu ke Karlovi IV. viz Ronald G. Mu STO, Apocalypse in Rome. Cola di Rienzo
and the Politics ofthe New Age, Berkeley-Los Angeles-London 2003, s. 280 n. Zde ovšem bez rozboru
Colova proroctví, Mustova interpretace některých prvků v českých dějinách je problematická.
330 Například Rienzův dopis pražskému arcibiskupovi z roku 1350 byl do velké míry založen právě na
Oraculum angelicum Cyril li a na pseudojácjhymovském komentáři k němu. V tomto listě Cola di Rienzo
Cyrilovo proroctví vztáhl ovšem na vlaství osobu, viděl v něm mimo jiné předzvěst svého vlastního
uvěznění, ed. in: Briefwechsel des Cola di Rienzo, ed. Konrad BURDACH, Paul PIUR, Teil III., Berlin 1912,
zejména s. 267-277.
331 Briefwechsel des Cola di Rienzo, Teil III., Berlin 1912, Nr. 49, s. 194.
332 Tamtéž.

90

vněž

kdy
ečné

úkolem bylo napravení poměrů v církvi, jež měla být zbavena všech pozemských statků.
jasně

Karlovi IV. je tedy

e?29

role eschatologického

císaře.

Zcela v duchu

jáchymistických proroctví a tradice, založené autory spisu Liber de Flore,
s papežem, respektive papež

lkou

připsána

převedou

do

spirituálně

společně

s císařem, mají

očistit

333

a zreformovat

císař společně
svět,

který tak

vyššího období Ducha svatého, do pozemského sabatu.

IV.3.2. Sibylská proroctví

pisů,

V průběhu 14. století vstoupila sibylská proroctví do

abízí

texty, Sibyllen Lied a Sibyllen Buch, zpracovávají

listu

z Kristova

kříže,

mu

posledním

císaři světa.

o patnácti znameních, jež budou

německy

psané literatury. Dva

náměty několika

předcházet

Text, kterým sibylská tématika do

konci

německé

dřevu

legend: o

světa,

o Antikristu a o

oblasti infiltrovala, se

'níka

nezachoval. Je ale

>Ctví,

opis staršího textu, který mohl mít v německy psané

lších

spojovacího článku?34 Zde Sibyla, označená iniciálou S a ztotožněná s královnou ze Sáby,

vídá,

přijde

za

císařem

pravděpodobné,

literatuře

funkci

právě

tohoto

Augustem, aby mu vyložila sen o osmi sluncích. I zde bylo osm sluncí

ltosti

vztaženo k osmi epochám v

stine

od Nera až po svou

relké

že tzv. Prophetica Sibylle z 15. století je aktualizovaný

dějinách

současnost.

lidstva.

Postupně

vyjmenovala všechny

Poslední, zde iniciálou

označený císař

římské císaře

je K, jenž nastoupí

:nýrn

po bojích Ludvíka Bavora a Fridricha Rakouského. K, tedy Karel IV., tu vystupuje jako
panovník zbožný, který se spravedlností vyrovná Karlu Velikému. 335 Po řadě několika

vním

nejmenovaných panovníků byl
V Sibyllen Lied

Cle

mia
asáži

Následuje

líčení

předcházejících

Antikrist a konec

končí řada panovníků

světa.

sporem Ludvíka Bavora s Filipem

Sličným.

všeobecného úpadku a katastrof, jež v duchu patnácti znamení

Poslední soud postihnou

Fridrich, dobude Svatý hrob a
Karel IV. se
hout

předpovězen

opět

zavěsí svůj

svět.

Po porážce Antikrista se objeví

císař

štít na suchý strom, jenž se znovu zazelená.

objevuje v Sibyllen Buch, který ze staršího Sibyllen Lied

vycházel. Celá skladba je pojata jako rozhovor mezi králem Šalamounem a Sibylou, který
zahrnoval

rovněž

vyjmenování

panovníků římské říše.

Karel zde stál jako poslední v

což lze považovat vzhledem k dataci sepsání za přirozené.
rok od roku sílící úpadek

říše.

Proroctví

předpovědělo,

336

řadě,

Autor textu líčil postupný,

že za Karla IV. nastane velké

'ienzo
Tamtéž, "Item quod ad huiusmodi spiritualis negocii prosecucionem electus sit a Deo vir sanctus,
reuelacione diuina ab omnibus cognoscendus, qui una cum electo imperatore orbem terrarum multipliciter
reformabunt, exclusis a pastoribus Ecclesie superfluitatibus deliciarum temporalium caducarum."
334 Ingeborg NESKE, Die Spdtmitte/a/terliche deutsche Siby/lenweissagung, Untersuchung und Edition,
Goppinger 1985, s. 20-2l.
335 "Post hunc resurget alius per K. qui dupliciter regnabit et astute regnabit regnum et in iudicio equabitur
Karulo (!) magno et cultum divinitatis auget et diliget", citace Ingeborg NESKE, s. 22.
336 "wirt nit dan ein keyser uff erden, / der sol Karel genant werden", Sibyllenweissagung - Sibyllen Buch,
ed. Ingeborg NESKE, op.cit., s. 269, v. 383-384.
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trápení a svízel, křesťané se odvrátí od víry a svým chováním budou urážet Krista. 337 Za to
na ně Bůh sešle zemětřesení a potopu, oheň, krupobití a bouři?38 Lidé ani poté nepolepší a
všeobecný úpadek

mravů

bude

pokračovat.

Také duchovenstvo podlehne

rozmařilému

za což ho stihne trest, většina duchovních podlehne zkáze,
přežije jen jedna sedmina z nich. 339 Dále podle proroctví budou následovat tři křížové
životu, bohatství a

hříchu,

výpravy, pak se zrodí Antikrist. Všechny tyto bídy
Fridricha, jenž bude bojovat za
Kristův

míru.

34o

křesťanskou

víru,

světa skončí,

přeplaví

až s příchodem

se do Svaté

hrob a zavěsí svůj štít na suchý strom. Ten se zazelená a nastane

země,
čas

císaře

osvobodí

všeobecného

Karel IV. v tomto sibylském proroctví sepsaném v době jeho vlády nezastával

tedy žádnou hrdinnou pozici. Reforma církve i společnosti byla ponechána na Božím
zásahu, příchod posledního císaře Fridricha/ 41 který měl nastolit období míru a blaženosti,
byl odsunut do budoucnosti?42
Mezi rukopisy Národního muzea v Praze je uložen staročeský překlad jedné
z německých verzí sibylských proroctví. 343 Z uvedených textů se nejvíce blíží Sibyllen
Buch,

ačkoliv

uvedených

texty si neodpovídají zcela.

detailů (například nářky

Překlad

na módní

je na

výstřelky)

základě

pravopisu i drobných

datován do poloviny 15. století.

Formální i výkladové struktury textu jsou zde v porovnání se Sibyllen Buch zachované. I
zde se jedná o rozhovor krále Šalamouna s věštkyní Sibylou, i zde Sibyla předpovídá velké
pohromy, úpadek a následující trest.
ve

staročeské

verZI

neliší

od

Rovněž

německých

interpretace jednotlivých

variant.

prvků

se

Obrazy budoucích katastrof,

Negativní jevy, spojené s nástupem Karla IV. na říšský trůn, do "apokalyptického" kontextu zasadili i
Heinrich z Herfordu, jenž ostatně podal celkově velmi negativní obraz
Karla IV. Uvedl ve své kronice mimo jiné výčet toho, co se Karlovi během jeho vlády nepodařilo:
"reipublice bonum generale, bonum regimen, gubematio, pacificatio, salus et protectio totius orbis terrarum,
ewangelii quoque et fidei cristiane dilatatio," Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon Henrici de
Hervordia, ed. Augustus POTTAST, Gottingen 1859, s. 275. S přihlédnutím k těmto odsuzujícím slovům
zřejmě nepřekvapí, že jevy, které Heinrich z Herfordu spojil s počátkem Karlovy vlády (mor, procesÍ
flagelantů, otrávené studně, pogromy), interpretoval nejen v rovině astrologických souvislostí, nýbrž také ve
významovém systému, jehož základ tvořil morální interpretační vzorec a dějiny spásy. Mor tak byl nutně
chápán jako trest Boží za hříchy lidstva. Procesí flagelantů v návaznosti na astrologickou rovinu výkladu a na
dějiny spásy chápal jako ohlášení příchodu Antikrista, "Gens sine capiteflagellariorum adventum Antichristi
prenuntiavit," op. cit., s. 277; srov. k tomu RolfSPRANDEL, Schwandende Geschichtsbilder, DA 46, 1990, s.
160.
338 Op. cit., s. 269, v. 392-405.
339 Op. cit., s. 274, v. 481 n.
340 Op. cit., s. 275, v. 502-511, "er wirt genant Friderich / vnd nympt das cristenfolck an sich / vnd wirt
stryten vmb gotes ere / vnd gewynt das heylig grab vbir mere.! da stet ein dorrer paum, der ist gros / vnd sal
da sten laubelos, / bis der keyser Friderich doran / synen schilt gehencken mag oder kan. / so wirt der paum
grune gar.l damach koment aber gute iar."
341 Zde je možné spatřovat projev rozšířené legendy o Třetím Fridrichovi.
342 Naskýtá se otázka, zda se nejedná o pozdější adaptaci z 15. století. U tohoto typu vaticinii ale bývalo
zvykem řadu panovníků doplňovat, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.
v
343 Proroctví Sibillino, KNM Praha, ruk. II.F.8., 21O -213'.

337

někteří kronikáři, nejvýrazněji zřejmě
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Za to

symbolizovaných tradičně nebeskými úkazy, jsou ve
časově přibližně

staročeském překladu

o sto let posunuty a jsou

určeny

proroctví oproti

dobou mezi léty 1400 a

lepší a

Sibyllen Buch

řilému

1471. "Když bude po čtrnácti stech letech po Kristově narození. A v ty časy nastane jedna

zkáze,

hvězda

řížové

nastanú mezi

císaře

oklamáváním a nedostatkem mnohým na vodách i na zemiech, ježto to všeckno od

'obodí

kteří

cného

sedmdesáti letech.

stával

nebudú se chtieti brániti a pohoršenie veliké církvi. A pro tož lid jich nebude ve cti mieti,

~ožím

aniž jich budú poslúchati chtieti.,,344 I zde je Karel IV. uveden jako pro zatím poslední mezi

:nosti,

vyjmenovanými panovníky

na nebi a bude mieti jako ocas pávový; a ta bude znamenati, že mnozí divové
křesťany

se lžemi, s mordy, s lúpežemi, pálením i falešným bližních

budú živí, shledáno bude.
Křesťanstvo

Opět

těch,

potom viem, co se státi má po prvniem a po

bude piano,

kněžstvo

bude se

římské říše (ačkoliv překlad

neřádně

pochází

zřejmě

chovati a

hanbě

z druhé poloviny

15. století,

německá předloha

jedné

panovníků

logicky Karlem

)yl1en

předlohy,

mých

oblastech života: "Tu bude v časy jeho i potom zármutek a veliká psota;

oletí.

mučiti

mé. I

rána od Boha poslána od nebe sem na zemi vietr, krúpy, hromobitie,

velké

třesenie, potopy a vody, ješto veliké škody budú činiti.,,345 Dále následuje pasáž, kdy jsou

1 se

uvedené

strof,

úpadek mravů a kruté potrestání pokryteckého a hříšného

'e

Pasáž o

vylíčena

svého Boha a přísahati budú skrze

panstvo,
črvie

končila).

a proto je bez milosti

přírodní

núzi upadne a

um,

pocházela pravděpodobně z druhé poloviny 14. století a řada
Karlově vládě

zcela vychází z německé

jako doba úpadku a postupující krize ve všech

tělo jeho

křesťané

budú

i skrze údy jeho [. ..} a proto bude na ně
nepočasie, země

pohromy vyloženy jako znamení pro obecné boje, sociální nepokoje,

mečem

rytieřstvo

kněžstva.

zbito bude, mnoho spáleno a zbito

mečem

,,A mnoho jich u velikú

bude v boji, a

zvláště

u velikú hanbu a núzi i také panie urozené úpadnú, a to proto, neb jim

zemští (totižto sedláci) za dlúhú chvíli panovati budú. [. ..} [Kněží} budú velmi lháti a

o sbožie velmi státi. A od lidí budú trestáni a proto budú hřiešni nazváni a jich život bude

zjeven všem křesťanóm [. ..} Budú také zbiti a spáleni a druzí zmořeni.,,346 Zde se Sibyl1en
~

ve

Buch se staročeským překladem mírně rozchází, zejména ve vložení pasáže o panování

ana
lristi

sedláků nad panstvem a rytířstvem?47 Zmínka o zemských červech by mohla odkazovat

), s.

k proroctví z pera Jana Rupescissy Vademecum in tribulatione, respektive kjeho latinské

sal
m

344 Proroctví Sibillino, KNM Praha, ruk. II.F.8, fol. 211 r. Podobnou časovou aktualizaci o sto let je možné
najít i v tzv. dlouhé verzi staročeského překladu Vademeca in tribulatione Jana de Rupescissa. V tomto
překladu, vzniklém kolem roku 1460 (dnes uložen ve Wroclavi, Ossolinski Ms. 1172) autor aktualizoval
všechna Rupescissova data - 1349 tak přeměnil na 1449, 1360 na 1460 atd. Srov. Robert E. LERNER,
"Popular Justice": Rupescissa in Hussite Bohemia, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 48, pOZll. 25.
345 KNM Praha, ruk. II.F.8, fol. 211 v.
346 Tamtéž.
347 Srov. Sibyllen Buch, ed. Ingeborg NESKE, op.cit., s. 269-270, zejména v. 405-415.
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verZI sepsané v Čechách v roce 1422, která byla záhy částečně přeložena do češtiny.348
mělo nepochybně

Rupescissovo proroctví

snadnějšímu

uchopení a pochopení
reality husitských Čech v divokém období počátku 20. let 15. století. 349 Sibylské proroctví
části

v této

rovněž zpětně

mohlo být

sloužit k

českých

spojeno s realitou

zemí 15. století a jako

takové považováno za naplněnou předzvěst husitských válek. 35o Staročeský překladatel
právě

mohl sáhnout

po tomto sibylském proroctví, protože se události zde popisované

nápadně podobaly tomu, co se v nedávné době událo v Čechách. Husitské boje a reformní
zařazeny

hnutí by tím byly
zpětné

reflexi lépe uchopitelné.

spásy lidstva,

neboť

po

vztahující se k poslední
bylo

předpovězené,

oživí

křesťanskou

jenž se

do struktury

následně

oněch

etapě

Zároveň

naplňujícího

se proroctví, jako takové se staly ve

byly postaveny do souvislosti s obecnou historií

prorokovaných ukrutnostech

již nastat události,

lidské historie. Jak v německé, tak v české verzi proroctví

že se zrodí Antikrist, objeví se poslední

víru, dobyje Boží hrob a v Jeruzalémě

císař

jménem Fridrich, který

zavěsí svůj

znovu zazelená. Poté ,,zase dobrá léta nastanú a

povstanú." Bude provedena obecná obroda a reforma
důstojenství.

měly

Na znamení velkého

kněžstva,

vítězství křesťanství

štít na suchý strom,

křesťané

zase vzhóru

jež zaujme svá dávná

a jako symbol

naplňujících

se

eschatologických událostí dojde k obecné konverzi Židů. V tomto momentě, kdy se
v některých verzích sibylských

či pseudo-Metodějových

proroctví vyvstávaly

nezastřené

tendence k milenarianistickým obrazům, se objevuje jasný reformní apel. Nemluví se zde o
návratu zlatého

věku,

o materiálním dostatku ani o duchovním

naplnění.

Ve

středu

pozornosti stála realizace reformy církve a znovuobnovení jejího postavení a mravní
vážnosti: "Potom

kněžé, kteříš

byli rozehnáni, zase budú na svá miesta a na své

pozváni a vstúpie zase na svá duostojenstvie a bude je zase milovati

křesťanstvo

řády

a bude

zase vzácno jich kázanie a uvedú zase lid boží v bázeň a budú řádně živi.,,351
V pohusitských Čechách musela tato slova být vnímána jako velmi aktuální. Ideální
situace církevní obrody

měla

být podle proroctví narušena

vystoupením Antikrista jako falešného mesiáše, jenž
víry.

Měl

příchodem

měl svádět křesťany

a

veřejným

z cesty pravé

být ale zásahem Boha svržen navěky do pekla a po uplynutí 45 dní, vyhrazených

348 Ms. ONB 3282, fol. 26" "Primo vermes terre, id est mstici, tantam audaciam induent et fortitudinem ut
crudelissme devorent leones, lupos, et ursos, et leopardos, hoc est, ut estimo, dignitates nobilium seculares."
349 Proroctví Jana de Rupescissa, ed. Ferdinand MENČíK, Praha 1918, s. 22-23. K problematice předlohy
tohoto překladu Robert E. LERNER, "Popu/ar Justice ", s. 48, zejm. pozn. 25. Pojednávaná pasáž v českém
překladu zněla takto: "A na světě budú noviny hrozné, že červi zemští v tak velikú smělost a v sílu se oblekú,
že ukrutně vlky, medvědy a levharty,jakož mním, že duostojenstvie světských zžerů." Proroctví Jana de
Rupescissa, s. 22.
350 K této problematice podrobněji v kapitole Světská moc v husitské apokalyptice.
351 Česká proroctví, s. 31, srov. Sibyllen Buch, s. 275, v. 514-521. V tomto bodě se oba texty zcela shodují.
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mělo přijít

pokání,
)ení

15 znamení, ohlašujících Poslední soud. Patnáctý den "konec všecko

vezme a zahyne; všickni rozděleni budú, zlí do věčné žalosti a dobří do věčné radosti.,,352

Idea nutné reformy byla rovněž jedním z ústředních témat

ctví

Vidění

svaté Brigity, jež

ako

byly ve středověkých Čechách známy a rozšířeny díky zprostředkování Matouše

atel

z Krakova a později zásluhou staročeského zpracování Tomáše ze Štítného. Tato vidění,

ané

z nichž

nní

Štítný Viděním ve svém překladu sice dal eschatologický přídech, když je zasadil do

ve

část

byla

směřována

na Karla IV., nebyla ale

explicitně

eschatologicky

zaměřená.

těchto

zlých, posledních časů, jednalo se ale zřejmě spíše o kazatelskou rétoriku. 353

Karel IV. vystupoval v eschatologických proroctvích v různých úlohách. Ti, kdo do

orií
'sti,

něj

:tví

Nového Jeruzaléma, v něm

erý

připravit svět

nn,

budoucnosti. Pro jiné byl pouze jedním z panovníků,

5ru

úpadku. Úkol obecné očisty a reformy světa pak zůstal odložen na neurčitou budoucnost,

má

čekal

se

eo
:du
mí

naděje

na obnovu

všeobecnou

světa, očistu

viděli

mytického

očistou

obnovení slávy

císaře

přechod

na

či

církve

Věčného města

jako

- reformátora, jehož úkolem bylo

do lepšího stádia, do eschatologické
kteří

vedou

říši

k postupnému

na příchod eschatologického posledního císaře.

IV.3.3. Apokalyptický narativ a panovnická sebeprezentace

se
~né

vkládali

Přenesme

dvora a

přinášejí

lucemburské

se nyní do roviny
tak

svědectví

dvorské

a

textů

a

děl,

o tom, jakou pozici zaujímala apokalyptická tématika v

panovnické

(sebe-)prezentaci.

eschatologických proroctví byla pro panovnické
o

příchodu

s postavou

posledního

císaře světa.

římského císaře,

které vycházely ze samotného Karlova

v tomto

Vladař

bodě

Z rozsáhlého

prostředí nejatraktivnějším
věku

posledního

byl

korpusu

tématem vize

tradičně

spojován

se tedy dotýkaly, nebo spíše proHnaly,

dějiny

politické s dějinami imaginárna.
351

Eschatologie a apokalyptika byly na
[ní
Trn

vé
ch

součástí vladařské

ztvárnění

Karlově dvoře

moderním tématem a

důležitou

reprezentace a pojetí panovnické ideologie. Apokalyptické motivy a

posledních událostí tak byly

důležitým

politického diskurzu. Apokalyptická tématika

během

sféry religiozity a politických strategií. Pražské
průsečíkem různých

prvkem nejen religiózního, ale také
vlády Karla IV. prostoupila

(české) prostředí

apokalypticky orientovaných

proudů.

bylo do

značné

různé

míry

Obraz nebeského Jeruzaléma

mohl stát, vedle předlohy Říma, v pozadí Karlovy spirituální koncepce Prahy jako svatého
:ú,
Op. CIt.,
. s. 33 .
353 Pavlína RYCHTEROVÁ, Die Offenbarungen der heiligen Brigitta von Schweden. Eine Untersuchung zur
alttschechischen Obersetzung des Thomas von Štítné, Koln 2004, s. 170, citace Štítného pam. 120.
352
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města?54 Tento ideál mohl tvořit jeden z významových komponentů, určujících Prahu jako

duchovní centrum

říše

císaře

a sídlo

se všemi politickými, religiózními i spirituálními

konotacemi a důsledky?55
Jak jsem zmínila již výše, Karel IV. se ze své pozice
německy

římského císaře

předcházejících

přirozeně

proroctví

posledního

císaře. Zmíněná německá

zpracování sibylských

nebyla navázána svým vznikem na pražský

nesouvisela s Karlovými

legitimizačními

strategiemi

a

Sibyly, ve kterém bylo mimo jiné
duchovní koncepci a pojetí vlády

předpovězeno

důležité

místo.

narození

Právě

dvůr,

nijak tedy

součástí

císařské

spiritualitě.

Proroctví

Páně, mělo přesto

v Karlově

nebyla

reprezentace, ukotvené v jedné ze svých vrstev vapokalyptické

děl

součástí

zpracovaných aktualizací sibylských proroctví. Byl zde uveden pouze jako jeden

z řady vládců,

z

stal

kristologická linie,

textově převzatá

Laktantia, sv. Augustina, Isidora Sevillského a dalších, byla tou, která

učinila

z proroctví Tiburtinské Sibyly text, jenž středověcí autoři kladli mnohdy naroveň se
starozákonními proroctvími. 356 Sibylské proroctví se přímo odrazilo ve dvou dílech, které
vyšly z myšlenkového

prostředí

Karlova dvora. Bylo citováno v kronice Jana Marignoly a

odkaz na

něj

klášteře.

Marignola se odvolával na sibylská eschatologická proroctví o posledním císaři

a jméno

357

najdeme v ikonografickém

věštkyně

prorokovala

císaři

zmínil

při líčení příběhu,

Augustovi

příchod

ztvárnění nástěnného

ve kterém, ve

shodě

cyklu v Emauzském

s legendou Ara Coeli,

Panny s dítětem, tedy zrození Krista z panenské

matky.358 V Emauzském klášteře zachycená scéna, kdy Sibyla ukazuje císaři Augustovi
Pannu ve slunci, obsahuje imperiální podtext,

čitelný

zejména při zasazení díla do kontextu

s Marignolovou kronikou. Jak u Marignoly, tak v Emauzích bylo Sibylské proroctví
použito k tomu, aby byla

naznačena účast římského císaře

v dějinách spásy, a to v jejich

Jak dokázuje Kateřina Kubínová, nešlo v Karlově Koncepci Prahy o nápodobu Říma ve smyslu
kopírování jeho sakrální topografie, nýbrž o podobnost, založenou na podstatě svatého města. Srov. Kateřina
KUBÍNOVÁ, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Praha 2006, s. 285 n.
355 Srov. Jiří KUTHAN, Splendor et Gloria regni Bohemiae. Kunstwerke als Herrschaftszeichen und Symbole
der Staatsidentitat, Opera Facultatis Theologiae catholicae. Historia et historia atrium vol. VI., Praha 2007, s.
375 n. Kuthanovy závěry jsou v některých bodech, spojujících Karlovy vize Prahy s ideálem nebeského
Jeruzaléma a Civitas Dei, příliš přímočaře načrtnuté. To ovšem neznamená, že by bylo možné tento motiv,
úzce navázaný rovněž na shromažďování relikvií, v Karlově koncepci podceňovat. Srov. rovněž Kateřina
KUBÍNOVÁ, Imitatio, s. 221 n.
356 Anke HOLDENRIED, The Sibyl and her Scribes, s. 56 n., 60 n.
357 Kateřina ENGSTOVÁ, Vidění ženy ve slunci císařem Augustem, in: Umění 47, 1999, s. 258-265; srov.
Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, edd. Klára BENEŠOVSKÁ, Kateřina KUBÍNOVÁ,
Praha 2007, s. zejména s. 219-362.
358 Giovanni di MARIGNOLLA, Cronica Boemorum, FRB III., ed. JosefEMLER, Praha 1882, s. 519; s. 587588. Srov. Kateřina ENGSTOV Á, Vidění ženy ve slunci, s. 259 n.
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1 jako

různých fázích. 359 Vedle zmíněného motivu vystupoval císař v rámci emauzského cyklu

llními

jako obránce pravé víry ve výjevu svržení krále Chosroa císařem Herakleitem. 36o
motivů

Obliba vizualizace apokalyptických
vyjádření

výzdobě

dvoře

a v panovnické ideologii

llčástí

Karla IV. našla výrazné

jeden

svatého Víta v Praze (mozaika Posledního soudu s výraznou přítomností

~kých

v celkové koncepci ikonografického programu Karlštejna.

tedy

také ve

na

jižní, tzv. Zlaté brány na katedrále

Právě

ve

císařského

výzdobě

páru) a

tohoto hradu

došlo k vizuálnímu i ideovému propojení apokalyptické symboliky a diskurzu panovnické
přičemž

ařské

reprezentace,

~octví

k panovnické ideologii

.rIově

kompozicí hradu se zde v monumentální

vzatá

zahrnoval a spojoval ideje ecclesia triumphans, splendor imperii a splendor regni. 361

~inila

Dějiny

~ň

imaginace mohou být považovány za jeden z jednotících

se

spásy

včetně

apokalypticky orientovaná výkladová rovina plnila ve vztahu
legitimizační

výzdoby Karlštejna. Ikonografické

oly a

umístěné

ském

zpřítomněny důležité

c:ísaři

V tomto

:oeli,

korunovační

:nské

jsou

věži

nejcennějším

stěny

afirmační
formě

funkci. V souladu s celkovou stavební

konstituoval ideologický program, který

široce definovaného apokalyptického myšlení a na

které

ve velké

a

klenoty a

ztvárnění

hradu, navazovalo na

komponenty

v roce 1365

různé

středověkého

elementů

navázané

v ideové koncepci

vysvěcené

kaple sv.

Kříže,

tradice, i zde ovšem byly symbolicky

apokalypticky orientovaného myšlení.

prostoru celého hradu byly uchovávány a
některé

něj

z nejvýznamnějších relikvií

složeny z drahokamů a z vyobrazení
362

ochraňovány říšské

křesťanského světa.

světců

Kaple, kde

(nebeského vojska), lze

stovi

interpretovat s odkazem na nebeský Jeruzalém.

textu

spiritualitu

octví

Jeruzalém. 363 Stejně jako se ve středověkých výkladech spirituálního významu Jeruzaléma

ejich

středověku

byl sotva

nějaký

pojem

nbole
07, s.
iv,

a

fÁ,

7-

důležitější

a

komplexnější,

než nebeský

K různým aspektům emauzského ztvárnění scény, kde Sibyla ukazuje císaři Augustovi Pannu oděnou
sluncem, rovněž k obdobným rukopisným zpracováním tohoto motivu (Speculum humanae salvationis, Liber
depictus, Krumlovský sborník ... viz Zuzana VŠETEČKOVÁ, Gotické nástěnné malby v klášteře Na Slovanech
- nová zjištění po roce 1996, in: Emauzy. Benediktinský klášter, s. 267-289, zejm. s. 272 n.
360 Margarete ANDERSSON-SCHMITT, Eine mittelalterliche Beschreibung der Fresken im Emmauskloster zu
Prag, Umění 43, 1995.
361 K tomu Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., ed. Jiří FAJT, Prague 1998, passim.
362 O možnosti interpretovat karlštejnskou kapli sv. Kříže s odkazem na nebeský Jeruzalém se v odborné
literatuře vedla rozsáhlá diskuse. Z. Bouše a J. Myslivec tuto možnost zcela odmítli, srov. Z. BOUŠE - J.
MYSLIVEC, Sakrální prostory na Karlštejně, Umění 19, 1971, s. 288 n, na ně navázal např. Jaromír
HOMOLKA, který ovšem jistou souvztažnost kaple sv. Kříže a nebeského Jerazaléma připustil, in: Magister
Theodoricus, s. 136. Hlavním argumentem těchto autorů, který mluví proti možnosti chápat kapli jako aluzi
nebeského Jeruzaléma, je fakt, že se zde stýkají různé časové a prostorové roviny: proroci, inkarnace,
Ukřižování a vojsko nebeské, tedy ecc/esia triumphans. Právě tato provázanost motivů dle mého názoru
mluví naopak pro možnost interpretoval kapli sv. Kříže s odkazem na nebeský Jeruzalém.
363 K významu Nebeského Jeruzaléma ve středověkém myšlení srov. Robert KONRAD, Das himmlische und
das irdische Jerusalem im mittelalterlichen Denken. Mystische Vorstellung und geschichtliche Wirkung, in:
Speculum Historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtschreibung und Geschichtsdeutung, hrsg. C.
BAUER, L. BOEHM, M. MULLER, Miinchen 1965, s. 523n.; Sebastian SCHENK VON STAUFFENBERG, Das
Heilige Grab zu Konstanz, Magisterarbeit, Universitat Konstanz 2006, s. 67 n.
359
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spojovala linie připomínky Kristova utrpení, mystické představy nebeského Jeruzaléma a
celkových dějin spásy, tak i v karlštejnské kapli sv. Kříže byly tyto základní kameny
křesťanské spirituality propojeny. Skutečnost, která v tomto kontextu nabývá na zvláštní
důležitosti, a která zde musí být vyzdvižena, spočívala ve spojení apokalyptického obrazu

nebeského Jeruzaléma, horoucího uctívání relikvií Kristova utrpení a říšské, respektive
císařské myšlenky, jež zde byla zastoupena přítomností říšských korunovačních klenot a
říšského pokladu. Byly zde tak symbolicky zastoupeny a vizualizovány základní prvky

středověké apokalyptické spirituality a narativu středověkých apokalyptických proroctví.

V tomto myšlenkovém kontextu se nutně vynořuje představa panovníka, jenž měl dle
zmíněných proroctví vládnout na konci pozemských dějin, a podle tradice byl spojován

s postavou římského císaře. Na rozdíl od ikonografického zpracování kaplí v malé
karlštejnské věži, nebyl císař sám v rámci výzdoby kaple sv. Kříže vizuálně přítomen,
zřejmě proto, že jako žijící panovník nenáležel do ecclesia triumphans. Říšská myšlenka,

zahrnující implicitně i nevyslovený odkaz k eschatologické roli, již mělo zastávat
Imperium Romanum, zde byla přesto prostřednictvím říšských korunovačních klenot a
pokladu výrazně symbolicky zpřítomněna.
Rovněž v uměleckém ztvárnění výzdoby kaplí v menší karlštejnské věži, tedy kaple

P. Marie a tzv. kaple sv. Kateřiny (vysvěceny 1357), došlo k velmi úzkému spojení
apokalyptického narativu s připomínkami Kristova utrpení. V kapli P. Marie Mikuláš
Wurmser ze Štrasburku vymaloval rozsáhlý apokalyptický cyklus, jenž původně zřejmě
zabíral všechny čtyři stěny. Detailní obrazy karlštejnského apokalyptického cyklu byly
doplněny doprovodným textem, obsahujícím relevantní pasáže z Janova Zjevení. Zejména

výzdoba východní strany kaple vyvolává svým podrobným zpracováním předkládaného
děje asociace s tzv. rukopisnými biblemi chudých (Biblia Pauperum).364 Zde, v kapli

Panny Marie i v přiléhající kapli sv. Kateřiny, kde byly uloženy a ochraňovány zemský a
korunovační relikviářový kříž, bylo rovněž silně tematizováno utrpení Krista, v mariánské
kapli byl dokonce symbolicky zpřítomněn Kristův hrob. 365 Ve výzdobě okenní niky

nalezneme jako dominantní prvek inkrustovaný kříž, Crux gemmata, jenž je možné
s velkou pravděpodobností interpretovat jako aluzi na triumfální kříž, který nechal vztyčit

císař Theodosius na Golgotě.

366

Zároveň je ve vyobrazení tohoto kříže možné vidět

předznamenání přítomnosti zemského relikviářového kříže, v němž byly uloženy vzácné

Magister Theodoricus, s. 193.
Op. cit., s. 195.
366 Tamtéž.
364
365

98

relikvie Kristova utrpení: fragment Kristova kříže, dva tmy z trnové koruny, hřeb, kterým
byl Kristus

ukřižován,

a kus Stefatonovy houby. Tento

kříž

byl uložen v přiléhající kapli

367
sv. Kateřiny, kde byl uctíván samotným císařem. Téma kříže bylo dále ikonograficky i
myšlenkově rozvedeno ve vyobrazení Krista, vstávajícího z hrobu, přičemž symbolicky

~pektive

přítomný

denot a

z hory Olivetské, kousek provazu, část sloupu, u kterého byl Kristus bičován atd.).368

svatý hrob byl obklopen

oroctví.

spojeny

měl

apokalyptického

Jojován
v malé

pašijí (hlína z Kristova hrobu, kámen

V mnohovrstevném ikonografickém konceptu výzdoby karlštejnských kaplí byly

lí prvky

dle

připomínkami

základní

středověkého

elementy

narativu

zde

bylo

myšlení.

Ztvárnění

souvislosti

s jedněmi

apokalyptického

postaveno

přímé

do

z nejcennějších relikvií, vztahujících se ke Kristovu utrpení, se symbolikou Kristova hrobu
v Jeruzalémě a, ve velké

věži,

s obrazem nebeského Jeruzaléma a nebeského vojska
Kříže

ršlenka,

přítomen. Říšská idea tu byla přesto symbolicky přítomná a kontextualizovaná. Tím byla

~astávat

implicitně naznačena

lenot a

V kaplích malé

věže

byl oproti

postava stala nedílnou
Bylo by zřejmě

y kaple

římské říše

součástí
čistou

věži

a

římského císaře

velké

císař

sám

Karel

obrazně

svatých. Jak jsme již zmínila výše, v kapli sv.

role

nebyl sám

císař

ítomen,

v eschatologických událostech.

několikrát

vyobrazen,

čímž

se jeho

celého ideologického programu výzdoby.

spekulací naznačeným způsobem interpretovat apokalyptické
alespoň

spojení

prvky v ikonografickém programu karlštejnských kaplí, pokud bychom nenašli

l1ikuláš

náznak analogického myšlení

zřejmě

připomenout

u byly

sestavil přímo na přání a podle instrukcí Karla IV?69 Toto dílo, vytvořené zřejmě v letech

~jména

1355-1358, bylo sepsáno ve formě světové kroniky, líčící nově dějiny Čechů jako součást

janého

universální historie. Své široké pojetí historie započal Marignola tradičně stvořením světa,

v kapli

jako vrchol celých dějin byla pak zamýšlena doba vlády Karla IV. Kronika bohužel zůstala

nský a

nedokončená.

'iánské

svého vrcholu, ale také se přiblížit svému konci. Karel zde byl představen jako císař,

niky

v jehož postavě se měla naplnit dávná sibylská proroctví. Měl být tím, kdo se přeplaví do

možné

Jeruzaléma, osvobodí město a zde skončí svou vládu. V symbolické rovině tak byl Karel

vztyčit

v návaznosti na proroctví Tiburtinské Sibyly

j

:

vidět

rovněž

v písemných pramenech. V tomto kontextu je nutné

italského minoritu Jana Marignolu a jeho kroniku Cronica Boemorum, kterou

Z celkové koncepce ovšem vyplývá, že s Karlem měly dějiny dosáhnout

přímo

spojen s postavou eschatologického

posledního císaře světa: "Libanus mons est in Terra sancta et accipitur pro templo domini

vzácné
Několik poznámek k tomu Kateřina ENGSTOVÁ, Jan Marignola a památky doby Karla IV., ČČH 97, 1999,
s. 492. Tento relikviářový kříž byl určen zřejmě i k veřejnému ukazování.
368
Magister Theodoricus, s. 135 n.
369
Srov. k tomu Kateřina ENGSTOVÁ, Marignolova kronika jako obraz představ o moci a postavení českého
krále, Mediaevalia historie a bohemiea 6, 1999, s. 79 n.
367
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in scriptura juxta illud ympnus, quem cantat ecclesia: Aperi Libane portas tuas (Za ll,l),
quia ut sperat, mundus Helisabeth fructus super Libanum extolletur, quando Karolus
gloriosus transito mari in Jerusalem sede bit victoriosus, ut Sibille vaticinium impleatur:
Ad pedicas Christi tumulus fabricabitur isti. ,,370
Na tomto

místě

je velmi

důležité

podotknout, že Marignola psal svou kroniku ve

stejném čase, kdy byla realizovaná výzdoba karlštejnských kaplí. V roce 1357 byl dokonce
zřejmě osobně přítomen

sv.

u

vysvěcení

kaplí v menší

věži,

tedy kaple P. Marie a tzv. kaple

Kateřiny.

Je

zřejmé,

že Marignola s Karlem konzultoval nejen jednotlivé detaily, ale i

celkovou koncepci dějin Čechů, již zamýšlel představit ve své kronice. Tato kronika byla
velmi úzce spojena s prezentací Karlovy vnitřní, ale také "státně pojaté" zbožnosti.37J
Marignola Karla IV.

vylíčil

jako charismatického vládce, jenž byl nadán

mimořádnou

zbožností a schopností odhalit tajemství Písma svatého a dokonce konat zázraky.372
Mimořádné

charakteristiky, které Marignola Karlovi

sociálně-religiózním

prostoru v odborné

literatuře

přisoudil,

posledních let

odpovídají v daném

často

tematizovanému a

z teorií Maxe Webera vycházejícímu konceptu charismatického vládce. Karlovi
charisma, chápané jako specifická,
okolím v rámci

určitého

mimořádná

přiznané

charakteristika osobnosti, recipovaná

daného kulturního významového kontextu, lze chápat mimo jiné

jako základ a prostředek legitimizace panovnické moci. 373
Giovanni DI MARIGNOLLA (Johanne s von Marignola), Cronica Boemorum (Kronika Marignolova), in:
Fontes rerum bohemicaru, III., ed. JosefEMLER, Prag 1882, s. 520. Nová edice Marignolovy kroniky, kterou
připravuje Kateřina Kubínová, roz. Engstová, nebyla zatím uveřejněma.
371 Franz MACHILEK, Privatfrommigkeit und Staatsfrommigkeit, in: Kaiser KarI IV. Staatsmann und Mazen,
hrsg. von Ferdinand SEIBT, MUnchen 1978, s. 90 n., srov. též Ferdinand SEIBT, Kari IV - das Charisma der
Auserwahlung, in: Virtuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von Perikles bis Mao, hrsg. von Wilfried
NIPPEL, MUnchen 2000, s. 90 n. Prvky "eschatologické mytologie" Karlově sebeprezentaci ale Seibt zcela
opomenul.
372 Cronica Boemorum, s. 522, "Verum quia gloria regis est investigare sermonem et antiquorum sapienciam
perscrutari, hic gloriosissimus imperator profunda tluviorum sacre pagine misteria previo doctore Dyonisio
perscrutari non desinit ac eciam cum Johanne, celestis aule paranympho, celos penetrans volatu celerrimo
contemplatur oraculis, miraculis, vestigio et speculis per creatam imaginem íncreate maiestatis
inconprehensibilem trinitatem, ut tamquam aquila illa magna Ezechielis vaticinio designata longo
membrorum ductu plena plumis et varietate volet ad Lybanum sacre scripture et tollat medullam cedri, id est
plenam et suavissimam noticiam veritatis .... "
373 Již klasická definice charismatu, pocházející od Maxe Webra zní: "Charisma soli eine als auBeralItaglich
( ... ) geltende Qualitat einer Personlichkeit heiBen, um derentwillen sie als mit Ubernaturlichen oder
Ubermenschlichen oder mindestens specifisch auI3eralltaglichen, nicht jedem anderen zuganglichen Kraften
oder Eigenschaften begabt oder als gottesgesandt oder als vorbildlich und deshalb als FUhrer gewertet wird."
Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, TUbingen 1980, s. 140. Nové přístupy k původnímu konceptu
Maxe Webera shrnují do značné míry sborníky Charisma und religiose Gemeinschaften im Mittelalter, hrsg.
von Giancarlo ANDENNA, MUnster 2005; Das Charisma. Funktionen und symbolische Reprasentationen,
hrsg. von Pavlína RYCHTEROVÁ, Stefan SElT, Raphaela VEIT, Berlín 2008, zde zejména Gerhard KRIEGER,
Vom Charisma zur Ratio. Zur Legitimation politischer Herrschaftim Spatmittelalter, in: op. cit., s. 405-421,
zejm. s. 406 n.
370
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Odkaz na Ezechielovo proroctví (Ez 17,3), který z citovaného úryvku z

11,1),

zřetelně

vystupuje,

tvoří

nejen textovou i myšlenkovou spojnici

arolus

Marignolovy kroniky

'eatur:

k předešle uvedené pasáži, odkazující na sibylské proroctví (kde navázáno na Žalm 71,16).
Textová aluze na Ezechielovo proroctví v

sobě

populárním post-

který na konci
nastolí vládu, naplněnou triumfem, klidem a dostatkem. 374

věků

zreformuje

,konce

jáchymovským proroctvím o

Pokud
ale i

konotaci

době

k eschatologickému kontextu a mohla odkazovat

přemýšlíme

o jejich funkci ve
součást

rovněž

zřetelnou

k v dané

iku ve

kaple

zahrnovala také

vítězném císaři světa,

o apokalyptických motivech, jejich

středověké společnosti,

musíme je

významů. Stejně

nutně

ztvárnění,

svět

a

kontextualizaci a

chápat jako jednu z částí celku,

a byla

jako

)sti. 37J

proroctví, tak i jejich obrazovou vizualizaci nelze chápat jako nevinné

ádnou

nemá širší dosahy, nýbrž jako médium komunikace, jako nositele a

zprostředkovatele

lky.372

vloženého poselství. Musíme se tedy stále znovu ptát, "co se opravdu

říká

laném

řečeno?,,375 Co se skutečně skrývá v ztvárnění apokalyptického narativu?

~mu

Vizualizace a využívání apokalyptických

a

znané

systému vzájemných

důležitou součást

376

jako v textu zachycená apokalyptická

motivů můžeme

vyprávění,

které

tím, co bylo

interpretovat nejen jako

Karlovy panovnické prezentace, nýbrž také jako projev vlivu Karlova

Tímto směrem se zřejmě může ubírat cesta při hledání možností k interpretaci

ovaná

dvora.

o jiné

výzdoby kostela Pany Marie ve Frankfurtu nad Odrou, zejména chórových vitráží, o
kterých je pojednáno na jiném
prvků

n:

:terou

lciam
tisio
no

id est
~lích

ften
vird."
u

hrsg.
1,

ER,
421,

této práce. Kunsthistorická analýza vitráží i dalších

výzdoby frankfurtského mariánského kostela ukázala na

počátku

21. století, že

forma díla ajeho stylistická orientace vyšly z prostředí dvora Karla IV. 377 Jiří Fajt vyslovil
zároveň

lzen,
r der
Fried
ela

místě

příchodu

myšlenku, že základní formy zde odpovídají stylu generace, která
mistra Theodorika. Frankfurtské vitráže tak Fajt postavil do

předcházela

přímé

souvislosti

s působením dílny Mikuláše Wurm sera ze Štrasburku, který v padesátých letech 14. století
374 Srov. např. Oraculum angelicum Cyrilli nebst dem Kommentar des Pseudojoachim, in: Briefwechsel des
Cola di Rienzo, hrsg. von Konrad BURDACH, Paul PIUR, Bd. II., Teil IV., Anhang, Berlín 1912, s. 308,
k tomu Pseudojoachims Kommentar, in: op. cit., s. 309. Srov. rovněž k dané problematice Marjorie REEVES,
The lrifluence ofthe Prophecy in the Later Middle Ages, Oxford 1969, s. 370 n.
375 Michel FOUCAULT, Archeologie vědění, Praha 2002, s. 46.
376 Nejednalo se při tom pouze o oblast přímé lucemburské vlády, analogie najdeme například v Norimberku,
kde se v literatuře mluví "von einer Epoche der 'bildenden Kunst zur Zeit der Luxemburgen". Srov.
Niirenberg. Geschichte einer europaischen Stadt, hrsg. von Gerhard PFEIFFER, Miinchen 197, s. 106 n.
Vzhledem k následujícímu textuje také nutné zmínit, že v norimberském kostele sv. Marty v době
lucemburského působení vznikl cyklus vitráží, zahrnujících i motiv patnácti znamení před koncem světa,
včetně kázání Antikrista.
377 MARINA FLOGE, Franlifurt an der Oder. Zu den Glasmalereien der St. Marienkirche, in:
Brandenburgische Denkmalpflege 12,2003, Heft 2,s. 68; JIŘÍ FAJT, Brandenburg wird bOhmisch. Kunst als
Herrschaftsinstrument, in: Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition - Transformation
- Innovation, hrsg. von Ernst BADSTOBNER, Peter KNOVENER, Adam S. LABUDA, Dirk SCHUMANN, Berlin
2008, s. 230.
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vytvořil mimo jiné apokalyptický cyklus na Karlštejně.
to,

zařadit

těchto

umění

přijali

vitráží až na

To by mluvilo jednoznačně pro

počátek

lucemburské vlády v Braniborsku (1373.
1415), zatímco dosavadní literatura upřednostňovala dataci do 60. let 14. století. 379 Pokud

bychom

vznik

378

dataci do 70. let 14. století, mohlo by se ve Frankfurtu jednat o možný vliv

a duchovní atmosféry pražského dvora,

stejně

vyjádření

jako o symbolické

propagandy lucemburské vlády.
Frankfurtské zpracování života Antikrista do sebe absorbovalo
narativy.
na

Stejně

předešlé

jako je tomu u

textů

různé

s podobnou tématikou, i zpracování

tradice a kombinovalo informace z dosavadních

pramenů

apokalyptické

obrazů

navázalo

(Tiburtinská Sibyla,

legendy o Alexandrovi Velikém, Adso de Montier-en-Der, Herrada z Landsbergu, Petr
Comestor, Hugo Rippelin ze Štrasburku, Apokalypsa Heinricha z Hesleru atd.). Protože
skladba a podoba celého antikristovského cyklu z Frankfurtu nad Odrou je pojednána na
jiném

místě,

zastavím se zde pouze u jednoho z obrazů, a to sice u vyobrazení

panovníka a vysokého církevního
příloha,

hodnostáře (císaře

a papeže, viz

připojená

světského

obrazová

obr. 1). S tímto vyobrazením pak stál v přímé souvislosti další obraz, a to sice
císaře

podvolení se
představila

Antikristu a

přijetí

Antikristova znamení. Elena Kozina nedávno

teorii, že by se zde v případě vyobrazeného

císaře

mohlo jednat o Ludvíka

Bavora, Karlova předchůdce a protivníka?80 Tomu by nasvědčoval fakt, že Ludvík Bavor
byl v papežské

klatbě

často

a

byl svými protivníky

označován

za Antikrista. Gesto, ve

kterém papež vztahuje ruku k císaři, by bylo pak nutné chápat jako napomenutí. Další
interpretační

možnost zde nabízejí proroctví, pocházející od jáchymismem

ovlivněných

autorů, jako byli Jan Rupescissa či Telephorus z Cosenzy.381 Ti v různých obdobách
předpokládali,

že se vyjeví antichristus mysticus v podobě

papežem. Oba pak

měli

andělským

papežem a

posledního

císaře.

světského

císaře,

korunovaného falešným

být podle proroctví poraženi svatou dvojicí, tedy vyvoleným

světským

panovníkem v roli

Proti této možnosti výkladu

svědčí

konečného

reformátora

světa,

tj.

ovšem fakt, že papež na rozdíl od

panovníka nepřijal znamení Antikrista.

Obě naznačené

možnosti interpretace otevírají cestu k tomu, abychom mohli

frankfurtské vitráže považovat za projev Karlovy panovnické propagandy, která byla mimo

378

Jiří F AlT, op. cit., s. 230 n.

K tomu Jiří FAJT, op. cit., s. 229, kde shrnuje i dosavadní literaturu a její postoje.
Elena KOZINA, Das Bildprogramm der Chorverglasung der Marienkirche in Fran1ifurt (Oder) und seine
historischen Voraussetzungen, in: Glasmalerei im Kontext- Bildprogramme und Raumfunktionen, hrsg. von
Riidiger BECKSMANN, Niirenberg 2005, s. 146.
381 Emil DONCKEL, Studien uber die Prophezeihung des Fr. Telesphorus von Cosenza, O.F.M. (1356-1386),
AFH 26, 1933, s. 29-104; 282-314.
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,. 'ukotvena v systému eschatologického a apokalyptického myšlení. V kontextu soudobé

Jme

rozšířené

prorocké literatury zapadají vitráže z Frankfurtu nad Odrou i mezi díla, která

naznačovala

~ný vliv

císaře

roli

Karla jako posledního

císaře,

rovněž

což

odpovídalo

ideologickému konceptu výzdoby Karlštejna a dalším pramenům.

jádření

O

příbězích

uvažovat na

a obrazech, vzniklých na pozadí apokalyptického myšlení, je nutné

základě

jejich recepce a interpretace

společností,

pro niž byla

Až

yptické

přečtení,

tedy

přijetí,

lvázalo

vytvářejí

pole

významů,

Sibyla,

nutné uvažovat jako o symbolických formách, jež

u, Petr

reality.382 Texty byly psány a obrazy malovány na základě různých motivů a s různými

)rotože

záměry,

ána na
tského

nejen na obsah a formu díla,
ale také na jeho funkci a působení v daném sociálním kontextu. 383 Musíme předpokládat,

razová

že poučený

:0

sice

byly

součástí

vnímání a následná kontextualizace, dávají
které se stále znovu aktualizuje. O

příběhu

určena.

příbězích

tvořily součást

jeho

náplň

a

a obrazech je pak

sociální a religiózní

a médiem symbolické komunikace. V tomto smyslu jde více o funkci

daného díla než o dílo samotné. Analýza se tak musí

středověký

zaměřit

pozorovatel disponoval více než my potřebným "outillage mentale"

k tomu, aby odkryl zašifrované poselství, aby objevil všechny, i

nevyřčené

významy a

:dávno

vazby. S touto premisou můžeme i my pochopit různé roviny a zákoutí

ldvíka

religiózní komunikace a imaginace,

Bavor

Pokud o uvedených dílech uvažujeme takto, pak dojdeme k závěru, že zpracování

to, ve

apokalyptických témat nebylo pouze

Další

ale stalo se i

důležitým

ěných

vlády, navázané na

obách

světa.

porozumět

součástí

středověké sociálně

lépe textu a obrazu v jeho

reformní rétoriky

podobě

a roli.

předhusitských kazatelů,

médiem religiózní komunikace, panovnické reprezentace a pojetí

rozšířená

proroctví, jež zahrnovala i roli

císaře

v posledních událostech

šným
eným

IV.4. Zikmund Lucemburský: Antikrist či poslední císař?

a, tj.

líl od

nohli
mmo

O tom, že je Zikmund Lucemburský Antikrist, žádný
nepochyboval. Jako jeden z hlavních nepřátel
smrti Jana Husa,

nutně

von

S6),

husita

jenž měl v jejich očích velký podíl na

musel Zikmund v husitské apokalyptické rétorice

přijmout

roli

Antikrista, nejhoršího nepřítele Božího lidu, za který husité sami sebe považovali. V

Lynn HUNT, The New Cu/tural History, lntroduction, Lynn Hunt (ed.), Berkeley-Los Angeles-London
1989, s. 14; Roger CHARTlER, Text, Printing, Readings, in: The new Cultural History, s. 157; Paul RICOEUR,
Temps et récit 111. Le Temps raconté, Paris 1985, s. 228n.
383 Frederic JAMESON, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, London 1993 (první
vydání 1981), s. 108 n.

382

~ine

husitů,

radikálněji laděný

103

apokalyptických textech Jakoubka ze
ztotožňován

Stříbra či

Mikuláše z Pelhřimova byl Zikmund

s nejrůznějšími bestiemi a monstry, reprezentujícími síly zla.

Ovšem Čechy nejsou celý svět a panovník, který se jedné straně jeví jako nejhorší
nepřítel

a Antikrist,

může

pravý opak. Jak uvidíme, nebylo
Zikmundův
nedílně

zapotřebí

obraz se rázem zcela

k prostředkům

nepřátelskými

čase,

být ve stejném

středověké

dokonce na stejném

aby se

proroctví

patřila

komunikace a jako taková byla využívána

oběma

změnil.

hranice

Eschatologicky

směrem

zaměřená

Zikmunda aureolu

císaře-reformátora,

o posledním

císaři.

perspektivy, než je pouze
mytizace jevit jako
alespoň

nebo se

do

stranami.

Prameny, jejichž vznik lze datovat do období Kostnického koncilu,

legendě

nazírán jako
říše,

ani

překročit

místě,

přirozený

a

kolem

jež prakticky zcela odpovídá stále velmi živé

Pokud na Zikmundovu osobu a

"český"

vytvářejí

"tradičně

činy

nahlížíme z širší

prohusitský" úhel pohledu,

jev. Lucemburský

císař

se svoláním dvou

pokusil, o reformu církve, neustále musel

začne

koncilů

se tato

zasloužil,

čelit útokům Turků,

snil o

křížové výpravě do Svaté země384 a, což je důležité, není zcela vyloučené, že se sám svou

panovnickou reprezentací k legendární tradici posledního
Do Zikmunda byly vkládány jeho
Basilejského koncilu velké
poměrů.

Konec

ukončení

konců

naděje

současníky

schizmatu, jež bylo jednou z hlavních

divu, že ho jeho okolí považovalo za

výjimečný

racionálně

zrněn

říše římské

příčin

zjev a

vnímané

hlásil.

zejména v době Kostnického a

na provedení základních

Zikmund se jako král Svaté

událostí, než jaká odpovídala

císaře

a radikální zlepšení

zasloužil v Kostnici o

hluboké krize

přisuzovali

společnosti.

mu i role v jiné

realitě. Ostatně ještě

Není

rovině

v roce 1414 se

z Čech ozývaly hlasy, jež oslavovaly Zikmunda jako velkého panovníka - reformátora,
který je

nadřazen

papežské moci a zaslouží se o obrodu církve. Jan Kardinál z Renštejna,

vyslanec Karlovy univerzity u Kostnického koncilu, v roce 1414 sepsal traktát ve
otevřeného

dopisu Zikmundovi, kterého zde

označil

formě

celeberrimum principem dominum

Sigismundum regem Hungarie etc. et jam regem Romanorum, futurum imperatorem
glorisissimum. 385 V tomto traktátu je hned zpočátku teoreticky zdůvodněná převaha
Biskup Georg von Vich ve zprávě Basilejskému koncilu z roku 1437 o nemocném císaři: "dicit se non
moriturum hac vice, quousque passagium adimpleverit terre sancte." Deutsche Reichstagsakten (Áltere
Reihe), ed. Gustav BECKMANN, Gotha 1901, Bd. 12, Nr. 160,263,3. O možné návaznosti Zikmunda na
proroctví o posledním císaři v souvislosti s výzdobou Norimberského hradu Bertina PFERSCHy-MALECZEK,
Der Nimbus des Doppeladlers. Mystik und Allegorie im Siegelbild Kaiser Sigmunds, ZHF 23, 1996, s. 455.
385 Traktat und Gegentraktat iiber papstliche und kaiserliche Gewalt, besonders beziiglich der Konzilien
(1414), in: Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, ed. Heinrich FINKE, Paderbom
1889, s. 279. K autorství traktátu, přisouzenému Janu Kardinálovi z Rejnštejna F.M. BARTOŠ, Das
Reformprogramm des Mag. Johannes Cardinalis von Bergreichenstein, des Gesandten der Karls-UniversUat

384

104

kmund

královské moci, jež má posvátný charakter, nad mocí kněžskou. Římský král Zikmund má
právO odvolat Konstantinovu donaci, jež již při svém sepsání "vnesla do církve jed -

ejhorší

II

jako

aby se

venenum missum est in ecclesiam Dei.,,386 Podobně je zde do Zikmunda vkládána naděje,
že právní cestou odstraní z církve simonii ajiné neřesti.
Ani po roce 1415 v Čechách takové naděje z přirozených důvodů nevymizely,

patřila

zaznívaly ovšem již pouze z řad katolických autorů,

oběma

naděje. Rovněž

kteří

do Zikmunda vkládali své

oni používali k jejich vyjádření jazyk proroctví. Tak Zikmund například

v jednom ze zpracování vidění, jež měl arcibiskup Jan z Jenštejna, vystupoval jako silný
kolem

panovník, který měl přemoci všechny nepřátele pravé církve, tedy husity, a nastolit klid,

i živé

mír a hojnost všeho: "Et tunc postea rex quidam veniet, qui omnes illos persecutores

z širší

gladio perimet et Jaciet pacem in terra. ,,387

:e tato

Na Zikmunda bylo vztaženo i kratičké proroctví s incipitem EjJectus Juturorum in

loužil,

annorum XlIII et quinto decimo, zapsané v rukopise XII.E.13 pražské Národní knihovny a

snilo

vztahující se k událostem prvního desetiletí 15. století. V návaznosti na strukturu

1

svou

sibylských proroctví tu byla vyslovena naděje, že zásluhou jednoho krále (unus rex) bude
odstraněn

~ho

a

rozvrat v církvi, bude provedena reforma,

"temporalia ecclesiae dabuntur".
sféře

Měli

neboť

být rovněž sesazeni tyrani jak ve

světské,

tak i

moci, vše bude řídit ruka silného panovníka. Nastolený mír a jednota

~pšení

církevní

lici o

v církvi se zachovají až do příchodu Antikrista na konci

Není

tomuto králi, jako jedinému,

věků.

Po obecné
král podle proroctví tradičně podnikne výpravu k Božímu hrobu. 388

nápravě

tento

ovině

V letech 1415 až 1419 sepsal v Kostnici františkánský mnich Ulmannus Knihu o

14 se

Svaté Trojici. Výňatek ze svého díla pak během koncilu osobně předal Zikmundovi. Spis,

átora,

zachovaný mimo jiné v norimberském rukopise Hs. 80061 (sepsán

tejna,

1430),389 je kombinací alchymistického traktátu a učení o spáse lidstva. Motiv, mající

ormě

základ v legendě o posledním císaři, je čitelný zejména na iluminaci Korunování Panny

přibližně

kolem

inum

orem
~vaha

EK,

55.

bom

'sitat

in Prag, fur das Konzil zu Konstanz, in: Festschrift fůr Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag, Band II.,
Gottingen 1972, s. 656 n.
386 Traktat und Gegentraktat, s. 279. "Sicut papa potest revocare sui antecessoris donaciones vel
concessiones in prejudicum et contra libertas ecclesie concessas, sic imperator potest revocare donationem
Constantini in prejudicium et contra libertatem imperii Siluestro factam et concessam." Argumentace proti
Konstantinově donaci, založená na obrazu jedu, jímž byla nakažena církev ve dni jejího údajného přijetí, se
často objevovala i v pozdějších husitských apokalyptických traktátech.
387 Tamtéž. Více k tomuto zpracování Jenštejnova vidění v kapitole Světská moc v husitské apokalyptice.
388 N
•
r
K CR Praha, XII.E.3, fol. 123 .
389 K dochovaným rukopisům Ingrid FLOR, Die Kronung Mariae und der" Christus-Adler ". Zur
Herrschaftssymbolik spatmittelalterlicher Endzeitprophetie. Die Marienkronungsminiatur im Buch der
heiligen Dreifaltigkeit des Franziscaners Ulmannus, Umění 40, 1992, s. 395 n.

105

Marie (fol. 26f norimberského rukopisu) a v textu, jenž byl k miniatuře připojen?90 HOrní
část

iluminace

tvoří

Korunování Marie svatou Trojicí. Pod tímto výjevem je vymalován

zelený "štít", v něm zlatý dvojhlavý orel, jehož

tělo přesahuje

Kristova hlava s trnovou

korunou a Kristovy nohy a ruce. Znatelná jsou Kristova zranění. 391 Celé uskupení objímá
rukama korunovaná Panna Marie v modrém plášti. Čtyři rohy miniatury vyplňují symboly
evangelistů,

každému z nich náleží suchý, osekaný strom, na
přináleží zavěšený

jako symbolu evangelisty Jana
císařským

němž

je

zavěšen

štít. Orlu

štít s černým dvojhlavým orlem _
obtáčí

znakem. Od tohoto štítu se odvíjí nápis, který pak

miniaturu: "Ditzs

betzaichent alle j hertze ist der heilige geiste dise wappen gat keyser Friderich fúr vnd
machet 1m den weg schone ". K motivu "zeleného štítu" se Ulmannus vrací i v textu: " ...
der grune schilt rechte lndiciret, den die Juncfrawe bloe helt in iren handen. den guldein
adeler mit dreyen helsen, den furen wirt der rechte keysser Fredrich, sein wappen is ist gat
ihesus cristus.,,392 Důležitý je rovněž motiv ořezaných (suchých) kmenů (stromů), jež
mohou odkazovat

přímo

proroctví o posledním
spisu je

zavěšen

spisu (Zikmund

k

pozdějším,

císaři.

zejména v říši zpracovaným verzím sibylských

To, že na jednom ze

stromů

miniatuře

v Ulmannově

štít s dvojhlavým orlem, napovídá mnohé o skryté roli Zikmunda v tomto
pečeť

s dvojhlavým orlem používal až po

zhotovit ji ale nechal již 1417). Motiv suchého stromu
pověsti,

na

císařské

směřuje

jež se rovněž dotýkala ve svých základech legendy o říši

Poprvé byl suchý a znovu se zelenající strom

zmíněn

korunovaci 1433,

k císařské eschatologické
kněze

Jana.

v pověsti, jež byla sepsána po

pádu Damietty roku 1221. Hlavními hrdiny zde byli císař Fridrich II. a kněžský král
z východu. 393 V tradici sibylských proroctví se suchý strom, který se znovu zazelená, když
na

něj

poslední

císař zavěsí svůj

štít, objevil u Heinricha z Neustadtu. Jeho "hrdinou" je
francouzský král, ale štít, který zavěsí na suchý strom, nesl emblém orla. 394 Po polovině
14. století byl také sepsán a velmi oblíben "cestopisný" spis Jana z Hildesheimu, kde je
vylíčena orientální varianta legendy o suchém stromu?95 Jak jsme již viděli, na suchý

strom měl

pověsit

po triumfální

vládě svůj

štít také Fridrich II. v pověsti, kterou zapsal Jan

Op. cit., s. 393, 397 n., s. 402-404.
K tradici spojení císařského orla a Krista, patrné již u Konráda z Megenbergu, Bettina PFERSCHYMALECZEK, Der Nimbus, s. 459.
392 Cituje FLOR, s. 402.
393 Franz KAMPERS, Vom Werdegange der abendlandischen Kaisermystik, Hildesheim 1973 (erste Ausgabe
Leipzig-Berlin 1924), s. 116.
394 Heinrich von NEUSTADT, Gottes Zukunji, ed. S. SINGER, Dublin - Zlirích 1967, s. 412, v. 5410 n. "Ez ist
geschriben, nit ein traum: / Er henkt an den dorren baům / Sper, schilt mit dem adelar."
395 Johannes HILDESHEIM, Historia trium regum, něm. překlad Die Legende von den heiligen drei Konigen,
ed. WilhelmRATH, Stuttgart 1980, s. 138.
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z Winterthuru. V jeho kronice je již

jasně

alován

císaři,

říše. Zmiňované

movou

Buch

objímá

svůj

rmbol y

trVající až do zrození Antikrista. Na rozdíl od

t. Orlu

suchý strom (v sibylských proroctvích složení štítu a koruny na Olivetské

'lem -

Golgotě)

"Ditzs

lepší epochy. Františkán Ulmannus

ur vnd

v říši, jistě znaL Mezi symbolikou, kterou Ulmannus použil ve své Knize o svaté Trojici, a

:u: " ...

"říšskou"

~uldein

spojitost. A vzhledem k tomu, kdy, kde a v jakém kontextu bylo Ulmannovo dílo sepsáno,

ist gat

je možné vztáhnout symboliku, vycházející z legendy o posledním

tl), jež

Lucemburskému. Dvojhlavý orel na

lských

Korunování Panny Marie, to jen potvrzuje.

)

HOrní

která byla

rovněž počítají

na území

s tím, že na konci

věků přijde

o posledním

skladby Sibyllen Lied a Sibyllen

poslední

císař

(Fridrich), jenž

zavěsí

štít na suchý strom, který se znovu zazelená. Poté nastane doba triumfu a blahobytu,

O

lnnově

rozšířena

pověsti

zaznamenaná varianta

předešlé

není znakem panovníkovy rezignace a
německá

předání

čtvrt

století

později,

v

době

zavěšení

vlády Kristu. Je to

štítu na

hoře, popř.
začátek

na

nové,

zpracování sibylských proroctví, jež kolovala

verzí imperiální apokalyptické legendy

štítě,

sibylské tradice

jenž je

můžeme

zavěšen

tedy

předpokládat přímou

císaři,

na suchém

k Zikmundovi

stromě

v iluminaci

konání Basilejského koncilu, byl sepsán SpIS

tomto

s názvem Reformation Siegmunds. 396 V tomto díle, ačkoliv sepsaném dva roky po jeho

1433,

smrti, je Zikmundova role eschatologického reformátora nepopiratelná. Je to spis, ve

)gické

kterém konkrétní návrhy reformy

říšské

společnosti

a církve

volně

přecházejí

v eschatologická proroctví, pohybující se v termínech a kategoriích jáchymistické tradice.
těmito dvěma

neboť

lna po

Hranice mezi

Ý král

druhého a tvoří tak neoddělitelnou jednotu. Zde vylíčená reforma je všezahrnující. Týká se

, když

nejrůznějších

ou" je

majetku církve, jednotlivých mnišských a

lovině

povinnosti vyšších duchovních, dodržování celibátu, postavení a povinností

kde je

V podobném rozsahu a detailech je zde pojednána i reforma ve světské oblasti. V textu

suchý

nechybí ani varování, že lidstvo je v posledním

:al Jan

soud. 397 Popisovaná reforma je tedy již tímto zasazena do kontextu eschatologických

oblastmi zde žádná neexistuje,

oblastí církevní i profánní sféry -

úřadu

papežství, kardinálského kolegia,

rytířských řádů,

věku

první je podmínkou

biskupských

úřadů, rezidenční
farářů

atd.

své existence a blíží se Poslední

událostí. Eschatologický podtón vystupuje na povrch v závěrečné části celého díla, kam je
vložena pasáž, zpracovávající Esdrášovo proroctví Exsurget sacer pusillus. Je zde
předpověděn příchod cleiner geweichter, tedy vysvěceného kněze, jenž bude spravedlivě
gabe

Reformation Kaiser Siegmunds, ed. Heinrich KOLLER, MGH Staatsschriften des spiiteren Mittelalters, VI.
Band, Stuttgart 1964. V Praze, v rukopisné sbírce Národního muzea, je uložen opis z konce 15. st. Vl.D.30.

396

'gen,

fol. 1r_70 v.
397 Reformation Kaiser Siegmunds, s. 214-216.
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vládnout "od moře k moři.,,398 Vláda tohoto kněžského krále bude znamenat zahájení nové,
lepší epochy.399 Toto proroctví je potvrzeno ještě ve vidění, které bylo připsáno
samotnému Zikmundovi.
vjezdu do
kněze

města

Mělo

mu být zjeveno v Uhrách, v Prešpurku, ráno v den jeho

(uff dem auffertag). V Zikmundově vidění byl předpovězen příchod králepořádek

jménem Friedrich von Lantnewen, který zavede nový

a jeho vláda bUde

dobou spravedlnosti, míru a duchovní blaženosti. 40o Tento král-kněz s eschatologickými,
resp. chiliastickými rysy ponese ve znaku orla,
role je tu také

jasně vyznačena:

uprostřed

jehož těla bude kříž. Zikmundova

"Du magst es aber nit volbringen, du bist woll ein

wegbereyter dejJ, der nach dir kommen soli. ,,401 Zde se již pohybujeme, jako tolikrát, ve
naděje

spojení

na reformu a millenaristického

očekávání příchodu

panovníka, jenž lidstvo

uvede do nové epochy blaženosti a míru. Zikmund tu nezastává pozici tohoto vládce. On
má být ten, jenž provede reformu a
provést lidstvo onou

přípravnou

připraví svět

na

přechod

do nové epochy. Má tedy

fází, kterou do svého systému teologie

Jáchym z Fiore. V proroctvích Jáchyma z Fiore i jeho

následovníků

na tyranovi, jenž měl drastickými zásahy zreformovat

svět

dalšího,

spirituálně

nevystupuje.

Zůstává

dějin začlenil

ležel tento úkol

očisty

a připravit ho tak na přechod do

vyššího období. Zikmund v Reformation Siegmunds jako tyran
ale panovníkem-reformátorem, jenž

měl

jako wegbereyter

připravit

cestu k idealizované budoucnosti.
Očekávaný
knězem

panovník ve své

osobě měl

spojovat imperium a sacerdotium,

měl

být

zároveň

a králem. Tím se Reformation hluboce lišilo nejen od tradice imperiálních a

papežských proroctví, ale také od koncilní rétoriky, kde byl

přítomnými

ideál spolupráce papeže a císaře, kteří měli společně zreformovat svět.
Také Theodor de Vrie,

působící

teology vzýván

402

na koncilu v Kostnici jako kazatel, spojil ve svém

spisu De consolatione ecclesie Gedná se o

dějiny

Kostnického koncilu) reformní myšlenku

s apokalyptickou symbolikou. Samotný Kristus zde oznamuje církvi, že Zikmund je oním
mužem, jenž ji obnoví,

přivede

ji znovu "in statu sanctae religionis pristinae". Použitím

apokalyptické symboliky je Zikmundovo reformní snažení

398
399

nutně

posunuto do vyšší roviny.

Op. cit., s. 326.
Op. cit., s. 330, "Nu ist zll mercken, wye es auffgestanden sey zum aller erstenn, das es gots manung sey,

zll habenn einen ander stat und ein ordenung, dye dem cristenlichen stat zligehort."
400 "Er ist ein priester, durch den wirt got vil wurcken; er wirt genant Friderich von Lantnewen ... ", op. cit., s.
332 n.
401 Tamtéž.
402 U zdůvodnění této zdvojené funkce je odkaz na mýtickou říši kněze Jana a na starozákonní krále kněze,
jako byl Melchisedech. Je tu ale také možné tušit narážku na sakrální složku královské moci, kterou
zdůrazňoval jak Karel IV. tak Zikmund. Druhý jmenovaný se při závěrečném sezení Kostnického koncilu se
například objevil oblečen jako jáhen, ovšem s královskými insigniemi.

108

ní nové,

On měl být ten, "qui reaedificabit cžvitatem sanctam Hierusalem", o
Jan ve Zjevení. S nutným

přídechem

němž přinesl

přítomnosti,

eschatologicky pojaté

zprávu

nunc vero

en jeho

temporis adveniente plenitudine, je Zikmund líčen jako ten, kdo zcela zreformuje a uzdraví

d krále-

církev.

403

la bUde

Na konci 13. století, po pádu Akkonu, sepsal neznámý autor tzv. Visio seu

ickými,

prophetia fratris Johannis, jež v různých podobách, ukryto pod různými názvy a v různých

undova

jazykových mutacích cirkulovalo

Jol!

ein

krát, ve

středověkou

Evropou (známé také jako Proroctví na rok

1401).404 Prophetia fratris Johannis bylo vztaženo i na Zikmunda Lucemburského. Jeho
německou

verzi, ovšem pod jménem Hildegardy z Bingen, zahrnul Eberhard Windecke do

lidstvo

svých Denkwiirdigkeiten. Připojil je za jiné proroctví, rovněž připsané Hildegardě.

lee. On

klasická proroctví, sepsaná v tradici

lá tedy

rovněž

~ačlenil

podobné

l očisty

se objevuje motiv ohrožení v podobě islámské expanze.

hod do

zasloužený Boží trest za jejich

císařské

jako u Zikmundova

hříchy,

Jde o

a papežské apokalyptiky. Zajímavé je, že

Proroctví bratra Jana (na rok 1401) se
časové určení

405

mělo

vidění

odehrávat an dem offartobent, tedy

v Reformation Siegmunds. V proroctví
Nevěřící

zasáhnou

křesťany

jako

"gescheen ist von den ungloibigen, wanne daz ist

tyran

gescheen von irer sunde wegen ... boser dinge und trubsal, die do kunftig sint und werdent

'ipravit

der cristenheit: die ungerechten und die heiden von dem gerechten gericht gotz werden
widerstreben und grofi rach tun wider die cristenheit.,,406 Jako první tato "trestná" invaze

ároveň

pohanů měla

zasáhnout Svatou zemi,

ní ch a

přeměněny

nevěstince

/zýván

dravým šelmám. 407 Bylo předpovězeno, že invaze se bude rozšiřovat dále, přes moře,

na

(frouwenhúser)

tamější
či

kostely

na stáje,

měly

být zcela

těla křesťanů měla

zničeny

být

nebo

předhozena

nejprve zasáhne ostrovy, pak bude pokračovat do vnitrozemí. Řim měl zažít porážku a
~

svém

šlenku
~

oním

užitím
oviny.

g sey,

cit., s.

ěze,

:ilu se

Rerum Concilii Oecumenici Constantiensis, De Universa/i Ecclesiasticae disciplinae Reformatione,
Tomus I, ed. Hermann von der HARDT, Franfurti et Lipsiae 1697; Theodorici Vrie Historia Concilii
Constanciensis, s. 214-215. "Nunc vero temporis adveniente plenitudine tota reformabitur, quae tota dirupta
est, tota sanabitur, quae tota jacuit aegrota, et tota revifiscet, quae tota fuit occisa. Reformabitur ergo per
fidelissimum filium tuum Sigismundum, Romanorum regem, advocatum tuum, cuius status salvificus et
magnificus est." V pramenech, vztahujících se ke Kostnickému koncilu je Zikmund rovněž často přirovnáván
k proslulým lékařům.
404 Ernst VOLTMER, Prophetie und Reform der Kirche am Ende des Mittelalters oder Wie der Dichter Michel
Beheim an die" Weissagung auf das Jahr 1401" (alias Visio seu prophetiafratris Johannis) geraten ist, in:
"Was Wichtigste ist der Mensch". Festschrift flir Klaus Gerteis zurn 60. Geburtstag, ed. Angela GIEBMEYER,
Helga SCHNABEL-SCHOLE,Trierer historische Forschungen, Bd. 41, Mainz 2000, s. 92 n. Visio fratris
Johannis bylo přeloženo i do němčiny, a to zřejmě v rozmezí let 1386-1396 v okruhu Heinricha
von Langenstein na vídeňské univerzitě, k tomu Jennifer KOLPACOFF DEANE, The Auffahrtabend Prophecy
and Henry of Langenstein: German Adaptation and Transmission ofthe " Visio fratris Johannis", Viator 40,
2009, s. 356.
405
Eberhart Windeckes Denkwiirdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds,
ed. Wilhelm ALTMANN, Berlin 1893, s. 350-362. Hildegardino proroctví, s. 350-356; Visio fratris Johannis,
resp. Proroctví na rok 1401, s. 357-360.
406
Op. cit., s. 357.
407 T
.
amtež.
403
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pokoření,408 zničeny měla být Francie a Španělsko. Rovněž Uhry, Čechy a německé části
říše měly

být zaplaveny a

zničeny

od

nevěřících,

"item Ungern und Behemerlant WUrt

zerstort und etlich stet in Dútschen landen die werden bestritten von den ungloibigen.,,409
Ideovou linií celého proroctví je

vylíčení

pokleslého a

hříšného

stavu, v němž se ocitlo

duchovenstvo, a myšlenka nutné radikální, drastické církevní reformy provedené

světským

knížetem, "es sind dob gestanden die konige und die fursten desertriches wern ubere in

wider den herrn und sinen gesalbeten ... den werdent danne biston in uwer zerstorung die
konig in der welt mit irem irdeschen gewalt; und die fursten, die uber uch herschen,
werdent alte uberein komen mít irem rate .. .. ,,410 Součástí série proroctví, jež Eberhart
Windecke ve své sbírce uvedl, je

rovněž předpověď,

(weltlicher priester) Sigwall, jenž zbaví

svět

že se objeví

zármutků

všech

a

omylů,

světský

kazatel

porazí s pomocí

Boží síly ďábla, všechen lid bude obrácen na dobrou cestu. 411 Reforma v Prophetia fratris
včetně

Johannis,

jeho

německého

eschatologickém kontextu. Je
Rupescissa ve svém
světské

možné

moci jako trest a
nepochybně

proroctví
Jana,

vidění

pravděpodobné,

konce

světa,

kdy

vést ještě dále, základ

vnímaná vapokalypticko-

že se tímto proroctvím inspiroval také Jan
rovněž

on chápal invazi z východu a zásah

zároveň prostředek očisty

pseudo-Metodějovo).

mělo

tradičně

zpracování, byla

zřejmě

V Rupescissově

kléru

(inspirační

linii by ale bylo

poskytla tradice, u jejíhož pramene stálo
představě, stejně

jako v Proroctví bratra

svou roli i povstání obecného lidu proti vyšším církevním představitelům.

Abychom nezískali zkreslený obraz Zikmunda jako jediného možného hrdinyreformátora s eschatologickými rysy, jenž byl známý v prvních desetiletích 15. století,
době

nutno dodat, že v této
tématikou. Jako

příklad

po

Evropě

kolovala i další proroctví s eschatologicko-reformní

lze uvést Libeltus de causis, statu, cognitione ac jine praesentis

schismatis et tribulationem futurarum Telesfora z Cosenzy, který vkládal

naději

na

radikální očistu církve ve francouzského krále a andělského papeže,412 či tzv.
Gamaleonovo

vidění

(kolem 1400), vyvyšující sice "knížete z kraje od Rýna", sepsané ale

zejména z politických
zde k otevřenému

důvodů, neboť

bylo jednoznačně protifrancouzsky

střetu císaře německého původu

a

císaře

zaměřené

francouzského

(dojde

původu,

jenž

Op. cit., s. 358, "Wee dir Rome, wann du wurst balde gedemUtiget mit dinen si1nden und
understanden ... ".
409 Tamtéž.
410 Op. cit., s. 353.
411 Op. cit., 361 n.
412 Emil DONCKEL, Studien uber die Prophezeiung des Fr. Telesforus von Cosenza, o.F.M (1365-l386),
Archivum fratrum historicum 26, 1933, s. 29-104; 282-314; Hans MOHRING, Der Weltkaiser, s. 283 n.
408
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é části

podlehne a je zabit).413 V Gamaleonově proroctví se aktuálně objevila myšlenka koncilu

t WUrt

jako nástroje reformy. Jednotlivá proroctví byla
zdrojů,

ovlivňovalo

jedno

vzájemně

propojena,

druhé. Tak i Telesforus z Cosenzy našel svou

ocitlo

inspiraci v textech jáchimistického františkánského okruhu. Mezi

tskÝrn

pramenů

bere in

Telesforus znal

"lg die

Liber de Flore rovněž velmi ovlivněno. 414

zřejmě

katastrof, jež

čekají

lidstvo,

předpověď

světa,

azatel

s konečným

)mocí

středověké

fratris

tyto texty mnohé o duchu doby, ve které vznikly, o

ticko-

více aktuálním

é Jan

skrývala ostrá kritika

zásah

s prorockými texty velmi

nepřítelem,

vědomí

415

stálo

nejvyšších představitelů
vladaře

posledního

Přes

společnosti

těsně

svázány

naděje

mravů

císaře

vnější

topičnost

ostatně

a konce

a poté

střet

motivů

vypovídají

na lepší budoucnost, o stále
schránkou proroctví se
nešvarů.

Zároveň

často

byly

na obecné renovatio, restauratio a

A není nic přirozenějšího, než že naděje na reformu byly vkládány do
světské

a duchovní moci. Podíl na obecné

obrodě světa

znamenal

cestu, jak proniknout do eschatologické mytologie, jak získat renomé

světového císaře.

Postavy Antikrista a posledního

císaře

se

postupně

středověku. Zároveň

.rmní

uzavřeného světa

,entis

a soudobou realitou. Mnozí hledali obraz své

tzv.

nadějích

a zejména církevních

nábožensko-eschatologické imaginace

na

a

z hlavních

okruh vracejících se

jistou obecnost a

nutnosti reformy církve. Pod

oletí,

II

tvoří

to vše jsou témata, jež

eschatologicko-prorocké literatury.

reformatio světa.

diny-

všeobecného úpadku

kterému bude předcházet obroda, vláda idealizovaného posledního

bylo

pro

předlohu

i Vade mecum in tribulatione Jana Rupescissy, jenž bylo

'erhart

Jratra

jedněmi

ze stejných

jeho proroctví najdeme Liber de Flore, Oraculum Cyrilli s komentářem.

výčty

~chen,

čerpala

elementy

ovšem nebyly pouze

součástmi

eschatologické mytologie, nýbrž existoval velmi živý vztah mezi mýtem
současnosti

eschatologických událostí, proto i nejeden panovník byl
očekávaného

klíčovými

staly

dramatu. Jak jsme

viděli,

v líčení apokalypticko-

ztotožněn

s hlavními postavami

v českých panovnících Karlovi IV. a Zikmundovi

spatřovalo

císaře.

é ale

Lucemburském jejich okolí

lojde

samozřejmě

jenž

imaginace nám jednak osvětluje přítomnost vlivů různých duchovních proudů a tradic ve

na úhlu pohledu. Zapojení

jak Antikrista, tak posledního

českých panovníků

Záleželo

do eschatologické mytologie a

Marjorie REEVES, The Idea, s. 333; Hans MOHRING, s. 303 n.
Emil DONCKEL, s. 67 n.
415 Zde je nutné pomamenat, že středověk pojem reformy vždy chápal s příměsí utopie. Reforma mohla
v podstatě směřovat pouze dvěma směry. Znamenala návrat k ideálu prvotní církve, popřípadě k stavu
nevinnosti před prvotním hříchem, nebo byla zaměřena na eschatologickou utopii budoucnosti. Zajímavé
postřehy k tomuto tématu Bernhard TOPFER, Urzustand und Sundenfall in der mittelalterlichen
Gesselschafts- und Staatstheorie, Stuttgart 1999. K pojmu reformy ve středověku rovněž Alexander
PATSCHOVSKY, Der Reformbegriffzur Zeit der Konzilien von Konstanz und Basel, [http://www.unikonstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/Patschovsky/aufsaetze/lnhalt/XXX] 18.1.2006.
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středověkých Čechách,

ale také nám

umožňuje

vnímat roli

zmíněných panovníků

z širší

perspektivy. Vladaře necharakterizují pouze bitvy, smlouvy a územní zisky. Také mýty je
nutné chápat jako neoddělitelnou část historické reality. Středověký svět a jeho vnější
manifestace nelze vnímat jen jako jednu nedělitelnou realitu, nebot' pak by náš pohled na
vzdálenou minulost byl zcela zkreslený a zejména velmi ochuzený o onu "neviditelnou

část reality", jež byla ale přesto neoddělitelnou složkou středověkého Imago mundi.

112

z širší

lýty je
vnější

led na

telnou

l1undi.

Obr. 1 Franlifurt nad Odrou, kostel Panny Marie, chórové vitráže, císař a papež

113

Obr. 2 Frankfurkt nad Odrou, kostel Panny Marie,

císař

114

se podvoluje Antikristu

v. Alter Helias: Prorok příchodu Antikrista
A prophet foretells the future. He can also create it. 416
zazněla

V minulé kapitole

slova Tiburtinské Sibyly,

Merlina a dalších. Tito všichni platili ve
příchod

středověku

Spasitele, Antikrista, politických

hojnosti a míru. Postava proroka byla pro

úradků,

s vlastními vizemi.
nadmíru

důležité

Středověk

ospravedlnit

výčtu

kteří

bájného

kteří předpověděli

a apokalyptických katastrof, ale i období

středověké

uvažování o minulosti,

prorok byl ten, kdo

varoval. Jak je z výše uvedeného
proroky biblické, ale i o ty,

za prorocké autory,

Prostřednictvím proroků

budoucnosti naprosto zásadní.
nahlédnout do svých

tyranů

pseudo-Metoděje,

promlouval

přítomnosti

Bůh

a dal tak

předpovídal, vysvětloval,

patrné, nejednalo se v textové

biblické texty interpretovali,

a

hrozil a

rovině

vždy o

popřípadě přicházeli

se ovšem musel vyrovnat s proroky falešnými, bylo tedy
před světem

svá slova a

vidění,

dodat jim

pravověrnost

a

pevný základ.
Sociálně
důležitý

religiózní konstrukt apokalyptického proroka,

v konstituování a rozvoji husitského hnutí.

převratné době

Vidění

využívány k legitimizaci událostí a k

popřípadě světce,

byl velice

a výklady proroctví byly v této

vysvětlení

probíhající transformace

společnosti.

Apokalyptická proroctví o blížícím se konci jednoho z věků církve a o

přechodu

věku jiného

do

byla v tomto ohledu ideálním médiem. Dynamika událostí a změn

byla skloubena s předem daným Božím plánem, proroctví tak nabyla vzhledem
k aktuálním událostem

legitimační

nadaný jedinec byl nutnou

a zároveň interpretační funkci.

součástí

Věděním věcí

budoucích

událostí, on byl díky svému daru poznání

článkem,

který stál v roli zprostředkovatele Božího plánu, a poskytoval tak možný interpretační
vzorec pro pochopení soudobého
Otázkou je, jakým
společenskou

dění.

způsobem

obraz proroka vznikal, jak se vyvíjel a jakou

funkci. S ohledem na provázanost

české

měl

profetické literatury 14. století se

soudobými evropskými trendy je nutné sledovat, jak se tato textová souvislost projevila
v konstrukci postavy proroka a jeho role. Je nepochybné, že

české prostředí

nebylo

izolované od intelektuálních proudů ostatní Evropy, že tedy i apokalypticky laděné texty
v mnohém navazovaly na tehdy platný teologicko-profetický diskurz.
Jak bylo

řečeno,

proroctví byla médiem religiózní komunikace, které vedlo k

výkladu soudobých událostí jako nevyhnutelného naplnění předurčeného Božího plánu.
416

Marjorie REEVES, The Injluence oj Prophecy, s. 135.
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Ale ne všichni, nýbrž pouze vybraní jedinci byli
Tento dar ovšem
Středověká

středověcí

křesťanská

autoři

společnost

starozákonních i novozákonních
vysvětlení

otázky a
kteří

získali

důležitou
obecně

věhlas

okolního
darem

darem poznání

vysvětlovali

chápali a

věcí

budOUcích.

v několika rovinách. 417

mohla kdykoliv sáhnout k autoritě biblických,

proroků.

V jejich textech hledali

dění. Středověk měl

předvídání věcí

roli v dobách krize a velkých

potvrzeni, stali se

obdařeni

na mnohé

ovšem i své vlastní proroky, nebo ty,
obdařených jedinců. Právě

budoucích

změn.

odpovědi

oni

měli

Pokud byli tito "živí proroci" ve své roli

důležitým legitimačním

prvkem aktuálních událostí a

zároveň

konstitutivním elementem hnutí, jež bylo na tyto události navázané. Byli to oni, kdo
potvrzovali správnou cestu a svými slovy

vytvářeli

spojnici mezi aktuálními událostmi a

Božím plánem.

V.1. Cum in rei veritate propheta non sim
Ačkoliv

zde mluvíme o prorocích, jen málokterý ze

většinou

na základě

Naopak,

většina

výkladů

z nich toto

Písma předvídali budoucí
označení vehementně

neboť

již od dob církevních

skončila

otců

s těmi biblickými. Po

nikdo nemohl nabýt více

otevřeně

dokončení

vědomostí

a

měla

nastat epocha

výkladů

převážil

uspořádání

rovněž často

dění,

obdařeným

jakkoliv

prorokem,

názor, že doba pravých

kanonických biblických

Písma. sv. Augustin šel

proroků

spisů

již

418

s Janem, autorem Zjevení.

ještě

dál, když konec prorocké

Následné pojetí postavy proroka

citovaná pasáž z Augustinovy deváté knihy spisu De genesi ad

litteram, kde se praví, že ten, kdo vykládá Písmo,
roveň

milostí

proroků skončila

epochy položil do doby působení Ježíše Krista.
ovlivnila

budoucího

než Písmo samotné. Svatý Hippolyt například vyslovil

ve svém traktátu o Antikristu tezi, že doba
Poté

Předpovědi

vyřčené

jako

v tomto ohledu

by sám sebe nazval prorokem.

odmítala. Slova proroka Amose (Am

7,14) se stala postupně toposem profetické literatury.
šifrované, nebylo možné prezentovat

dění,

středověkých autorů, kteří

může

být v jistém smyslu postaven na

s prorokem. Augustin dále dodal, že exegetik je za

určitých

podmínek více

Jako základní práci k pojetí proroctví ve středověku je možno uvést Jean-Pierre TORRELL, Recherches sur
la théorie de la prophétie au moyen áge Xlr -XIV' siecles. Études et textes, Fribourg 1992. Důležité je také
rozlišovat mezi prorockými viděními "soukromého" charakteru, jež umožňovala předvídání smrti v rodině,
výsledku bitvy, příchodu neštěstí etc., a obecných proroctví, která byla tak či onak navázána na dějiny spásy.
Viz Robert E. LERNER, Himmelvision oder Sinnendelirium?, Miinchen 1995, s. 30 n., pozn. 55.
418 Aurelius AUGUSTINUS, De diversis questionibus LXXXIII, CCSL 44, ed. A. MUTZENBECHER, Tumhout
1975, q. LVIII: De Johanne Baptista, s. 104-lO5. K tomu Gian Luca POTESTA, Prophetie als Wissenschaft.
Das Charisma der Seher der Endzeit, in: Das Charisma. Funktionen und symbolische Reprasentationen, hrsg.
von Pavlína RYCHTEROvA, Stefan SEIT, Raphaela VEIT, Berlin 2008, s. 276 n.
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přijímá vidění,

aniž by ho dokázal vyložit, "minus ergo

mcích.

prorokem, než ten, kdo jen

ách. 417

propheta, qui rerum, quae significantur, sola ipsa signa in spiritu per rerum corporalium

ckých,

imagines uidet, et magis propheta, qui solo earum intellectu praeditus est.,,419 Tuto

mnohé

myšlenku pak podtrhl Cassiodorus, když dobré

~bo

nadám. d arem proroct Vl.,420

ty,

vykladače

Písma zařadil mezi ty,

kteří

jsou

li měli

Jednou ze základních autorit v tomto směru uvažování a pojetí proroctví byl Řehoř

vé roli

Veliký. Ten ve svém díle Moralia in lob následoval výše popsanou tendenci, když

ároveň

ztotožnil dar proroctví s výkladem Písma.

i, kdo

hermeneutiku, když postup dějin svázal se vzrůstající schopností poznání.

stmi a

tom, že s postupujícími a
Písma a "nebeského

naplňujícími

vědění",

se

Zároveň

ale propojil biblickou a

dějinami vzrůstá

dějinnou

Představa o

421

i schopnost poznání, pochopení

byla pro další vývoj pojetí profetické literatury a (sebe-)

interpretace postavy proroka zcela zásadní. Spojení proroctví a výkladu Bible
tradičním

,

kteří

okem.
~

(Am

kkoliv
okem,
moků

sů

již

'slovil

moka

'si ad
en na
více

až do 13. století, kdy došlo mezi teology v tomto ohledu k názorovým různicím a

uvedený koncept byl zejména mezi tomisty horlivě kritizován. 422
Augustin a Řehoř Veliký se z pozice základních církevních autorit vyjádřili také k
problému platnosti proroctví, tedy k tomu, zdali proroctví
nebo od

ďábla.

atd.). Hlavní linie církevního
tento problém

vyřešila

řada autorů

učení

ině,

:pásy.
mt
zaft·
, hrsg.

pocházelo od Boha

středověk,

zejména od

(Bernard z Clairvaux, Richard od Sv. Viktora

reprezentovaná od 13. století Tomášem Akvinským

nutností potvrzení proroctví autoritou zázraku,

čímž

verifikace

automaticky spadla do kompetence církevních autorit.
Od 12. století, kdy se postupně prosazoval scholastický způsob myšlení, se zdrojem
a

prostředkem

mystická

získání znalostí o posledních událostech

vidění,

pozemských

ale také kategorie rozumu a hlubší

dějin

světa

staly biblická exegese,

uvědomění

s dějinami spásy, kdy historie lidstva byla

prizmatem svého konce. Biblické i obecné

dějiny

si

přímé

provázanosti

intenzivněji

byly chápány jako

vnímána

určené

Boží

Aurelius AUGUSTINUS, De genesi ad litteram, CSEL 28, lIliI, s. 391.
Gian Luca POTESTÁ, ,Jntelligentia Scripturarum" und Kritik des Prophetismus bei Joachim von Fiore, in:
Neue Richtungen in der hoch- und spatmittelalterlichen Bibelexegese, hrsg. von Robert E. LERNER,
Oldenbourg 1996, s. 96.
421 Gian Luca POTESTÁ, tamtéž; Gregorius MAGNUS, Moralia in lob. Libri I-X, CCSL 143, ed. M. ADRIAEN,
Turnhout 1979, IXlIl, s. 467, "Et perfusa terra ad fructum proficit cum lumen aetheria ignescit, quia uberius
frugem boni operis reddimus, dum per sacrae eruditionis flammam in corde clarius ardemus. Dumque per eos
diebus singulis magisque scientia caelestis ostenditur, quasi interni nobis luminis uernum tempus aperitur, ut
nouus sol nostris mentibus rutilet et eorum uerbis nobis cognitus se ipso cottidie clarior micet. Urgente
etenim mundi fine, superna scientia proficit et largius cum tempore excresit. Hinc namque per Danielem
dicitur: Pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia [Dt 12,4]."
422 Jean-Pierre TORRELL, Théorie de la prophétie et philosophie de la connaissance aux environs 1230. La
Contribution ďHuges de Saint-Cher, Leuven 1977, s. 168.
419

420

es sur
aké

či vidění

To byla otázka, jež se s palčivostí ozývala po celý

12. století na ni hledala odpověď

evení.
,rocké

zůstalo
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prozřetelností a jako spolu neoddělitelně související.
dění

budoucího

zprostředkované

Uvedené prostředky odhalení

423

doplňovaly

spolu velice úzce souvisely a mnohdy se
v mystické zkušenosti bylo v některých

případech

- poznání

zcela v souladu s

, 1edk y stud'ta P'lsma. 424
vys
Analyzovaný koncept pojetí proroctví založený na
porozuměním

s jeho hlubokým

prošel v první

Tomáš Akvinský v tomto ohledu
dosaženo na

počátku dějin

Autoři,

prorokem.

polovině

ztotožnění

s výkladem Písma a

13. století kritikou a redefinicí.

vyjádřil přesvědčení,

že nejvyššího poznání bylo

spásy, že Mojžíš byl nejen prvním, ale také

největším

stojící v myšlenkovém proudu, u jehož základu stál Jáchym z Fiore, se

od tohoto nového dominantního církevního

učení

odklonili a

zůstali věrní předešlému

konceptu, založenému na pochopení a poznání postupně rostoucím v dějinách. 425 V takto
obdařený

vymezeném teologicko-profetickém diskurzu byl prorockým darem
vnímán jako

někdo,

kdo byl nadán duchem hlubokého

intelligentiae). Podle Jáchyma z Fiore i dalších
duchovní poznání již

nepotřebovalo

starozákonních. Navázali na první
prorokovat

věci

porozumění

autorů, kteří

na

něj

jedinec

Písmu (spiritus

navázali,

vzrůstající

potvrzení zázrakem, jako tomu bylo u proroctví
Pavlův

budoucí od schopnosti

činit

list Korintským, když

oddělili

schopnost

zázraky. Podle této teorie se s dokonalejším

duchovním poznáním naopak zázraky vytrácely,

neboť

jejich legitimační funkce již nebyla

zapotřebí. 426
Středověký

obraz "nového proroka" byl založen na Pavlově

Kor 12,8). Od Boha pocházející dar

porozumění

legitimovat nové prorocké náhledy. Na jedné
prorok"

popřel,

zdůraznit,

sobě říká,

že by byl prorokem, na druhé

že jeho poznání má božský

můžeme zřejmě

straně

hledat

kořeny

původ.

učení

o charismatech (I

poskytl možnost v jistém smyslu
tak bylo

straně

zásadně

nutné, aby "nový

ale nabylo esenciální

důležitosti

Sám Jáchym z Fiore, v jehož spisech

literární stylizace i argumentace následných

autorů,

tak o

že "neque prophetiam neque corljecturam neque revelationem de his habere. Sed

Deus - inquit - qui olim dedit prophetis spiritum prophetiae, mihi dedit spiritum
intelligentiae, ut in Dei spiritu omnia mysteria sacrae Scripturae clarissime intelligam,

423 K této problematice podrobně Hans-Werner GOETZ, "Geschichte" im Wissenschaftssystem des
Mittelalters, in: Franz-JosefSCHMALE, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtschreibung. Eine
Einfůhrung, Darmstadt 1985, s. 204 n.
424 Hans-Wemer GOETZ, Endzeiterwartung und Endzeitvorstellung, s. 308.
425 Gian Luca POTESTA, Prophetie, s. 277 n.
426 Tamtéž, s. 278.
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halení

sicut sancti prophetae intellexerunt, qui eam olim in Dei spiritu ediderunt.,,427 Jáchym se

)znání

v této

adu s

že díky svému daru porozumění dokáže jasně odhalit všechna tajemství Písma svatého, což

výpovědi

sice brání tomu, být

označen

sám za proroka,

zároveň

ale sám

vypověděl,

ho mělo postavit na roveň starým prorokům. Mimo jiné s odvoláním na Daniela 12,4 (A ty,
srna a

Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a

finicí.

zmateně

bylo

může

zapečeť

tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou

pobíhat, ale poznání se rozmnožl) založil Jáchym svou teorii na

díky daru pochopení (spiritus intelligentiae) dosáhnout

předchozí

re, se

pozici prezentoval tak, že díky své hermeneuticko-exegetické

Hému

předpovídat věci

takto

příznačného

Ačkoliv

budoucí.

doba

proroků skončila

většího porozumění

'ětším

generace.

Explicitně

to

vyjádřil

že

než

s Kristem a s apoštoly, Jáchym svou

na mnoha místech,

verše Janova Zjevení, Apc 10,11, kdy schopnost
či

přesvědčení,

metodě

je schopen

například

ve výkladu

předvídat věci

budoucí

dinec

připsal

'iritus

místo s možnostmi pochopení tajemství (Písma).428 I ti, kdo šli ve stopách Jáchyma z Fiore

;tající

a ve svých textech sami

'octví

založili i oni na výkladu a hlubokém pochopení biblických slov. Pro pozici

pnost

autorů

~jším

(Apc 19,10), vyhrazený biblickým

~byla

Ecc139,8), pomocí kterého jim bylo umožněno nahlížet věci budoucí.

tajemné inspiraci

prorocky

duchovnímu poznání. Proroctví pak postavil na

předvídali

budoucí

laděných textů zůstalo

dění,

i nadále

prorokům,

zaměnitelné

odmítali identitu proroka. Svou pozici

stěžejním

středověkých

rozlišení na spiritus prophetiae

a spiritus intelligentiae (lob 20,3; Sap 7,22,

V této tradici byla intelligentia spiritualis pojímána jako jeden z darů Ducha
měl

:ch (I

svatého, který

lyslu

z Deutzu (známý také jako Robert de Liege), který

nový

založil svou teologii

umožnit co nejhlubší pochopení duchovních tajemství. Již Rupert
stejně

jako

později

Jáchym z Fiore

itosti

na schématu sv. Trojice, přiřkl třetímu věku osvícení duchovním
poznáním, jakožto sedmým darem Ducha. 429 K postižení postupného zdokonalování

isech

duchovního poznání řečeným autorům posloužil obraz sedmi církví z Janova Zjevení. Ve

ak o

svém

Sed

komentáři

Davidův klíč,

dějin

k Apokalypse Rupert z Deutzu popsal výjev, ve kterém Kristus

předává

jakožto symbol duchovního pochopení Písma, šesté církvi v pořadí, tedy
třetího věku

'itum

církvi z Filadelfie. Pro Jáchyma z Fiore stála církev z Filadelfie na prahu

?;am,

Ducha svatého, měla poznat skrytá tajemství a proniknout tak do hloubek záměrů Božích

Radulphi de Coggeshall Chronicon anglicanum, hrsg. von J. STEVENSON, Rerum Britannicarum Medii
Aevi Scriptores 66, London 1875, s. 68, citováno podle Gian Luca POTESTA, lntelligentia, s. 97.
v
428 Jáchym z FIORE, Expositio in Apocalypsim, pars III., fol. 142 : "Et recte non ait: oportet te iterum
evangelizare, sed prophetare, quia evangelizare proprie dictum est predicare verba evangelii secundum
hystorie veritatem, prophetare vero annunciare futura seu per occultam inspirationem gratie seu per
intelligentiam spiritualem. Quamvis enim aliud sit habere prophetiam, aliud nosce mysteria, quia tum per
utrumque predicuntur futura, recipi aliud pro alio in divina pagina consuevit."
429 Robert E. LERNER, Ecstatic Dissent, Speculum 67, 1992, s. 49.
427
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více, než kdokoli před ní.
z Villanovy. Pro
připravovala

na

něj

430

Jáchyma v interpretaci sedmi církví následoval Arnald

církev z Filadelfie byla znamením jeho

bezprostřední příchod

Antikrista, doby, v níž

současné

někteří

doby, jež se

vyvolení nahlédnou
čas

hlubokých tajemství. Sedmá církev, církev z Laodikeje, pak zastupovala

mezi
porážkou Antikrista a Posledním soudem, kdy měl být plně a zcela zjeven smysl Písma. 431

V.2. Extáze, slzy a pokora: Obraz nového proroka
Zejména od 12. století byl zážitek poznání
proklamovanou Boží inspiraci.
v monastickém

prostředí,

Přístup

věcí

budoucích navázán na
především

k poznání a hlubokému pochopení byl,

spojován s mystickým prožitkem, s vnitřním hledáním blízkosti

Krista, s proléváním duchovních i fyzických slz.432 Rupert z Deutzu a Jáchym z Fiore svá
nahlédnutí do hlubokých tajemství Písma a tím i do
zkušeností. Narativ extatického zážitku v

sobě

věcí

budoucích spojovali s mystickou

zahrnoval osvícení poznáním, následované

hlubokými pochybnostmi, pokáním a konečnou akceptací stavu vyvolenosti.
Ve 12. století došlo ke
apokalyptického dění.

433

změně

paradigmatu v interpretaci provázanosti

nedostatek termínu jiného. Hlavní zde

zůstala

přičemž

tento termín použijeme pro

Boží inspirace, vedoucí k pochopení Písma,

ovšem během mystické zkušenosti.
Rupert z Deutzu na sklonku své kariéry, v roce 1126, sepsal ve

formě

výkladu na

řadu

mystických

Matoušovo evangelium autobiografický apologický spis. Zde popisuje
zkušeností a

vidění,

aplikovatelnost

učení

které mu potvrdily správnost jeho

o sv. Trojici na dějiny lidstva.

v narativu mystických zkušeností. Z toho ovšem
zážitku prezentoval, a tak legitimoval
přitom

a

Zároveň došlo k vytvoření nového modelu v (sebe)prezentaci

poznáním nadaného jedince - "nového proroka",

přijatá

dějin

Při

popisu svých

vybočil

nevěděl,

na podstatu a

zážitků

se pohyboval

tím, že v rámci mystického

svůj teologicko-dějinný

jako tak intenzivní, že, jak sám tvrdil,

náhledů

výklad. Své zážitky popsal

zda-li byl ve svém

těle či

mimo

něj,

"sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit.,,434 Po této zkušenosti, kdy mu trojice

Jáchym z FIORE, Expositio, fol. 8r. K tomu Robert E. LERNER, Ecstatic, s. 50.
Robert E. LERNER, Ecstatic, s. 51.
432 Piroska NAGY, Le don des larmes au Moyen Áge, Paris 2000, s. 325 n.
433 K tématu existuje poměrně rozsáhlá literatura, za všechny jmenujme shrnující studii k období před
Jáchymem z Fiore: Hans-Werner GOETZ, Endzeiterwartung, s. 306 n. a rovněž shrnující studie Peter
CLASSEN, Res Gestae. Universal History, Apocalypse. Visions oj Past and Future, in: Ausgewahlte Aufsatze
von Peter Classen, hrsg. von JosefFLECKENSTEIN (Vortrage und Forschungen, Bd.28), Sigmaringen 1983, s.
364 n.
434 De gloria et honorefilii hominis super Mattheum, XII, ed. R. HAACKE, CCCM 29, Turnhout 1979, s. 372.
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přislíbila,

Arnald

osob

jež se

pokání, kdy se

Jédnou

letech došel tento

; mezi
na. 431

popele ční

chtěl

ustavičně

modlil a plakal, aby byl hoden

příběh naplnění

středy otevřelo

než med." Pak
ho

že jednou bude lepší v poznání než církevní svatí, prošel Rupert osmi lety

uviděl

naplnění řečeného

slibu. Po osmi

v dalším mystickém zážitku, kdy se v předvečer

nebe a jeho hruď byla naplněna substancí

krucifix, z kterého na

něj otevřenýma očima

obejmout, ovšem tento byl moc vysoko. V tu chvíli byl

"těžší

než zlato a sladší

shlížel Kristus. Rupert

zázračně

povznesen, aby

mohl obejmout Krista a políbil ho na ústa. Rupert tento zážitek popsal v návaznosti na
slova
án na
:levším
ízkosti
)re svá
;tickou
lované

lějin

Písně

když doplnil, že otevřel svá ústa, aby polibek mohl být hluboký.435 Poté již nepochyboval,
že byl opravdu vyvolen, aby poznal Boží tajemství a aby pochopil Písmo lépe než církevní
, 436
otcove.
Jak bylo

~entaci

le pro

řečeno,

nějak výjimečný.
zpětná

V

čem

zážitků,

který nebyl mezi

středověkou

religiózní elitou

se vymykal, bylo spojení mystické zkušenosti a

legitimace teologických

výkladů.

Mezi dalšími autory,

zkušeností

představení,

kteří

stáli v této

linii, se mystický prvek pomalu vytratil, extatický prožitek navázaný na hlubší poznání
zůstal

ovšem i nadále

nutně přítomen. Právě

ten

měl

být

důkazem

Boží inspirace a tak

otevírat dveře možnosti, jak představit nové exegetické přístupy.

Písma,
Tímto

způsobem

a v této

době,

stylizovaný obraz "nového proroka."
ldu na

mimořádných

Ruper z Deutzu v pOpISU svých

navazoval na narativ mystických

respektive
a

písní Osculetur me osculo oržs suž, ovšem dodal mu nádech mystické erotiky,

možná

vědomě,

Důležitým

možná

nevědomě,

vznikl

literárně

prvkem zde byla prvotní zkušenost

"osvícení," následovaná pokáním a pochybnostmi, jež vyústily v konečné potvrzení.

ckých
atu a
rboval

V.3. Speculator Scripturarum
Jáchym z Fiore sám sebe nikdy

ckého
Jopsal
tO

něj,

trojice

neoznačil

za proroka. Své poznání vždy

prezentoval jako výsledek studia a hlubokého poznání Písma,

čímž

navázal na

předešlou

výše popsanou tradici. Teolog, na rozdíl od proroka, byl pro Jáchyma Speculator

scripturarum, který má ve své moci

rozklíčovat

poselství, pochopit pravý smysl Písma, a
tak porozumět minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 437 V jeho spisech, zejména v
úvodních částech, přesto cítíme potřebu legitimovat a vysvětlit jeho pozice, říci, co ho
opravňovalo

k předkládání

směřování dějin.

fsatze
183, s.

Jak bylo

výkladů,

řečeno

které se týkaly

Písma, poznání smyslu a

výše, Jáchym z Fiore se nepovažoval za nadaného darem

De gloria, s. 383.
Robert E. LERNER, The Ecstatic, s. 37.
437 G'lan Luca POTESTA,
, Prop h'
etle, s. 276.

435

436

s.372.

tajů

1 ') 1

proroctví, nýbrž darem poznání, sám sebe označoval jako vykladače Písma. 438 On sám,
alespoň pokud vycházíme z jeho vlastních textů, chápal, že je nadán od Boha zvláštním
darem, jenž mu umožnil hlubší pochopení Písma. V předmluvě ke spisu Concordia NOVi

ac Veteris Testamenti

vysvětloval,

že se cítí být povolán, aby

zvěstoval,

"co mi bylo,

nehodnému, Božím dopuštěním svěřeno o konci časů. ,,439 Byl přesvědčen, že byl nadán
darem nového

vědění,

které podle jeho teorií nahradilo původní schopnost proroctví.

Jáchymovo pojetí
časem

se

měla postupně

pokroky na

cestě

dějin

mimo jiné zahrnovalo

předpoklad,

že s naplňujícím se

zvýšit a prohloubit schopnost pochopení a duchovního poznání. I

k poznání a zejména pak výsledky jeho

vyžadovaly legitimaci, které se jim dostalo

porozumění

prostřednictvím vylíčení

Písmu ovšem

extatických

zážitků

osvícení, při kterých Jáchym měl poznat pravý smysl Písma.
Proklamovaný dar poznání byl ve

středověkém

profetickém diskurzu velmi

důležitým okamžikem, navázaným zpravidla na extatickou zkušenost. Jáchym sám

popisoval dva momenty, které

měly

exegetické metody, opravdovosti jeho
Janova Zjevení a svaté Trojice.
z oněch zkušeností se

měla

rozptýlit pochybnosti
náhledů

Zřejmě patří

odehrát v

a

měly

ho

přivést

době

přerušil

Svatodušních

práci, až do doby, kdy se

správnosti jeho

k pochopení tajemství

k literární stylizaci

o Velikonocích. Podle vlastních slov se Jáchym cítil bezradný
Zjevení. Na celý rok

ohledně

vyprávění,
svátků,

ohledně

během

že jedna

druhá pak

pochopení smyslu

Velikonoc o

půlnoci

probudil a náhle pochopil mnohé z plnosti obsahu poslední knihy Bible. Tehdy nahlédl
také hermeneutický vztah sounáležitosti Starého a Nového zákona. 44o
Zde načrtnutý narativ prvotní inspirace byl v případě Jáchyma z Fiore neoddělitelný
od narativu mystických zkušeností, jakých jsme byli
ze Deutzu.

Nastíněné

svědky například

v

případě

Ruperta

prolnutí bylo přirozené vzhledem k monastickému prostředí, z něhož

Jáchym myšlenkově vyšel. Bernard McGinn ho trefně označil za poslední hraniční případ
mezi viděními a mystikou. 441 Na jedné straně Jáchym sám sebe chápal jako exegetika,
přičemž důkladné

studium Písma ho

mělo

dovést mimo jiné k poznání

věcí

budoucích, na

Kurt- Victor SELGE, Eine Einfiihrung Joachims von Fiore in die Johannesapokalypse, in: DAEM 46, 1990,
s. 88 n.
439 Jáchym z FIORE, Liber de Concordia Noui ac Veteris testamenti, Praephatio, s. 7, "non a fructu operis
otiosum existimo ea, que de temporibus extremis superna mihi indigno dispensatio credidit, ad cautelam
reserare fidelium."
r
440 Jáchym z FIORE, Expositio in Apocalypsim, Venetiae 1527, přetisk Frankfurt 1964, fol. 39 -\ "factum est
verso anni circulo diem adesse paschalem, mihique circa horam matutinam excitato a somno aliquid in libro
isto meditanti occurere ... circa medium (ut opinor) nocti silentium et horam qua leo noster de tribu Iuda
resurexisse extimatur a mortuis, subito mihi meditanti aliquid quadam mentis oculis intelligentiae claritate
precepta de plenitudine libri huius et tota veteris ac novi testamenti concordia. Revelatio facta est ... "
441 Bernard McGINN, Die Mystik im Abendland, Bd. II., Freiburg-Basel-Wien 1996, s. 515.
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)n sám,
vláštním

drUhé

straně

se ve svých pochybnostech ztotožnil se svatým Janem.

Líčil,

stejně

jak

jako

lia NOVi

svatý Jan po léta plakal a cítil se nehodný otevřít a číst knihu (Apc 5,4), a jak stejně jako
on nakonec došel poznání. 442 Načrtnuté spojení vidění, exegese a mystiky ovšem

ni bYlo,

nevylučuje

'1 nadán

Augustinovské visio intellectualis, tedy

bezprostřední přijetí

í.

dokázat, že Jáchymova radikální teologie

dějin

ícím se

vyššího poznání, jež

'znání. I

značné

ovšem
zážitků

velmi

m sám

mělo svůj původ

míry i fakt, že i další ze svých

tedy aplikaci

trojičního

schématu na

zkušenosti náhlého poznání. Ta se
svátků.

I

další aspekt popsaných zkušeností, a to sice jejich

nejznámějších

a

Jáchym

zcela jasné a přístupné.

jemství

popisu mystické zkušenosti, nelze

~

charismatem vědění

obdařeného

přepaden

myšlenek,
extatické

svatodušních

pochybnostmi o

podstatě

aby mu Duch svatý vyjevil tajemství o Trojici.
připadlo

tajemství Trojice

podceňovat

aspekt sebe stylizace autora jako

jedince, kterému Boží přízeň umožnila nahlédnutí velkých

tajemství. Tato pozice umožnila

smyslu

byť

středověké

potvrzuje do

U vylíčení těchto příhod, jež odpovídalo svým charakterem

lá pak

pro

důsledkem

vylíčením

během

funkci.

mělo jasně

nejkontroverznějších

Zpíval žalmy, když tu náhle nastal okamžik, kdy mu v duchu
443

domněnku

odehrát v klášteře Casamari

vroucně,

,ti jeho

jedna

v Boží inspiraci. Tuto

Jáchym sám popisuje situaci, kdy se cítil

trojjediného Boha, modlil se tedy

Boží pravdy,

i jeho exegetická metoda jsou

běh dějin, podpořil

měla

legitimační

ospravedlnění

a následný život mnoha jeho myšlenkám,

teology byly velice provokativní.

půlnoci

nahlédl

~litelný

tuperta
~ něhož

případ

:getika,
ích, na

V.4. Speculator mundi
"Nostrum est ascendere super speculum montis, uisis hostibus, dare signum.,,444
Těmito slovy Jáchym z Fiore vyjádřil v návaznosti na starozákonní proroky,445 jakým

úkolem se cítí být pověřen. On, stejně jako další po něm, se označoval za hlídku
(speculator) , která má vyšplhat na vysokou horu, aby strážila, z dálky uviděla nepřítele a
vydala varovný signál. Jako

bdělý

strážce je povolán k tomu, aby odhalil tajemství
posledních dnů a včas varoval před příchodem nepřítele, tj. Antikrista. 446

6, 1990,
~ris

lm

P'1rosk a NAGY, Le don, s. 325.
443 Jáchym z Fiore, Psalterium decem cordarum, Praefatio, ed. Kurt-Victor SELGE, MGH, Quellen zur
Geistesgeschichte des MittelaIters, Bd. 20, Hannover 2009, s. 10, "Nec mora occurrit animo meD forma
psaIterii decacordi et in ipsa tam lucidum et apertum sacre misterium Trinitatis."
444 Jáchym z FroRE, Liber de Concordia, s. 10.
445
ls 21,8; ler 6,17; Ez 3,17; Ez 33,7.
446 Srov. Gian Luca POTESTA, lntelligentia, s. 118, Týž, Prophetie, s. 279.
442

lm est

libro
Ida
itate
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pozdně středověký

Pro

konstrukt apokalyptického proroka byl

důležitým přínosem

Arnald z Villanovy,447 který v mnohém navázal na koncepty Jáchyma z Fiore, ovšem jeho
chápání sebe sama
přesvědčení

postupně

posunul do jiné roviny. Arnald vycházel ze stejného

jako Jáchym z Fiore, totiž, že byl nadán

neobyčejným věděním

světa. Stejně

smyslu Janova Zjevení, které ho vedlo ke znalosti posledních událostí
Jáchym, i Arnald se

označil

a poznáním
jako

ve svém spise Tractatus de tempore adventus Antichristi

(1300) za strážce, který varuje

před příchodem

Antikrista, bije na poplach, aby se

věrní

věřící mohli připravit, dát se na útěk, popřípadě skrýt se pod ochranou zbraní. 448

V návaznosti na tradici

středověkého

apokalyptického myšlení zde lze

na roli Enocha a Eliáše v událostech, doprovázejících

spatřovat

Antikristův příchod

na

narážku

svět.

Arnald

obhajoval v opozici k Augustinovým textům možnost předpovědět na základě studia Písma
a Boží pomoci datum
nastoupit na pozici
Písma a
třeba

příchodu

Antikrista na

proroků, neboť

předpovědět věci

svět.

Strážci církve, speculatores,
správně

díky Božímu zjevení dokázali

budoucí. Pouhý lidský duch na tento úkol

měli

pochopit slova

nestačí,

je k němu

Boží asistence, osvícení Duchem svatým, "speculatores autem ecclesie, tanquam filii

lucis, tantum innituntur revelationi divine [. ..] scilicet eidem ad cautelam revelare futura
[. ..] Et hoc specialiter promisit se daturum in infusione Spiritus Sancti.,,449

Tímto vymezením Arnald
výjimečným

Antikrista,

implicitně naznačil

svou pozici charismatika, nadaného

darem proroctví. Vzhledem k tomu, že varoval

přímo

před

navázal na model, který v tradici apokalyptických

Enoch a Eliáš. Speculatores, budoucnost

předvídající

textů.

Byli povoláni jako kazatelé, a

příchodem

výkladů vytvořili

strážci církve, byli v Arnaldově

systému chápáni v intencích vytyčených Jáchymem z Fiore jako
apokalyptických

blížícím se

vykladači

ačkoliv

Písma, zejména

nebyli proroky, zaujali

v církvi místo proroků: "nihilominus etiam speculatores existunt omnes missi ad
predicandum, qui vices gerunt in ecclesia prophetarum. Nam et verba Dei referunt populo
et futura prenuntiant.,,450 Arnaldův spis bezprostředně poté, co ho představil pařížským
mistrům,

vzbudil

bouřlivou

reakci, odsouzení a

výsměch

ze strany

teologů.

Dílo bylo

K návaznosti Amaldových děl na Jáchyma z Fiore a k základním datům zjeho života, Harold LEE,
Marjorie REEVES, Giulio SILANO, Western Mediterranean Prophecy, Toronto 1989, s. 27-46.
448 Amaldi de VILLANOVA, Tractatus de tempore adventus Antichristi, ed. Josep PERARNAU, Arxiu de Textos
Catalans Antics 7/8, 1988-1989, Apendix, s. 135, "Spiritus igitur Dei, loquens in hiis verbis ecclesiastice
multitudini, duo genera distinguit a parte fidelium in eadem, scilicet speculatores et auditores vocis eorum.
Innuit etiam nihilominus quid ad salutem totius multitudinis utrique conveniat. Speculatorum enim officium
est, previsis imminentibus adversitatibus, clangere buccina vel turbam sonare taliter, inquam, ut previsa
terribili voce significent. Audientibus vero convenit ad evasionem periculi se preparare."
449 Amaldi de VILLANOVA, Tractatus, s. 143.
4500p. cit., s. 135, k tomu Gian Luca POTESTA, Prophetie, s. 283.
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sem

okamžitě

uvězněn.

eho

ochranou Bonifáce VIII.,

lého

zábrany. Chápání svého vlastního poslání posunul na zcela jinou

ním

označil

iako

po apokalyptické svědky Enocha a Eliáše.

risti

k tomu, aby varoval na

zavrženo, jeho autor na krátkou dobu
uveřejnil

za proroka, stojícího v řadě

základě

Když pak o rok

později, zaštítěn

další spis De mysterio cymbalorum, ztratil již všechny

proroků

biblických, které

451

úroveň,

vypočítal

když se sám

od Melachiáše až

Stejně jako oni, i Amald se cítil povolán

Božího zjevení

před

Antikristem a vyzýval k pokání. Na

podporu svých tvrzení pak použil i dalších tehdy známých prorockých

textů, včetně

překvapivý

Oraculum Cyrili, které kladl dokonce na vyšší pozici než Písmo. Tento
zřejmě

lžku

okamžik lze pochopit

nald

tezi o zvětšujícím se poznání v průběhu dějin. 452 Vědom si krajnosti svých pozic a

sma

prohlášení,

měli

V korespondenci s papežem Bonifácem VIII. a posléze s Benediktem XI.

lova

inspirace, kdy ho oslovil jakýsi hlas a vyzval ho, aby napsal, co má být zvěstováno lidu. 453

hledal

Amald

Ve svém dalším a

ěmu

pouze s ohledem na gregoriánskou a posléze jáchymistickou

zaštítění

zřejmě

filii

Apocalypsi, Amald své postoje

tura

k teorii o schopnosti poznání

tradiční

legitimaci

v proklamaci

Boží
líčil

inspirace.

své

iniciační

hlavním apokalypticky orientovaném díle, Expositio in

částečně přeformuloval, přičemž

narůstající

rozlišení mezi visio a intellectus, tedy
dělící

a

v postupu

viděním

dějin.

se do

Ihned na

značné

míry vrátil

počátku jasně

vymezil

a porozuměním. Uvedené kategorie postavil

kteří

lého

jako

dem

která byla

ořili

opět přiostřil

lově

budoucích událostech více než prorok sám. 454 Již ve svých dřívějších dílech tento autor

(léna

vyslovil myšlenku, že kazatelé zaujali v církvi místa

ujali

interpretovat i

ad

linii mezi

proroky a ty,

prostřednictvím proroků sdělena.

Takto otupené hrany svých

myšlenkou, že ti, kdo dokážou

Amaldův

výklad

anděla,

jsou nadáni darem pochopení materie,

náležitě

vyložit

původní

proroků.

původních názorů

proroctví,

Jáchymův,

o

V podobném duchu lze

který byl poslán k Janovi, aby mu

má stát (Apc 1,1). Amald, následuje výklad

vědí

naznačil,

ho spojil jednak s

co se

andělským

pulo

kým

Arnaldi de VILLANOVA, De mysterio cymbalorum, ed. Josep PERARNAU, Arxiu de Textos Catalans Antics
7/8, 1988-1989, s. 57-58, s. 58, "Nam finis huius seculi quasi tenui sono cordibus hominum per scripturas
prophetarum notificatur, sed per predicationem apostolorum et virorum evangelizantium veritatem Christi,
quasi sono cymbali grossioris, fidelibus annuntiantur continue. Tandem vero, instante hora iam vespertina, in
persecutione videlicet Antichristi, due maxime campane, scilicet Elias et Enoch, insimu1 dabunt sonum et
ultimam huius seculi horam efficaciter toti civitati notificabunt. Quod enim prenuntiatum est a prophetis de
ultimis temporibus seculi nimis est enigmaticum et ideo, velut indeterminatum seu incertum, non movet
fortiter animos auditorum."
452 Gian Luca POTESTA, Prophetie, s. 284.
453 Robert E. LERNER, Ecstatic, s. 44-45.
454 Arnald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsi, ed. loachim CARRERAS I ARTAU, Olga Marinelli
MERCACCI, loseph M. MORATÓ I THOMAs, Arnaldi de Villanova Scripta Spiritualia 1., Barcelona 1971,
Prolog; srov. Clifford R. BACKMAN, Arnau de Villanova and the Body at the End ofthe World, in: Last
things, death and Apocalypse in the middle Ages, ed. C.W. BYNUM, Paul FREEDMAN, University of
Pensylvania Press 2000, s. 147 n.
451

bylo

extos

e
m.
ium
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papežem, jednak s universi praecones incorrupti evangelicae veritatis, tedy kazateli,
měli zvěstovat věci budoucí, vést k reformě a varovat před příchodem Antikrista. 455

kteří

Postava Arnalda z Villanovy, jeho sebepojetí a náhled eschatologické role kazatele
vytváření

byly pro další
důležitou

inspirací. S obdobným výkladem se setkáváme i u Jana Rupescissy, popsaný

model mohl být výrazným
z Janova a jeho
velice
stáda

světa

konstruktu charismatického proroka posledních událostí

důležitá

podnětem

i pro

Milíče

vylíčení Milíčova působení.

také

skutečnost,

Páně, zároveň

že obraz

z Kroměříže, resp.

Pro pojetí

strážců,

Matěje

z Janova byla

stojících na hlídce a

ale také v přijímajících pozici vojenských

později

pro

Matěje

nepochybně

střežících ovečky

kapitánů

v boji proti

ze

ďáblu,

použil v návaznosti na Ezechielovo proroctví (Ez 33,7) Jan Viklef, a to v traktátu De
Vaticinacione seu Prophetia: "Sunt, inquam, sacerdotes, sed curati precipue, speculatores
castrorum ecclesie, pastores ovium gregis dominici et capitanei christian i exercitus contra

dyabolum ut dux belli; prim um patet Ezechielis XXXIII, 7, cum ad eos spectat in specula
scripture contemplando quiescere et pericula castrorum Dei vigilanter et premunitorie

previdere. ,,456 Z českého prostředí je tento spis zachován v několika opisech, z nichž jeden
je z konce 14. století, což ovšem neznamená, že tu

Viklefův

text nebyl známý již o

něco

dříve (sepsán byl pravděpodobně v roce 1378).457 Viklef v tomto bodě následoval

myšlenkovou linii, navazující na starozákonní proroctví a na tyto rozvíjející proud
jáchymistické profetické literatury. I jeho prorok je strážce, který varuje církev
příchodem

Antikrista a jeho

proti silám
rozpoznat
pro

ďábla

působením, zároveň

je kazatelem, jenž svými slovy bojuje

a jeho hlavní zbraní je studium Písma, které mu pomáhá

přicházející nebezpečí

české prostředí

a upozornit na

jednou z možností, která

před

něj

pravé

přinesla

věřící. Viklefův

výše

načrtnuté

předem

spis mohl být

vnímání funkce a

pozice proroka v reformním hnutí. 458 Nebyla to ale jeho původní myšlenka, anglický autor
v tomto

případě měl

pro

české prostředí

roli

zprostředkovatele

textové tradice, jejíž

základy ležely jinde.

Arnald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsim, s. 18.
Jan VIKLEF, De Vaticinacione seu Prophetia, in: Johannis WyclifOpera Minora, ed. Johann LOSERTH,
London 19l3, s. 165.
f
v
v
v
f
457 Ruk. KMK C.73, fol. 259 -262 ; NK ČR Praha III.F.II., fol. 223 -226 , NK ČR Praha IILG.ll., fol. 223 f
f
V
227 ; ONB Wien, Nr. 3933, fol. 99 _lOl •
458 Viklefův spis podobně zapůsobil i v lolardském prostředí, autor spisu Opus arduum valde, který ovlivnil i
české reformátory, sice vysloveně termínu speculatores nepoužil, jeho dikce ale zcela odpovídala této pozici
a roli kazatele v reformním hnutí s apokalypticky definovaným základem; srov. Curtis V. BOSTlCK, The
Antichrist and the Lollards, Leiden 1998, s. 78. Srov. rovněž Bernard McGINN, Apocalyptic Spirituality.
Treatise and Letters oj Lactantius, Adso ojMontier-en-Des, Joachim ojFiore, the Franciscan Spirituals,
Savonarola, New York-Toronto, 1979, s. 8, kde autor zdůraznil dvojí funkci proroka kazatele, když napsal,
že apokalyptický prorok "is on the lookout for crisis" a tedy ne "merely react[ing] to it when it happens."
455

456
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Přestože

i, kteří

vrat'me se

ještě

inspirace Viklefovými texty byla pro

české

k Rupescissovi. Ten Amalda z Villanovy

zřejmě

dominantní,

neuváděl přímo

mezi svými

autory

doslovně

azatele

prameny, je ale jisté, že jeho díla znal, spis De mysterio cymbalorum místy

[ světa

citoval. Rupescissa navázal v mnohém na autory,

)psaný

profetické literatury. Vzal za svou i Jáchymovu tezi o

Matěje

poznání, které i v jeho pojetí

:hybně

porážce Antikrista. Neváhal dokonce tvrdit, že pozdější, darem poznání obdaření exegetici,

čky

pochopili poselství Písma lépe, než sv. Augustin. 459 V Rupescissových textech, mimo jiné

ze

před příchodem

tvořilo

kteří

věku,

schopnosti duchovního
jenž

měl

následovat po

Antikrista, nalezneme jak vyrovnávání se s teologickou

varujících

ltu De

doktrínou, tak i prožitky extáze a zázračného osvícení.
Jan Rupescissa

vzrůstající

základní charakteristiku

ďáblu,

'tttores

stáli v jáchymistickém proudu

explicitně

prohlásil, že není Bohem seslaným prorokem, jakým byli
obdařen

Izaiáš nebo Jeremiáš, nýbrž že byl

Jecula

budoucí a vydávat o nich

1itorie

sicut fuit Ysaias et leremias - ita ut dixerit michi Deus: ,Dic hoc populo aut

jeden

solum dico quod Deus omnipotens aperuit michi intellectum, quantum michi apparet. [. ..}

) něco

ut intelligerem seriem futurorum superius expressorum.,,460 Aby se vyhnul nařčení, že si

~doval

osobuje pozici proroka,

proud

intelligentie spiritus, kterým se cítil být obdařen, a spiritus prophetie, vyhrazený biblickým

před

prorokům.

svědectví:

představil

darem Ducha, aby byl schopen

vidět věci

,::ontra

"Non ergo dico me prophetam missum a Deo talem
illuď

- sed

Rupescissa v Liber secretorum eventuum rozlišení na

Teologický princip, vymezující tyto
předkládal

dvě

kategorie, byl velmi

své náhledy na

věci

důležitým

budoucí. Svá

vidění

pro
tedy

Jo]u]e

sebeprezentaci jedince, jenž

'edem

označuje

bJ být

kce a

juturorum" a staví proti tomu" communicatio spiritus prophetie." Po tomto výkladu mohl
shrnout své pozice slovy ut dixi, propheta non sum.461 Stejně jako jeho předchůdci i

autor

Rupescissa cítil, že by své předpovědi o příchodu Antikrista a podobě posledního

jejíž

pozemského

za "communicatio intelligentie spiritus prophetarum in rebus eventuum

věku měl

zaštítit zdůrazněním

zázračně přijaté

Boží inspirace.

Vyprávěl

tedy,

že v roce 1340, když se účastnil v Aurillacu, v den Narození Panny Marie, matutina a začal
zpívat Te Deum, došel náhle k jasnému pochopení, "etiam in momento apertus est michi

intellectus et clare intellexi superius declarata.,,462 Později se v papežském žaláři stalo
H,

223

nutností, aby ospravedlnil a legitimoval svá "proroctví" Božím zdrojem inspirace.
r

-

vnil i

vytrvale stále popíral, že by byl prorokem, bylo pro

něj životně

nutné, aby

459

lpsal,
"

zdůraznil,

že

jeho prorocké výhledy mají původ u Boha a ne u ďábla. Rupescissa si byl tak jako mnozí

ozici

~,

Ačkoliv

460
461
462

LSE,
LSE,
LSE,
LSE,

§ 84, s. 181.
§ 149, s. 213. K tomu srov. úvodní stať Roberta LERNERA, op. cit., s. 49 n.
§ 151, s. 214.
§ 18, s. 146.
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před

ním

po

něm vědom,

prostřednictvím

zaštítění

Božím

původem,

extatického zážitku, by nemohl promluvit jako

duchem porozurnění.
přenesen

že bez

463

který

měl

někdo,

být dokázán

kdo byl nadán

Vylíčil tedy, že když ve vězení dlel v slzách a modlil se, byl náhle

do sladkosti slávy ráje.

bránil se takové

poctě.

k událostem, jež

měly přijít.

Vědom

si své smrtelnosti,

nedostatečnosti

a

hříšnosti

V tu chvíli pochopil jasně smysl proroctví a slov, vztahujících se
Sám pak dodává, že toto vypráví, aby všichni mohli poznat

pravdu o tom, jak došel ke svým zjevením a k poznání tajemství, že nešlo o omámení
ďábelskými silami, nýbrž o Boží dar. 464 Dodal rovněž, že podobnou zkušenost zaznamenal
ještě

jednou, když byl

vězněn

v Toulouse v roce 1346.

V.4.1. Discretio spirituum
Jak bylo

řečeno,

ve svých textech se Jan Rupescissa držel linie, ve které

charakteristika "proroka" byla založená na teorii o prohlubující se schopnosti poznání
v průběhu

dějin,

kdy zázrak nebyl nutnou podmínkou k potvrzení legitimity ani

charismatické autority jedince. Naopak, již Jáchym z Fiore s narůstající schopností poznání
potvrzení

prostřednictvím

zázraku považoval za

zbytečné.

S postupujícím

naplněním dějin

tak rostlo v osvícení Duchem svatým poznání a mizely zázraky.465 Pokud Rupescissa
v LSE mluvilo vyzdvižení z žaláře, je nutné tuto epizodu chápat jako popis mystického
extatického zážitku, ne jako zaznamenání zázraku.
respektive k návratu k oficiální

doktríně,

Postupně

ovšem došlo k posunu,

který lze dokumentovat i na textové historii

Rupescissových textů.
Zatímco následovníci Jáchyma z Fiore se vydali za cenu
naznačenou

podezření

cestou, z církevní doktríny se potvrzení zázrakem neztratilo.

z hereze výše
Zůstávala

ale

otázka nutnosti rozlišení, kdo je pravým a kdo falešným prorokem? Tomuto problému se
ve

středověku věnovalo

mnoho

autorů, včetně

Viktora. Základ k těmto úvahám poskytlo

Bernarda z Clairvaux nebo Richarda od sv.

učení

o charismatech, obsažené v Pavlově

prvním listu Korintským, kde je mezi jednotlivými dary uvedeno i rozlišení

discretio spirituum (I Kor 12,10). Otázka, jak rozeznat Boží zjevení od šálení

duchů,

ďábla,

byla

K tomu Robert E. LERNER, Ecstatic, s. 54, Týž, úvod, LSE, s. 50.
LSE, § 146-148, s. 212, § 148: "Et quia eram viator non valens in statu mortali tantum pondus glorie et
celestis dulcedinis sustinere, fui coactus cIamare cum Petro: Domine, recede a me quia peccator homo sum!
(II Cor 4,17) Et ex tunc cIarissime cepi inteIIigere sensum prophetiarum et scripturarum ligatarum quantum
ad secretum eventuum futurorum. Hoc ideo dixi ut sciatur veritas revelandi modi et intelligendi memorata
secreta."
465 Gian Luca POTESTÁ, Prophetie, s. 278.

463

464
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466

lokázán

pro středověké teology i z praktického hlediska rozeznávání herezí stěžejní.

l nadán

v roce 1199 sepsal list Cum ex iniuncto, kde stanovil, že každý, kdo prohlašuje, že byl

Vl náhle

seslán Bohem, musí své tvrzení doložit zázrakem nebo svědectvím Písma.

říšnosti

467

Inocenc III.

O potvrzení

' v Ak'
zázrakem m1UVl'1'1 Tomas
vmsk'y. 468

Rozšířením

ících se

apokalyptických proroctví zejména ve františkánském

poznat

františkány spirituály),

námení

svatých",

amenal

zjevení a

kteří

stejně

řádu

(mezi

jako rostoucí rozpaky a animositu budící množství "živých

manifestovali svou religiózní exklusivitu

předvídání, přinesly rovněž

nutnost

vyřešit

právě prostřednictvím vidění,

otázku legitimity

duchovní autority. Tato problematika byla znovu tematizována v první

vidění

jako zdroje

čtvrtině

14. století

v traktátu De IV instinctibus Heinricha von Friemar a oživena po polovině 14. století, a to
~

které

)oznání
ty ani
'oznání

n dějin
escissa
ického
osunu,
listorii

zejména v prostředí
univerzitě působící
(1388).469

tla ale
:mu se
od sv.
lvlově
luchů,
l,

byla

e et
sum!
Itum
ata

založené

vídeňské

univerzity, kde dopsal

původně

na

pařížské

teolog Heinrich von Langenstein spis De discretione spirituum

Aktuální impulsy v podobě církevního schizmatu a vystoupení výrazných

postav, jako byla Brigita Švédská, přineslo sledování dané problematiky v době církevních
koncilů, zejména pak ve spisech Pierra d' Ailly a Jeana Gersona. 470

Výše

zmíněné

texty Heinricha von Friemar a Heinricha von Langenstein byly ve

své době velmi rozšířené, několik opisů pochází i z českého prostředí, a to ze 14. sto letí. 471
Ve svém spise, který byl brzy po svém sepsání
von Friemar
potažmo

e výše

nově

čtyři

základní inspirace: božskou,

andělská)

i do

němčiny,

andělskou, ďábelskou

rozlišoval Heinrich
a

přírodní.

Boží (a

inspirace se jeví navenek jako 1. následování Krista, 2. pokora a

skromnost, 3. odvrat od
výčet

přeložen

zde uvádím zcela

vnějšího světa
záměrně.

Není

k vnitřním hodnotám, 4. hojnost ctností. Tento

vyloučené,

že na debatu o falešných prorocích a

Přehledově Bernard MCGINN, The Harvest oj Mysticism in Medieval Germany, New York 2005, s. 74 n.,
Nancy CACIOLA, Discerning Spirits: Divine and Demonic Possession in the Middle Ages, Cornell University
Press 2003,284 n.
467 INNOCENTlUS III., Ep. XLVI, MPL 214, col. 697, "sed oportet ut astmat illam invisibilem missionem per
operationem miraculi vel per Scripturae testimonii speciale [ ... ] Non est ergo credendum ei, qui se dicit
missum a Deo, cum non sit missus ab homine, nisi de se speciale proferat testimonium de Scripturis, vel
evidens miraculum operetur."
468 Thomas von AQuIN, S.th .. , II-II, q. 171, a.l, "Ad prophetiam pertinet operatio miraculorum, quasi
confirmatio quaedam propheticae annuntiationis."
469 Adolar ZUMKELLER, Der Traktat Heinrichs von Friemar uber die Unterscheidung der Geister. Lateinischmittelhochdeutsche Textausgabe mit Untersuchungen, WUrzburg 1977; Heinrichs von LANGENSTEIN, De
discretione spirituum, in: Heinrichs von Langenstein, Unterscheidung der Geister' lateinisch und deutsch, ed.
Thomas HOHMANN, MUnchen 1977. K tomuto problému podrobně Gábor KLANICZAY, The Process oj
Trance, Heavenly and Diabolic Apparitions in Johannes Nider's Formicarius, Collegium Budapest,
Discussion Paper Series 65, June 2003, s. 46 n., http://www.colbud.hu/mainJPubArchive/DP/DP65Klaniczay.pdf.
470 Ke spisu Gersonově a d' Aillyho Gábor KLANICZA Y, The Process, s. 49 n.; Nancy CACIOLA, Discerning, s.
287 n.
471 Seznam opisů Der Traktat Heinrichs von Friemar, s. 3-7. Ms. NK ČR Praha I.F.13, zahrnující i De IV
instinctibus, datovaný k roku 1389, platí dnes za nejstarší ze zachovaných opisů.
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rozlišení inspirací mohl reagovat

Matěj

z Janova, když

vytvářel

jako proroka Antikrista. Heinrich von Langenstein ve svém

obraz

částečně

reagoval na množící se zjevení a proroctví, která ne vždy budila
vůči

Vyzýval k opatrnosti

homines spirituales,

kteří

se i

při

Milíče

z Kroměříže

taxonomickém díle

důvěru

svého okolí.

noří

práci neustále

do Svých

kontemplací a fantazií a ve všem, co se jim přihodí, vnímají nadpřirozený zásah ducha, ať
dobrého či špatného. 472 Langensteinův spis poskytuje relativně detailní přehled o různých
projevech

visionářské

a prorocké religiosity. Odsuzuje

přemrštěný

asketismus, dychtivost

po nadpřirozených znameních, varuje před přílišnými extatickými zážitky.473 Je zřejmé, že
změna

religiózního klimatu a v jistém smyslu proliferace
i

změnu

a vytržení ducha již

nutně

zkušeností

důraz

přinesly

a variabilnost ve vnímání

vizionářských

těchto jedinců.

a prorockých

Extatické zkušenosti

nevedly k legitimaci pozice proroka a jeho

výhledů.

Hlavní

byl kladen na mravní hodnoty, pokoru a uměřenost.
vraťme

Po tomto exkurzu se ale

na okamžik

zpět

k Rupescissovi, respektive

k pozdějším variacím jeho textů, které reagovaly na jiné prostředí, jiné recipienty a logicky
i jiné požadavky. Z poloviny 15. století pochází
češtiny.

Vademecum in tribulatione do
pojednáno na jiném

místě,

překlad

Rupescissova prorockého spisu

O okolnostech a specifických rysech bude

nyní se zastavme pouze u toho, jak je zde prezentován autor

prorockých slov, jež byla aktualizována pro danou dobu. Zcela se zde ztratila

obezřetnost

vůči označení

a o božské

promluvě:

autora jako proroka,

otevřeně

vidění

se mluví o nebeském

,,A potom odpoviediel jest ten bratr hlasem velikym: Ja sem prorokoval,

prorokuji a ještě chci prorokovati a praviti. Nebo když sem byl v vězení jako tento bratr
praví, viděl sem nebeské viděnie a božské mluvenie.,,474 Pozice proroka byla posléze
potvrzena a

umocněna vylíčením

osvobozen ze papežského

žaláře,

zázraku,

,,A

prostřednictvím

řekl jest

prorokuj a jiny hlas dal mi jest znamenie a

ke

kterého

mě andělský

řekl:

měl

být Rupescissa

hlas: Volaj a

Vyndi z toho

žaláře

nepřestávaj

nebo Buoh

tě

a

jest

rozvázal; y vstal sem z klády a viděl sem otevřený žalář. ,,475 Daný posun mohl mít několik
příčin,

které se zde vzájemně zkombinovaly. Vernakulární překlady středověkých

prorockých

textů

nebyly

určeny

pro vysoce teologicky

vzdělané

publikum,

čemuž

se

nutně

musel přizpůsobit i obsah. Jáchymistická linie úvah o vzrůstajícím duchu poznání se zde
Heinrich von LANGENSTEIN, De discretione spirituum s. 58-60, "Patet ergo non esse cito et leviter
credendum ho mini spirituali, qui laborat continue phantasiando et contemplando, quod in omnibus
impulsibus quos sensit vel in omnibus, quae ei quasi inopinate occurrunt, a bono vel mala spiritu
supematuraliter moveatur."
473 Heinrichs von LANGENSTEIN, op. cit, s. 76, Gábor KLANICZA Y, The Process, s. 49.
474 Mnišek bosáček, Knihovna Instytuta Narodowego im. OssolilÍski 117211, Wroclaw, fol. 74'. O pramenech
a specifikách tohoto textu bude pojednáno dále, v kapitole věnované světské moci v husitské apokalyptice.
475 Mnišek bosáček, fol. 75'.
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měříže
:ID

díle

vytrácí. Pramen znalosti o
vylíčení

zázraku, které

věcech

mělo

budoucích je

vysvětlen

nebeským

viděním.

upevnit autorovu pozici proroka, mohlo mít

okolí.

v přizpůsobení se širšímu publiku. Mohlo jít

svých

církevních autorit.

zároveň

přiblížit

i o snahu

Následné

svůj původ

celý text

věrouce

cha, ať
lzných

V.5. Milíč Z Kroměříže jako zvěstovatel příchodu

htivost

Antikrista

mé, že

§enosti
Hlavní

přemýšlíme

Pokud

)ckých

předhusitském

z Kroměříže.

o prorocích Antikrista a apokalyptických událostí v českém
prostředí,

a husitském

Milíč,

první jméno, které je nutné zmínit, je

o jehož prorockých náhledech bude

kapitolách, byl znám jako ten, kdo ohlásil blízký
přítomnost

podrobněji

příchod

pojednáno v dalších

Antikrista, varoval

základě

Milíč

před

jeho

lektive

silami, vyzýval k pokání. Svou

)gicky

jako dobu velkého ohrožení, kdy je nutné dojít k obecné nápravě a pokání, aby byl poražen

spisu
bude
autor
'etnost

vykládal na

Antikrist a mohlo být dosaženo spásy. Z textové analýzy
zaměřených spisů

a že hranice
podrobněji

vyplývá, že byl velmi

vytyčené předchozími

dobře

Milíčových

apokalypticky

obeznámen se soudobou profetickou tradicí
nepřekročil.

autory nijak dalece

ukázáno v dalších kapitolách,

apokalyptických proroctví

Milíč

s největší

Jak bude

ještě

pravděpodobností

znal

ložské

postjáchymovské autory, z nich zejména Jana Rupescissu a tzv. Graculum angelicum

koval,

Cyril/i. Jeho

bratr

výpočty

data

příchodu

Antikrista korespondovaly s výsledky, ke kterým

ním došel Amald z Villanovy. Znalost Amaldových

počtů

ovšem k

Milíčovi

před

mohla dojít

Jsléze

právě přes

scissa

profetické tradice se v Milíčových textech

ívaj a

k tomuto prameni své inspirace nikdy otevřeně nepřiznal. To je ovšem přirozené vzhledem

'ě

ke skutečnosti, že mnozí z autorů řečeného myšlenkového proudu, včetně Rupescissy, stáli

jest

texty Rupescissovy, který Amalda znal a přímo citoval. Ohlas postjáchymovské

podezření

z hereze.

Můžeme

zřetelně

ozýval, a to i

tedy shrnout, že

přesto,

Milíčova četbou

že

se

předchozí

Skolik

ve stínu

~kých

znalost apokalyptických

nutně

jako Boží sdělení.

e zde

Dalším elementem, který Milíč vědomě či nevědomě převzal od svých předchůdců, byly

konceptů silně

mohla ovlivnit

náplň

získaná

Milíč

toho, co posléze prezentoval

legitimační strategie, jimiž zaštítil své prorocké náhledy. Byl si zřejmě velmi dobře vědom

nemožnosti vystupovat otevřeně jako Bohem nadaný prorok, protože, jakjiž zaznělo, podle
tradice církevních
enech
ice.

před

otců

doba

proroků skončila

s proroky biblickými. Jako mnozí

autoři

ním, i Milíč věděl, že je nutné popřít, že by byl prorokem, ale zároveň zdůraznit Boží

inspiraci svého vědění. V tomto ohledu navázal na výše zmíněnou tradici. Sám se tak
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ačkoliv

prezentoval jako ten, který
pomohlo pochopit a popsat
jako pár let

před

nehodný toho daru, byl nadán poznáním, jež mu

správně přítomnost

ním Rupescissa

zdůraznil

i

i budoucnost. Velmi podobným
Milíč

extatickou zkušenost poznání i její

okolnosti. Z tohoto úhlu pohledu je možné chápat úvodní

Revalatio de Antichristo jako
profetických

textů

a jejich

literárně

způsobem

část Milíčova

Prophetia et

formulovaný narativ, navazující na předešlou tradici

legitimačních

strategií. Objevuje se tu motiv zkušenosti ve

vyvržení ducha (srov. Apc 1,10), hlubšího pochopení Písma

podmíněného

asketismem a

osvícení Duchem svatým, které vede k poznání: "Ego Milicius fui in spiritu et attendi

illud, quod scribitur in Apocalypsi: ,Vincenti dabo edere de ligno vitae, quod est in
paradiso Dei mei. ' Et intellexi, quod si vincerem in me peccatum, tunc gustare deberem de
pane vitae sive intellectu sacrae scripturae, et oravi frequenter, ut Deus omnipotens daret
mihi spiritum Sanctum et unctione ejus me ungeret, ut nihil foetoris et erroris sentirem,
sed saporem et odorem verae sapientiae degustarem." Dále pak

pokračoval:

"Interea

incidit in mentem meam adventus Antichristi, et cogitavi, unde hoc esset, et respondit
spiritus, qui loquebatur in me: ,Lege evangelium Mathei ... '." Vystoupení v Římě, kdy
zveřejnil

své výhledy o příchodu Antikrista a vyzýval k pokání,

Milíč rovněž

odvozoval od

transcendentní pobídky: "Iterim irruit in me spirUus Ua, ut me continere non possem,

dicens mihi in corde: ,Vade, intima publice per cartam, quam affiges hostiis ecclesiae S.
Petri [ .. .} quod velis praedicare, quod Antichristus venit, et exhortaberis clerum et
populum, ut orent ... ' .,,476 Vystupoval jako zprostředkovatel komunikace s vyšší dimenzÍ,
on obdržel znalost
nechybí ani

líčení

věcí

budoucích a jeho posláním bylo ji v kázáních

nakonec

pochází od Boha nebo od

překonaných

ďábla.

rozšířit.

V textu

pochybností o tom, jestli duch, který promlouvá,

Jako Rupescissa v Liber secretorum eventuum i Milíč zde

ve skryté návaznosti na Lukášovo evangelium 5,8 vystupoval jako

člověk příliš nedůležitý

a hříšný na to, aby mu byl udělen dar poznání. 477
Milíč z Kroměříže zjevně znal a vědomě přebíral narativní strategie soudobé

profetické literatury. Při psaní svých vlastních textů využil nejen předešlé znalosti týkající
se očekávaných posledních událostí světa, ale také způsoby legitimace svých prorockých
výkladů,

založené na

zdůraznění

Boží inspirace a na proklamovaném obdržení daru

poznání (ne proroctví).

Milíč z KROMĚŘÍŽE, Prophetia et revelatio de Antichristo, in: Message for the Last Days, s. 56, 58,
s. 68.
477 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, Prophetia, 58, "Nunc autem, si tempu s est, reve1a a1icui in ecclesia sancta praeter
me, et me miserum projice ad locum poenitentiae sive sterqui1inii ubicunque vis, solum aufer a corde meo
temptationem." Srov. LSE § 148.
476

podobně
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ež mu

V.5.l. Milíč jako apokalyptický prorok
Obraz

[sobem

Milíče

Matěje

jako apokalyptického proroka pochází až od

Milíče

z Janova, který

vykreslil zcela jiným způsobem. V Matějově podání se Milíč sám

í i její

ve svém Narratio

etia et

stal textovou figurou a jako takový získal

důležitou

tradici

představen

příchod

osti ve

habundans spiritu Helye requiratur, qui diutinum rupit silentium de adventu Christi ultimo

mem a

et Antychristi.,,478 Paralela mezi Eliášem a Milíčem byla vytvořena v rovině symbolického

attendi

výkladu, i samotná postava Eliáše je chápána typologicky jako

est in

jako druhý Eliáš, který ohlašoval

nadaných prorockým duchem a snažících se o obnovu

roli v apokalyptickém

světa

ve

větší

společenství kazatelů

dokonalosti. Kazatele

naplněné

s daret

z Janova jako sílu, která je schopna porazit Antikrista v celé

rztirem,

odstranit ze světa poklesky, hříchy a skandály a naopak obnovit zbožnost. 479

duchem Enocha a Eliáše, tedy zanícením, nevinností,

Vytvořený

čistotou
šíři

atd., chápal

jeho

působení

lě,

zatracením. Eschatologický význam

činnosti,

kazatele, jehož úkolem bylo vyzývat k pokání a varovat
Milíčova počínání

byl

před hříchem

vyjádřen

tedy

a tím

před

vyprávění

ve

)Val od

obrácení pražských prostitutek, jež bylo interpretováno jako symbolický

ossem,

hříšného

přechod

o
od

Babylonu k duchovně dokonalému Jeruzalému.

Matěj

siae S.

Matěj

obraz Milíče jako proroka Antikristova příchodu úzce navazoval na jeho

pondit

kdy

Byl

Antikrista: "alius Helyas, id est vir

remde

[nterea

dění.

z Janova se v postavě

Milíče

pokusil dát reformnímu hnutí jak postavu

"um et

proroka-vizionáře,

menzí,

náboženského života dynamiku i legitimitu. 48o Pokud bylo podle Matěje jednou z cest, jak

! textu

dosáhnout vyšší dokonalosti (překonat hříchy a poklesky, tj. Antikrista, a transformovat se

tak i charismatický vzor, který by dodal

reformě

společnosti

a

llouvá,
líč

zde

ůležitý

478

Regulae, lib. III, tr. 5, dist. ll, cap. 6, s. 356. Stranou zde nechávám pozdější, anonymní Milíčův životopis

kompilačního charakteru Vita venerabilis presbyteri Milicii, praelati ecclesiae Pragensis, FRB 1., s. 403430, srov. David C. MENGEL, A Mank, a Preacher, and a Jesuit: Making the Life oj Milíč, BRRP 5,2004, s.

33-55.
Op. cit., s. 355 n., "Enimvero ego puto ex sensu meo, quod non Helyam, id est personam Helye ad
literam, aut non solum ipsum Helyam veritas in verbo praessumpto intellexit, sed magis spiritum et virtutem
Helye, ut prescribitur, id est multitudinem sanctorum predicatorum et doctorum, per quos spiritus Helye
habundans restaurabit omnia, et ad ipsorum prophetacionem spiritus de quatuor angulis veniens inspirabit
ossa arida in campi latitudine dissipata, et iuxta Ezechielis propheciam faciet ea rursum vivere (Ez 37, 1-6)."
Regulae, lib. III, tr. 5, dist. 5, cap. 4, "Qui modus interficiendi Antichristum, caput omnium iniquorum
videlicet et corpus eius, non videtur magis proprie hic intelligi alius, nisi quia Dominus Iesus inspirabit suos
electos sacerdoíes et predicatores, replens eos spiriíu Helye et Enoch, id est spiritu zeli et innocencie,
spiritu fervoris et puritatis, spiritu strenuitatis et devocionis, multiplicabitque tales et mittet adhuc semel per
mundum universum suos angelos, ut colligant de regno suo omnia scandala (Mt 13,41), adhuc, inquam,
semel movebit per eos celum et terram, et per eos occidit prefatum Antichristum, id est totam multitudinem
Gog et Magog."
480 K roli charismatika v rozvoji vita religiosa Giancar10 ANDENNA, Mirko BREITENSTEIN, Gert MELVILLE,
Charisma und religiose Gemeinschaften im Mittelalter, MUnster 2005, Vorbemerkungen, s. XIII n. Jana
Nechutová v souvislosti s předhusitskými autory včetně Milíče mluví o charismatické spiritualitě, Jana
NECHUTOVÁ, Die charismatische Spiritualitat in Bohmen in der vorrejormatorischen Zeit, bOH 39, 1997, s.
413 n.
479

mdobé
ýkající

)ckých

lí daru

.eter
meo
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do nového

věku), časté přijímání

příkladem

a

zároveň měl

svátosti

laiků, Milíč

byl tím, kdo

měl

být svou

činností

tento proces zaštítit charismatickou autoritou apokalyptického

proroka. 48 !
Zatímco Milíč sám by se takovému přirovnání
z Janova

přímo označit

nápravě,

Tuto linii rozvinul
světu

i dále, když

Krista jasněji, než všichni

vytvořil

předešlí

Již

Antikristem a vyzÝVal

měl Milíč

v celém hnutí zaujmout.

paralelu mezi Janem

proroci, a

bibličtí.

před

k Eliášovi, který varoval

vypovídá mnoho o tom, jakou roli

Matěj

bránil, neváhal ho Matěj

za proroka, stojícího ve stejné linii jako proroci

počáteční připodobnění Milíče

k pokání a

nepochybně

Milíčem,

o příchodu Antikrista. Oba byli přitom představeni jako muži

který

Křtitelem,

otevřeně

naplnění

který zjevil

vyjevil pravdu

duchem Eliáše: "De

quo supra venit Iohannes in spiritu et virtute Helye, et digito suo Iesum Christum
demonstravit adeo manifeste et presentem clarius, quam aliquis jacere potuit eorum, qui
eum precesserunt, prophetarum, similiter ultimo si/entio et prescribitur pertransito venit
Milicius in spiritu et virtute Helye [. ..} patulo revelavit filium iniquitatis et denuntiavit
inde Antychristum iam venisse, non sine magnis tribulationibus a pseudochristianis et
iniquis christianis.,,482 Také nepříjemnosti, které Milíč musel snášet od svých protivníků,
Matěj

jenž

křesťanů

a použil je jako argumentu,

prorokům:

,,[. ..} tamen maleficorum

interpretoval jako pronásledování od falešných

měl

dokázat

Milíčovo přiřazení

k biblickým

penam et irifamiam reportaverunt, veluti Ysaie, Jeremie et jere omnibus prophetis, simul et
Christo Jhesu contigit et dehinc apostolis et martyribus omnibus. Ita similiter et karissimo
Mylyczio visum est evenisse, nam nichil aliud, nisi magna malicia dierum, in quibus ipse
resplendivit, lucidissima ipsius et magna opera objuscavit.,,483 Stejným směrem byl
namířen

i v textu

předcházející

výklad založený na slovech dvacáté

Matoušova evangelia (Mt 23, 29-34 Hle, proto vám posílám proroky a

třetí

učitele

kapitoly

moudrosti i

zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat).484
Matěj

z Janova tedy

představil Milíče

jako proroka, varujícího

před

Antikristem a

oznamujícího jeho příchod. 485 Charismatizace Milíče zde ovšem nebyla založena na
kategorii duchovního poznání,
V tomto

bodě Matěj

vylíčení

extatických

iniciačních prožitků

nebo zázraku.

z Janova nenásledoval dominantní diskurz profetické (zejména

K tomu Pavlína RYCHTEROVÁ, Liturgia ereticale: Le Lettere di Jan Hus comefondamento dell'ufficio
utraquista nella Boemia del secoloXV, RSCr 1,2008, s. 138.
482 Narratio de Antichristo, Regulae, lib. III, tr. 5, dist. ll, cap. 7, s. 365.
483 Op. cit., s. 366.
484 Op. cit., s. 364.
485 V návaznosti na jeho kazatelskou činnost, zasazenou do eschatologického kontextu, Peter C.A. MORÉE,
The Role ofthe Preacher According to Milicius de Chremsir, BRRP 3, 2000, s. 36 n.

481
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postjáchymovské) literatury vrcholného středověku. Vytvořil obraz apokalyptického
proroka, jehož charismatická autorita byla potvrzena extrémní askezí, obdržením daru
moudrosti486 a kazatelskou činností, jejíž výsledky byly prezentovány jako forma
ěj

sociálního zázraku" (obrácení nevěstek a vytvoření nového Jeruzaléma). Takto vykreslená

"

Milíče

postavou reformního hnutí.

Milíčovo působení

1.

příkladem

společnosti, přičemž

il

v termínech eschatologického myšlení. 487 Jak příznačně vystihl Peter Morée, v Milíčově
myšlení byl kazatel eschatologickou figurou a kázání eschatologickým aktem. 488
Při

'e

vykreslení

Milíče

být

ústřední

II

pro obrodu celé

"živého svatého a proroka,"

měla

postava

u

z

Kroměříže,

iž

symbolickou

a jeho výsledky se zde staly vzorem a
tato obroda byla

jako proroka, jako druhého Eliáše, se

explicitně vyjádřena

Matěj

z Janova mohl
například

pojetí

n

inspirovat v dosavadní produkci, zpracovávající toto téma. Nabízí se zde

ti

postavy proroka u Arnalda z Villanovy, jehož texty nacházely stále velmi živý ohlas
v prostředí

pařížské

univerzity, a to i v době, kdy tam

Matěj

pobýval. Arnaldovy postoje v

(sebe)pojetí proroka byly jasné. Ve výše citovaných spisech De mysterio cymbalorum a
t

Tractatus de tempore adventus Antichristi Arnald sám sebe pojímal jako stojícího ve stejné

linii jako Enoch a Eliáš a cítil povolání, aby varoval

křesťanstvo před příchodem

Antikrista, aby vyzýval k pokání a k čistotě. V jeho konceptu (viz výše) byli
(speculatores)

určeni

Stejným

způsobem

proroků,

respektive

Matěj

i

vizionáři

k tomu, aby kázali, a tak nahradili proroky v jejich rolích v církvi.
Matěj

zařadil

z Janova postavil

středověké

kazatele na místa biblických

je na stejnou úroveň, jakou zaujímali oni.

z Janova si byl ze soudobých debat

zřejmě dobře vědom

toho, jakými

charakteristikami má "nový prorok" oplývat, aby nebyl v podezření, že následuje ďábelské
šálenÍ. V tomto bodě se mohl inspirovat v textech Arnalda z Villanovy, Jeana Quidorta,
popřípadě jiných autorů. Quidortův traktát O Antikristu489 byl inspirací Janova v ohledu
symbolické propojenosti pojetí eucharistické úcty a působení Antikrista na zemi. 490
Prorockého ducha Quidort přiznal pouze vybraným osobám náležejícím ke společenským a

Regulae III, s. 363, "Nam cum fuerit ante simplex presbiter et scriptor in curiis principum, tamen quando
fuit siccine a spiritu Jhesu visitatus, in tantum sapiencia et omni verbo doctrine dive s est effectus, quod facile
erat eidem quinquies in uno die predicare."
487 Op. cit., s. 362, "Ast nunc Christo Jhesu propicio, merito et labore Mylyczi, Sodoma rediit in antiquam
dignitatem et de Byblone spiritualiter facta est Praga iam Jerusalem, habundans omni verbo Christi et
doctrina salutari. [ ... ] quod dominus Jhesus per Mylyczum, saltem quoad primordia, de Praga, Babylonica et
confusa civitate ac funesta, Jerusalem perfecit."
488 P
. The RoIe, s. 42.
eter c.A. MOREE,
489 Základní informace ke Quidortovi a kjeho traktátu De Antichristo Martin GRABMANN, Studien zu
Johannes Quidort von Paris o.Pr., Miinchen 1922, s. 22-23.
490 Viz kapitola ,,Ale oni přemohli sau ho pro krev Beránka. " Eucharistická úcta v apokalyptickém boji proti
Antikristu.
486
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491
e l·t'
1 arn,

Z boznym
v,

role proroků v reformním hnutí tu ale

oplakávat úpadek a zkázu církve,
společnosti,

tělesné

tak biskupy a

kněží.

zároveň

by1a

k'aza,t predpOVl'dat a

jasně vytyčená: mají

v

mají namísto lichocení osvítit jak nižší vrstvy

Mezi úkoly

proroků-kazatelů patřilo

a materiální a rozvíjet spirituální hodnoty, platné pro nový

také

věk

potlačovat

vše

(v návaznosti na

Jáchyma z Fiore).492 Vzor pro charakter, jaký má postava proroka mít, ovšem Matěj
z Janova

pravděpodobně

hledal jinde. Zde se jako manuál k poučení nabízí již

zmíněný

traktát De IV instinctibus Heinricha von Friemar, který byl v Čechách druhé poloviny 14.
století velmi

rozšířen.

Jedinec hodný Boží inspirace tu byl definován

čtyřmi

body, a to

následováním Krista, pokorou, odklonem od vnějšího světa a hojností ctností. Čteme-li
Matějovo
Milíč

Narratio, ihned v úvodním popisu

Milíče

jsou tyto charakteristiky obsaženy.

je zde popsán jako ,jilius et imago domini lesu Christi," který opustil všechny

světské

hodnosti, posty a bohaté domy, aby následoval Ježíše Krista v jeho

pokoře

a

ponížení a poslušnosti "perfecte Christum lesum est secutus, obprobrium lhesu crucifixi

portare exeundo extra castra et esse abiectus in domo dei magis.,,493 Svým odklonem od
světa

k

pokoře

byl pak uznán hodným, aby obdržel podivuhodné Boží milosti, "quapropter

stupenda et a seculis inaudita illi dominus lhesus donauit.,,494
Je

zřejmé,

že obraz, který

vytvořil Matěj

z Janova o

Milíčovi

z Kroměříže,

charakter literární konstrukce. Byl to svého druhu konstrukt, po stavený na
zkušeností předešlých textů a

výsledků

debat, jež byly v dané

prostředí,

a to v Praze, ve Vídni,

Paříži

prorokům

biblickým, jako živý svatý, jehož

i jinde.

Milíč

působení

době

byl

měl

základě

aktuální v univerzitním

líčen

jako prorok, rovný

vedlo k reformě, chápané

explicitně

v eschatologickém výkladovém kontextu událostí.

Jean Quidort svým traktátem o Antikristu reagoval na eschatologické texty Arnaldovy, na rozdíl od
mnohých soudobých scholastiků se k této tématice nevymezil odmítavě, nýbrž přitakal názoru, že
prostřednictvím vědění vybraných jedinců je možné přibližně, ale pouze přibližně, určit příchod Antikrista.
Mezi tyto vybrané postavy, nadané duchem proroctví (spiritus prohetiae) zařadil Eduarda Vyznavače,
Hildegardu z Bingen, Jáchyma z Fiore, kumánskou Sibylu, apoštola Pavla, sv. Jana a autora Proroctví
z Tripoli. Zvláštní důvěryhodnost přisoudil proroctví (pseudo- )Metoděje, které ocenil jako podložené
astronomickými doklady a korespondující s názory sv. Augustina; Jan QUIDORT, Tractatus de Antichristo,
ed. Sara Beth Peters CLARK, The "Tractatus de Antichristo" of John ofParis: A critical edition, translation,
and commentary, Cornell University (PhD. Thesis) 1981, s. 37 n., ř. 355-500, (pseudo-)Metoděj ř. 501-590.
O Quidortových postojích k prorockým výhledům stručně Bernard MCGINN, The Abbot and the Doctors:
Scholastic Reactions to the Radical Eschatology ojJoachim oj Fiore, Church History 40, 1971, s. 36,
Marjorie REEVES, Injluence, s. 315.
492 Jan QUlDORT, Tractatus de Antichristo, s. 34, ř. 415-421, "Ipsam autem ruinam ecclesie tales necesse est
predicare ac plangere, quibus et voluntaria paupertas arideat, et doctrine spiritualis ac vite puritas in future
tribulationis aculeis non obsistat. Tales ergo doctores, tales prophete, mittendi sunt qui non solum inferiores
homines sed etam ipsos pontifices et prelatos fulgurent et non palpent. Revelandi nimirum in proximo sunt
doctores predicatoresque fideles qui terrena camaliaque omni plaga percuciant."
493 Op. cit., s. 358-359, srov. Heinrich von FRIEMAR, De IV instinctibus, s. 154-156.
494 Regulae, III, s. 359.
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at a

V.6. Jan Hus: Alter Helias

stvy
vše
na

1

[atěj
lěný

14.
a to
te-li

Pozdější husitští autoři převzali mnohé z myšlenek Matěje z Janova.

495 Přijali jeho

koncept Antikrista, následovali jeho apokalyptický výklad krize i nutné reformy
institucionální církve a

společnosti.

apokalyptického proroka a

předního

představil,

charismatika reformního hnutí, jak ji

se z pozdějších husitských

omezení

Milíčova působení

bylo ale

nepochybně

a

věhlasu

vystoupení,

Milíče

Navzdory tomuto faktu postava

textů

ztrácí. Jedním z důvodů bylo

na pražské kruhy, hlavní

působení

Matěj

příčinou

z Janova

nepochybně
zapomnění

tohoto

a smrt Jana Husa. Hus byl tím, kdo

jako

nově

pozici Eliáše v soudobém apokalypticky pojatém výkladu událostí. Symbolické

zaujal

ztotožnění

~ny.

hny
'e a
ifixi

lod
'Jter

s postavou (apokalyptického) proroka bylo potvrzeno i jeho
Ve základním výkladu událostí, jak je chápali husitští
biblický Eliáš, zabit Antikristem, kterého
V takto

zaměřených

veřejně

mučednickou

apokalyptičtí autoři,

odhalil a

nařkl

adě

tlím
vný
itně

byl Hus, jako

z ničemných

výkladech se Hus po své smrti stal duchovním

vůdcem

skutků.

vojska

Kristova (rozuměno husitských bojovníků) v apokalyptickém boji proti Antikristu.
Jan Hus byl tím, kdo dal celému hnutí ideologický obsah, jeho

měl

smrtí v Kostnici.

jedním z určujících
otevřenými

prvků

snah o obecnou reformu a obnovu

výpady proti pokonstantinovskému

působení

společenství.

se stalo

Svou osobností,

uspořádání

církve a výzvami k návratu
k podobě církve prvotní dal impuls ke zničení stávajících pořádků a k vytvoření nových. 496
Husova smrt v Kostnici posunula význam jeho postavy do další roviny.497 Stal se, na rozdíl
například od Jana Želivského, symbolem a jednotícím prvkem reformního hnutí. Želivský

se tímto symbolem stát nemohl,
následovaly po jeho

ačkoliv

byl po své smrti uctíván a mnohé z událostí, které

popravě, směřovaly

k vytvoření kultu kazatele-proroka a

mučedníka.

Například vylíčení scény, kdy kněz Vavřinec nesl Prahou Želivského setnutou hlavu na

1.

Mezi autory, kteří vycházeli do velké míry z Matějových Regulí, patřil také Jakoubek ze Stříbra. Souhrnně
Helena KRMÍČKOVÁ, The Janowite Theory and the Renewal ofthe Lay Chalice, in: BRRP 3, Praha
2000, s. 66.
496 Alexander Patschovsky mluvil v tomto kontextu přímo o otřesení základů církevní existence, Alexander
PATSCHOVSKY, Ekklesiologie bei Hus, in: Lebenslehren und Weltentwlirfe im Obergang vom Mittelalter zur
Neuzeit: Politik - Bildung - Naturkunde Theologie. Bericht liber Kolloquien der Kommission zur
Erforschung der Kultur des Spatmittelalters 1983 bis 1987, hg. von Hartmut BOOCKMANN, Bemd MOELLER,
KarI STACKMANN (Abh. der Akad. d. Wiss. in Gottingen, philol.-hist. Kl., 3. Folge 179, Gottingen 1989), s.
371, pozn. 4. K roli charismatické osobnosti v procesu vytváření nové religiózní komunity, ale také při
obnově a reformě společenství viz Gert MELVILLE, Charisma, s. XIII.
497 Ke spojitosti kultu Husa jako mučedníka a zavedení přijímání pod obojí Pavlína RYCHTEROVÁ, Liturgia
ereticale, s. 138, David HOLETON, "O felix Bohemia - O felix Constantia": Liturgická úcta Mistra Jana
Husa, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. Jan B. LÁŠEK, Praha 1995, s. 155.
495
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st
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tácu, vyvolává asociaci s Janem Křtitelem.
omezeny

teritoriálně

i

zvláště přihlédneme-li

sociálně, těžko

ke

skutečnosti,

,,Mistr Jan Hus byl
kázánie proti

němu.

On

anděl
ť

jest

498

Želivského působení a věhlas byly ale

se tedy mohl stát jednotící postavou hnutí, a to

že pražská intelektuální elita stála proti

němu.

boží dobrý, kteréhož poslal Kristus, aby vylil báni svú a
jistě

zjevil pajchu jeho a lakomstvie a

kacieřstvie

a

pokrytstvie, ukázal, že jest Antikristus jiné slunce nežli Kristus.,,499 Byl to Jakoubek ze
Stříbra,

kdo

výrazně přispěl

k

vytvoření

kultu Husa jako

mučedníka,

proroka a

světce.

Husa prezentoval jako druhého Eliáše, který odhalil ničemnost Antikristova počínání a
zasvětil žÍvot kázání a péči o spásu ostatních. soo Jeho smrt tak interpretoval (nutně)
v eschatologickém duchu. Postavil ho

naroveň prorokům, kteří trpěli mučednictví

slovo Boží a pro svou snahu napravit poklesky ostatních. Kategorie proroka a
se zde do

značné

míry

překrývaly:

pro

mučedníka

"Sed omnes prophete neque a gentibus regibus, sed a

suis occisi sunt, non propter gentilitatem, sed quia corripiebant eorum peccata. [. ..} Si
autem verum est, quod prophete martires sunt, sine dubio et qui propter causam dei
aliquid patitur, et a si a suis patitur, mercedem habet."SOl Zprávy o životě a smrti Jana
Husa navazovaly na

tradiční

hagiografické motivy a na schémata novozákonního

narativu. S02 Jan Barbatus, očitý svědek kostnických událostí, ve svém vyprávění o Husově
utrpení a smrti postavil očividnou paralelu mezi Kristovy pašije a utrpení Husovo. s03
Husova papírová čepice tak byla přirovnána ke

Kristově

trnové

koruně,

jeho cesta k hranici

k nesení kříže atd. Připodobnění Husa ke Kristu nevymizelo v Čechách ani později, motiv
papírové

čepice

a trnové koruny se objevuje

například

ve Výkladu na evangelium sv.

Lukáše, který je připisován Janu Rokycanovi. s04

SRB 3,50; David HOLETON, Revelation and Revolution in Late Medieval Bohemia, CV 36,1/1994, s. 2943; Thomas A. FUDGE, Želivský 's Head: Memory and New Martyrs Among the Hussites, BRRP 6, 2006, s.
112 n. K okolnostem Želivského pádu nově Petr ČORNEJ, Pád Jana Želivského, ČČH 101,2003, s. 261-305.
499 Výklad na Zjevenie, díl. II, s. 32.
500 [Jacobelli de MlSSA] sermo habitus a quodam in memoriam novorum myrtyrum M Johannis Hus et M
Hieronymi, FRB VIII, ed. Václav NOVOTNÝ, Praha 1932, s. 238, "qui velud alter Elyas zelanter invexit
contra superhabundantem iniquitatem Antichristi et symoniaci sui cleri corpus atterens laboribus continuis, in
salute populorum insudabat in tantum, ut secundum spectantis iudicium labores eius omnem valenciam
hominis et robur camis excederent."
501 [Jacobelli de MlSSA] sermo habitus, s. 232.
502 Petri de MLADONIOWICZ, Relatio de Magistro Johanne Hus, FRB VIII, s. 25-149.
503 Passio etc. secundum Johannem Barbatum, rusticum quadratum, in: FRB VIII, s. 14-24.
v
504 Výklad na evangelium svatého Lukáše, NK ČR Praha, Ms. XVII.D.21., fol. 432 , podle Thomas A.
FUDGE, The Magnificent Ride. The First Reformation in Hussite Bohemia, Aldershot 1998, s. 126, Týž, The
"Crown" and the "Rred Gown ": Hussite Popular Religion, in: Popular Religion in Germany and Central
Europe 1400-1800, ed. R.W. SCRIBNER, Trevor JOHNSON, London 1996, s. 39 n.
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Barbatovo vyprávění bylo doplněno Jakoubkem ze Stříbra,50S který linii
připodobení
zařadil

Husovy smrti k utrpení Kristovu částečně porušil. Oproti Barbatovi Husa

mezi starozákonní

mučedníky

a proroky: ,,Nota multis de causis potest quis fieri

martir, scilicet [ .. .} pro assercione veritatis, ut lsayas, Yeremias et alii prophete, Elyas,

Me a

Ezechiel, Daniel, pro arguicione peccati, ut Johannes Baptista; similiter Magister noster

)ek ze

Johan nes Hus instat condiciones habuit primo, 2° et sic de aliis, ut patet, ideo martir

:větce.

Christi efJectus est."S06 Stejně jako v citovaném Jakoubkově betlémském kázání o paměti

lání a

nových

[mtně)

Husova charismatizace byla založena na obou,

lí pro

pozice proroka, který zvěstoval pravou cestu a plně odhalil na zemi Antikrista. S07

mučedníků

i zde se do velké míry

překrývá

kategorie

mučednickou

mučedníků

a

proroků.

smrtí byla potvrzena Husova

:dníka
sed a

V.7. Jakoubkovo Revelatio

.. .} Si

'11

dei

l Jana

nního
lisově

vo.

S03

ranici

motiv

II

sv.

Jakoubek ze

se velmi

výrazně

vymezil proti

radikálně

husitským

interpretacím adventistických a chiliastických proroctví. To ovšem neznamená, že by
popíral proroctví jako taková,

popřípadě,

ačkoliv upřednostňoval nepochybně

že by

vylučoval

jejich doslovnou interpretaci,

hledání spirituálního smyslu. Ani výklady husitských

chiliastů nebyly ostatně založeny zcela na doslovném čtení biblických textů. S08 Jakoubek

ani další pražští

mistři

se nevymezovali

vůči

myšlence, že se

v apokalyptických proroctvích, sami zastávali názor, že na
že

svět

světě

naplňují

události popsané

je již přítomen Antikrist a

tedy vstupuje ve svých dějinách do další fáze. Zcela v souladu s církevními otci, na

které navázala dlouhá teologická tradice, v zásadě odmítali v tomto ohledu možnost
přesné

datum Posledního soudu a myšlenku, že po porážce Antikrista by

pozemských
tedy
29-

Stříbra

věk

bez

dějin

následovat epocha odpovídající svou charakteristikou

hříchu,

měla

věčné

určit

v rámci

blaženosti,

bolesti, a smrti, zato ale v obecném dostatku. Sám Jakoubek zastával

názor, který zapsal v době polemiky s chiliasty, že ne každý je nadán tím, aby proroctvím

" s.

-305.

M

llis, in

The
1

Mezi badateli se objevily i pochybnosti, že celý doplňující text pochází z pera Jakoubkova, srov. Pavlína
RYCHTEROVÁ, Liturgia, s. 139.
506 Passio etc. secundum Johannem Barbatum, s. 24. V literatuře je zrůrazňovaná linie mučednická, Pavlína
RYCHTEROVÁ, tamtéž, výběr uvedených postav ale naznačuje, že autorovi nešlo jen o mučedníky, ale také o
proroky.
507 Thomas Fudge uvádí na základě svědectví Ludolfa Zaháňského k roku 1416, že Husa mnozí uctívali jako
apoštola a proroka, srov. Ludolf ZAHÁŇSKÝ, De longevo schismate, ed. Johann LOSERTH, AOG 60, 1880, s.
450, "nonnulli potentes et magni se dolentes suos apostolos amisisse et passos esse." Z daného textu se nedá
doložit uctívání Husa jako proroka, co je ale důležitější, u Ludolfa Zaháňského je nutné předpokládat spíše
ironický tón, pokud mluvilo uctívání Husa jako apoštola. Viz Thomas A. FUDGE, The Magnificent, s. 126 n.
508 Pavel SOUKUP, The Masters and the End ofthe World: Exegesis in the Polemics with Chiliasm, in: BRRP
7, Praha 2009, s. 98 a 105. Autorovi děkuji za laskavé poskytnutí textu studie v době, kdy nebyla
publikována.
505
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rozuměl.

Jen ten, kdo tento dar v sobě má, je schopen proroctví

správně

pochopit a pro

ostatní vyložit. 509 Tím, že porozumění biblickému poselství a jeho výklad v souladu
s intencí Ducha svatéh0 5lO chápal Jakoubek jako dar od Boha, do značné míry navázal na
profetický diskurz vrcholného
porozumění

středověku.

Jak bylo ukázáno výše, bylo to

Písmu v jeho plném významu, co bylo postaveno na

V tomto ohledu se staví do jiného

světla

roveň

právě

daru proroctví.

i Jakoubkovo revelatio, kterým

zřejmě

doufal

zaštítit ideu přijímání pod obojí způsobou. 511 Jakoubek své revelatio definuje v polemice
s Ondřejem z Brodu jako "modum cognoscendi venientem ex scrutinio legis Domini, et ex

solidis expositionibus et auctoritatibus antiquorum sanctorum, ut Augustini ... concesere
possum, quod habeo revelationem. Quia habeo cognitionem ex lege et scriptis authenticis
Haec cognitio noviter per illum modum acquisita generaliter vocari potest revelatio."SI2
Tím, že Jakoubek zjevení o laickém kalichu prezentoval jako cognitio ex scrutinio legis

Domini, použil stejné argumentace jako

autoři

jenž sám sebe chápal také jako exegetika,
nutná

profetických textů,

obdařeného

přítomnost zázračného či nadpřirozeného

pohyboval v diskurzu

středověkých

včetně

Jáchyma z Fiore,

darem pochopení,

přičemž

nebyla

prvku. V tomto smyslu se tedy Jakoubek

profetických

textů, včetně

proudu, který

měl

základ

v díle Řehoře Velikého a rozvinul ho ve svých konstruktech Jáchym z Fiore. Zjevení
pravdy (revelatio) v tomto vymezení bylo chápáno jako výsledek studia Písma za použití
hermeneutických metod, ne jako produkt zázračného zásahu. 513
Ačkoliv

duchem doby,
nového

Jakoubkovo myšlení bylo do
přesto

značné

míry

ovlivněné

apokalyptickým

se dostal do rozporu s husitskými "proroky", hlásajícími nastolení

věku, popřípadě bezprostřední

konec pozemských

dějin.

Jak ukázal Pavel Soukup,

jablkem sváru nebyl pouze obsah těchto proroctví, který zcela odporoval teologické tradici,
ale také způsob argumentace. 514 Jakoubek považoval schopnost správného výkladu Písma
509 Howard KAMINSKY, A History, s. 530, "Item prophecias legis dei legere bonum est ad intelligendum; si
quid intellexeritis certituditer, potestis utiliter populo predicare."
510
Pavel SOUKUP, The Masters, s. 110.
511 Jakoubek se o zjevení, kdy se mu vyjevila pravda o přijímání laiků pod obojí, poprvé zmínil
v nezachovaném traktátu Pius Iesus, Dieter GIRGENSOHN, Peter von Pulkau und die Wiedereinfuhrung des
Laienkelches, Gottingen 1964, s. 145; Jaroslav KADLEC, Literární polemika mistrů Jakoubka ze Stříbra a
Ondřeje z Brodu o laický kalich, AUC-HUCP 21,2, 1981, s. 80.
512 Jacobellus contra Brodam De communione sub utraque, Magnum oecumenicum Constantiense concilium
III, ed. Hermann von der HARDT, Francofurti et Lipsiae 1698, cap. XXII, s. 566.
513 Srov. Gian Luca POTESTA, Prophetie, s. 285. Z tohoto pohledu je nutné přehodnotit postoj Ferdinanda
Seibta, který postavil definici zjevení, jako prožitku, který byl založen na zázračném kontaktu s Bohem
oproti "prostému" "Enthiillung, Erleuchtung, die einen vorgegebenen Sachverhalt zur GewiBheit macht, die
eine Entscheidung herbeifůhrt, nicht aber die Offenbarung von etwas Neuem." Srov. Ferdinand SEIBT, Die
revelatio des Jacobellus von Mies uber Kelchkommunion, DA 22, 1966, s. 623, na Seibta navazuje také Pavel
SOUKUP, The Masters, s. 110.
514 P
avel SOUKUP, The Masters, s. 111.
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včetně prorockých knih za Boží dar, "Deus dederit michi hiis scriptis sententiam,,,S15

kterým nebyl

obdařen

scestí, tento dar
právě

)roctví.

argumentaci

nutně

každý. Chiliastickým

zjevně chyběl.

kazatelům, kteří

v jeho

Na rozdíl od husitských

očích zaváděli

radikálů, kteří

lid na

pro svou

odmítli církevní autority, se kterými stáli v přímém rozporu, Jakoubek

v nich hledal a nacházel oporu.
Jakoubkovo revalatio o kalichu lze

doufal

zřejmě

interpretovat jako snahu o legitimaci

Ilemice

liturgické novinky, která se zcela vymykala zažité dobové praxi. Jakoubek v tomto

i, et ex

sáhl po

lcesere

potvrzení

!enticis

bodem bylo plné poznání Písma v souladu s původním Božím záměrem.

argumentačních

nástrojích, jež byly vlastní profetické linii

prostřednictvím

zázraku zde nebylo

tiO."SI2

potřebné,

středověké

případě

teologie.

naopak bylo nežádoucí, hlavním

*
Pro husitství, jako reformní hnutí s apokalyptickou ideologií, byla velice

o legis

příchod

uvědomovali

. Fiore,

postava proroka, druhého Eliáše oznamujícího

nebyla

které dnes považujeme za myšlenkové architekty husitské reformy. Pokud husitskou

:oubek

epochu chápeme jako dobu, kdy se

základ

apokalyptický rámec

jevení

postava "druhého Eliáše", nejprve

)oužití

příchod

dění

a

interpretační

ickým

textovými figurami,

;tolení

aktuálního

mkup,

teologů postupně

radici,

autoritou,

dění

Milíče

rámec.

součástmi

z Kroměříže a

vnitřní

Milíč

i obecné

přeměna společnosti,

později

proměny,

Jana Husa, kdo

konstruktu, jehož základ a smysl

a apokalyptického schématu událostí. Zatímco

i ti,

pak

právě

zvěstoval

a tak celému hnutí poskytl

i Hus se ve spisech svých

Milíč

následovníků

spočíval

stali

v propojení

se z textů husitských

vytratil, Jan Hus se svou reálnou i ex post získanou charismatickou

podpořenou mučednictvím,

stal symbolickou jednotící postavou celého hnutí.

Písma

1; si

des

za

cilium
da
I

:, die
Die
Pavel
515

urychlila

posunul tuto realitu do vyšší výkladové roviny. A byla to

Antikrista na zem a nutnost

legitimační

podstatně

Antikrista. To si

důležitá

Howard KAMINSKY, A History, s. 531.
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VI. Tábor na pomezí věků: Biskupcův Výklad na
Zjevení
Christus enim, cum regnum suum ampliare et dilatare voluerit, demonia eiecit et spiritus inmundos
turbavit; quod fecit in primo suo adventu. Sic erit in reformacione et reparacione ecclesie:
inmundos spiritus per suos ministros eiciet et falsos religiosos conturbabit, sicut patet intuentibus,
quidfecerit in istis terris monachis et ceteris spiritualibus.
Super Apocalypsim
Křesťanské

svou tendencí hledat
vnějším

středověku

apokalyptické myšlení vrcholného
příčinu neštěstí,

která v

průběhu dějin

postihovala církev, ne ve

ohrožení, ale v ní samotné. Základním tématem apokalyptických

12. století tak byla zkaženost

uvnitř

spisů

zejména od

církve, její úpadek a z toho vyplývající nutnost

reformy. Husitské apokalyptické výklady, sepsané Jakoubkem ze
něj

bylo charakteristické

Stříbra

a v návaznosti na

Mikulášem Biskupcem z Pelhřimova, nebyly v tomto ohledu výjimkou. Naopak, takto

pojatý výklad biblického proroctví jim musel
Text Janova Zjevení husitským

nutně

autorům

konvenovat.

poskytl ideální výkladový vzorec, který
zároveň

mohli použít pro interpretaci probíhajících událostí a
postojů

a

počínání. Změny,

které nastávaly, které byly v

legitimizaci husitských

základě

iniciovány husitskými

církevními reformátory a zdramatizovány apokalyptickým nábojem, byly takto
do struktury

dějin

důležitý

spásy a chápány jako

začleněny

naplnění.

element jejich

Obecná

transformace společnosti, k níž došlo v Čechách během druhého desetiletí 15. století, byla
v rámci apokalyptického schématu vyložena a
ajako přechod do dalšího

věku

ospravedlněna jako

nutná porážka Antikrista

v dějinách církve.

Mikuláš Biskupec ve svém latinském výkladu na Zjevení svatého Jana, jenž byl
prvotně sepsán jako soubor kázání určených táborskému kléru,516 interpretoval aktuální
dění

základě

a táborskou komunitu na

přelomové

epochy mezi

věkem

apokalyptického schématu.

Antikrista a následným

Husitskou realitu přitom pojímal jako

součást

nesli v poslední

interpretováni jako mystické

516

tělo

etapě dějin

vyšší dokonalosti.

směřující společenství

"svatých

tíhu boje s Antikristem. Táborité sami tu byli

Kristovo, vymezující se

Howard KAMINSKY, Nicholas ofPelhřimov's Tabor, s. 142.
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tu vizi

eschatologicky definovaného vývoje událostí

a táborskou komunitu jako k ideálu prvotní církve
bojovníků", kteří

věkem

Vytvořil

vůči hříšnému světu,

amorfnímu

tělu

Antikristovu. Prvotní církev zde nebyla pouze modelem,

vzorem, ke kterému táborská obec
naplňovala.

změna

Radikální

směřovala

stávajících

pořádků

patřícím

v budoucnosti, respektive, který již
ve

společnosti

a zejména v církvi byla

vykládána v rámci schématu daného proroctvím, jako trest Boží za
cesta,

nevyhnutelně

ldos
'síe:

Obnova pak

hus,
hus.

církevního
explicitně

lOst
na
kto

{ch
'ml
~ny

;ná
yla
sta

a k

obrodě

a

zároveň

jako

ve vyšší duchovní dokonalosti.

k uspořádání a hodnotám, jež odpovídaly ideálu prvotního

Táborští husité vystupovali v rámci Biskupcova textu jako nositelé

eschatologicky definované reformy,

kteří

nesli úkol, jako trestající

tělo

Kristovo

od hříchů a hříšníků. Husitské hnutí Biskupec interpretoval jako eschatologicky

Jak ukázal dosavadní výzkum, Biskupec spis sepsal

pravděpodobně

a 1431. Pro hranici 1428 mluví zmínka o spálení Viklefova
březnu

1428.

Zároveň

těla,

mezi léty 1428

k němuž došlo po 25 .

výklad vznikl za života arcibiskupa Konráda, který skonal v prosinci

1431, a za života Martina V., jehož smrt byla v Čechách známá na jaře 1431. Můžeme tedy
předpokládat, že dílo vzniklo někdy v roce 1430. 517 Tomu by odpovídala i hypotéza, že

Biskupec výklad
erý

obnově

hříchy

orientovanou reformu, táborskou komunitu pak jako jejího hlavního vykonavatele.

ve
. od

směřovala

pořádku.

očistit svět

cké

nutná k obecné

k minulosti, ale také

nedokončil,

sepisování Táborské konfese.
nepřímé

protože byl odveden v tu chvíli
Při

výkladu

aktuálnějšími

otevření čtvrté pečeti

pracemi k

nám autor dává další

vodítko, potvrzující dobu vzniku spisu: "sic nunc injiniti ypocrite cum Taboritis

etc. tempore fortune tenent, sed tempore adversitatis hereticant et contra illos pugnant.
Quos valde multos istis temporibus cognovimus.,,518 Tento údaj bychom mohli vztáhnout
na nesnáze, které táborská vojska zažila

právě

v roce 1430 v

době společného sirotčího

a

táborského tažení do Uher.

VI.1. Předlohy a inspirace
Autoři

materiálu bez

husitských apokalyptických
přípravy

a bez

interpretačních

předloh. Měli

výkladů přirozeně nepřistupovali

možnost navázat na

předchozí

ke svému

tradici, a to jak

lZ1

v hlavních

;ti.

dějiny církve. Mikuláš Biskupec při sepisování svého Výkladu jako hlavní předlohu použil

,stí

text

ch

dalším důležitým inspiračním zdrojům patřil Beda Ctihodný, Haimo z Auxerre a ve

Jakoubkův,

liniích, tak i v celkovém pojetí textu Zjevení a jeho aplikace na

který v mnoha místech

obšírně

opisoval, resp.

převedl

do latiny. Kjeho

yli
nu

F. M., BARTOŠ, Kdy vznikl Biskupcův výklad na Zjevení Janovo?, ČSPS 47, 1959, s. 12, srov. k tomu
Bartošovy původní závěry, Týž, Táborské bratrstvo z let 1425-1426 na soudě svého biskupa Mikuláše
z Pelhřimova. ČSPSČ 29, 1922, s. 102-122.
518 S
r
uper Apocalypsim, fol. 63 .
517
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středověku

nepostradatelné soubory glos. Velice

důležitým

pro Biskupce byl také

lolardský výklad na Apokalypsu, známý jako Opus arduum valde (sepsaný roku 1390),
který

často

nepochybně

1413

citoval,

ačkoliv

oslovil, s velkou

vytvořil

zamlčoval.

pramen své inspirace
pravděpodobností

to byl

právě

Biskupce tento text
nejpozději

on, kdo

v roce

opis jedné ze zkrácených verzí tohoto spisu, uloženého dnes v pražské

Národní knihovně. 519
Oba

zmiňované

vycházejí z ve

husitské výklady,

středověku

dějin

zejména od 12. století, v rámci níž došlo k

teologů

přirozeně

nijak

již od dob

nezměnily.

něm

církve Jakoubek a po

církve, chápané jako ideální pravé
model

Biskupcův,

i

ve svém

společenství

pozdně

Biskupec sledovali linii

změněnému

vnímání apoštolské

Kristovo. Prvotní církev platila za závazný

antických

autorů,

v tom se postoje

K posunu došlo ve vnímání své vlastní

procesu, jehož základní linie
idealizovanou minulostí a
zhistorizování

spočívala

postupně

v

uvědomění

degenerující

původně

ve vztahu

součástí

tohoto

si hlubokého rozporu mezi

přítomností. Během

převážně

středověkých

přítomnosti

k minulosti a k budoucnosti. Vztažení se k ideálu prvotní církve bylo

k jistému

členění

dominantní tradice, jejíž základy položil v sedmém století Beda

Ctihodný. V interpretaci
rozšířenou

Jakoubkův

reformního

12. století došlo

konceptu. 520

Tato

"mytologizovaná" podoba prvotní církve byla modelem, ke kterému se církev po celou
dobu své existence

měla

snažit vrátit. Pro náboženská hnutí vrcholného

středověku,

která

byla navázána na myšlenku církevní obnovy, prvotní církev znamenala dominantní
reformní koncept, symbolickou formu, k níž se tyto proudy vztahovaly a na

základě

které

posuzovaly a kritizovaly církev soudobou.

VI.2. Tábor:

Naplnění příběhu

V textech vybraných

o prvotní církvi

(před- )husitských autorů

se oba naznačené

přístupy

propojily.

Pro Matěje z Janova, Jakoubka ze Stříbra a na ně oba navazujícího Mikuláše Biskupce byla
Testamentum Novum cum expositione interlineari et marginali [Mikuláš z Pelhřimova?], NK ČR Praha,
VI.D.21, fol. 2r -759r . Biskupcovo autorství předpokládali u tohoto spisu Bohuslav Souček a poté Amadeo
Molnár; Amadeo MOLNÁR, Apocalypse XII dans l'interprétation hussite, in: Revue ďhistoire et de
philosophie religieuses 45, 1965, s. 227, pozn. 46. Opus arduum valde (OA V) bylo v husitských Čechách
poměrně rozšířené, o čemž svědčí řada opisů z této doby. Podle rukopisného záznamu bylo OA V například
předneseno v Praze Matějem Englišem a posléze v roce 1415 zapsáno Martinem z Verony, srov. Ms. MZK
Brno, Mk. 28, fol. 216" existují ovšem i ranější doklady o znalosti tohoto textu v českém prostředí,
zmiňovaný klementinský rukopis VI.D.21. je jedním z nich. Stručně k tomu F. M. BARTOŠ, Husitský
diplomat Matěj Engliš, JSH 21,1952,114-115. O rozšířenosti textu OAV v Čechách svědčí také zachovaný
fragment jeho překladu do češtiny, srov. Strahovské Zjevení, ed. Bohumil RYBA, in: Strahovská knihovna I,
1966, s. 14-25.
520 Giles CONST ABLE, The Reformation, s. 160 n.

519
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l také

prvotní církev na jednu stranu heroizovanou historickou realitou, na druhou pak

1390),

symbolickým konceptem a rétorickou figurou,

) text

hluboký kontrast s církví soudobou. V rámci apokalyptického vzorce,

v roce

kterého byly události vykládány, nabyla prvotní církev

ražské

budoucnosti, tedy význam cíle, ke kterému
všech zkoušek a útrap v

dějinách,

prostřednictvím

:lenění

pečetí, zazněním

í Beda

jehož definice zcela odpovídala reformní rétorice,

i linii

očekávalo

šesti polnic a vylití nádob

obnovení

uspořádání

hněvu,

snahy

pro formování

reformátorů.

obrazem postupného

tedy poté, co
měl

prostřednictvím

zároveň důležitost

směřovaly

vyjádřeny

jež byly

které byl manifestován

měl

Po

přestání

otevření

šesti

být poražen Antikrist,

nastat v církvi

věk

sedmý, kdy se

a zásad církve prvotní. Biskupec ve svém výkladu na

Apokalypsu, založeném na vizi aktuálního boje pravé církve Kristovy proti silám
lvazný

ďáblovým,

rěkých

bojující sílu, která

vztahu

nepravosti. Tím směřovala k vyšší dokonalosti a k plnému obnovení počátečního ideálu.

vykládal táborskou komunitu jako v eschatologické krizi

Naznačená

tohoto

postupně

poráží

tendence vedla

vnější nepřátele

přirozeně

a sama v

věků

Antikristových

sobě potlačuje hříchy

církevní kritiky vrcholného

a

středověku

mezi

k postavení přímé kontrapozice mezi církev prvotní a církev soudobou. 52l Konformita

došlo

s praxí a tradicemi prvotní církve byla základním morálním a eklesiologickým

Tato
celou

měřítkem.

Ústředním momentem se stala aplikace Kristova učení na celou církevní komunitu -

znakem loajality ke Kristu a

příslušnosti

kjeho pravé církvi bylo

přijetí

života v

chudobě,

, která

kázání v pokoře a odmítnutí světské vlády. Život v bohatství a pýše se stal přirozeným

nantní

znamením zrady Kristových zásad. 522 Obraz ideálu prvotní církve se spolu s lpěním na

~

biblické zvěsti staly přirozeným nástrojem církevních kritiků. Ztotožnění soudobé římské

které

církve s Babylonem a do opozice k ní po stavený ideál církve prvotní vedly u

některých

náboženských skupin explicitně i implicitně k přihlášení, popřípadě k alegorické
identifikaci s prvotní církví. V tomto kontextu nabyl velké důležitosti také fakt, že soudobé
události byly vnímány jako součást historicky ukotvených dějin spásy a dostalo se jim
pojily.
~e

byla

raha,
deo
ách
'íklad
V1ZK

:waný
vna 1,

v takto

zaměřené

interpretaci eschatologického významu. Odkaz na prvotní církev spojený

s výkladem soudobých událostí na

základě

apokalyptického výkladového vzorce vedly u

hnutí, jakým byli husitští radikálové, k vnímání vlastní vyvolenosti v kontextu postupně se
Gordon LEFF, The making ojthe myth oj a True Church in the later Middle Ages, in: Týž, Heresy,
Philosophy and Religion in the Medieval West (collected studies), Aldershot 2002, studie V., s. 1 n. Srov.
rOvněž Glenn OLSEN, The Idea ojthe Ecc/esia primitiva in the Writings ojthe Twelfih-century Canonists,
Traditio 25, 1969, s. 62 n. Zde je pojem reformy církve v návaznosti na ideál církve prvotní definován jako
"not only the restoration and reestablishment ofthe forms ofthe Christian life ofthe past, but also the search
for the continuing perfection ofboth the individual and the Church .... Men not only returned to the forms of
the past, but also explored ways ofintroducing new structures and forms oflife into the Church." (s. 65). Zde
r 0 vně ž k využití modelu prvotní církve od pozdně antických autorů do 12. století.
5 22
Gordon LEFF, The making, s. 3.
521
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naplňujících dějin. Táborské společenství, stejně jako některé předešlé náboženské

komunity, které svou legitimitu stavěly mimo jiné na argumentaci naplňujících se událostí,
nabylo takto ve svém sebepojetí vyššího významu. Táborští teologové, v čele s Mikulášem
Biskupcem, chápali a vykládali svou obec jako v době eschatologicky definované krize
(působení Antikrista) realizovaný návrat k ideálu. Prvotní církev tak poskytla nejen obraz

modelu, který měl být znovu naplněn. Stala se jedním z hlavních prvků církevně_
reformního myšlení a jedním ze základních met církevních reformátorů. Tak jako
v předešlých hnutích, ani u husitů nešlo přes veškerou rétoriku vztaženou k ideálu
minulosti o pouhý návrat. Ve formě proroctví a jeho výkladu tu zaznívalo přání a výzva
k překonání špatností a vylepšení soudobého nedobrého stavu v církvi a ve společnosti,
ovšem v aktuálních podmínkách. 523 Spíše než o znovunastolení starých ideálů zde šlo o
zásadní reformu stávajícího stavu, přičemž prvotní církev nabyla charakteru rétorické
figury.

VI.3. Corpus Christi a corpus diaboli
Husitská apokalyptika vycházela ve svých základních principech z tradice, založené
ve čtvrtém století africkým donatistou Tychoniem. Ten vykládal apokalyptické obrazy jako
vyjádření boje pravé církve, obce Boží, proti obci ďáblově. Obec d'áblova byla při tom
tvořena jak otevřenými nepřáteli pravé církve, tak i jejími falešnými přívrženci. Tychoniův

vliv na pozdější exegesi byl zásadní, a to paradoxně i přesto, že se nezachoval žádný opis
jeho výkladů. Poslední stopa pochází z 9. století, kdy byl podle nejstaršího katalogu ze St.
Gallen jeden z opisů v majetku tohoto kláštera. 524 K přenosu Tychoniových výkladů a
zásad do středověké exegese došlo díky dvěma autorům, a to svatému Augustinovi a
Bedovi. Augustin začlenil Tychoniových sedm pravidel pro porozumění Písmu do svého
spisu De Doctrina Christiana,525 odkud je zřejmě převzal Beda, jenž je zařadil do výkladu
na Janovu Apokalypsu.

526

Určující pro probírané téma bylo Tychoniovo pravidlo první De

V obecných souvislostech srov. postřehy v Emest VOLTMER, Prophetie und Reform der Kirche am Ende
des Mittelalters oder Wie der Dichter Michel Beheim an die " Weissagung auf das Jahr 1401" (alias Visio
seu prophetiafratris Johannis) geraten ist, in: "Oas Wichtigste ist der Mensch". Festschrift fůr Klaus Gerteis
zum 60. Geburtstag, hrsg. von Angela GIEBMEYER, Helga SCHNABEL-SCHOLE, Trierer historische
Forschungen, Bd. 41, Mainz 2000, s. 82 n.
524 Gerald BONNER, Saint Bede in the Tradition ofWestern Apocalyptic Commentary, in: Týž, Church and
Faith in the Patristic Tradition, London 1996, studie XII, s. 6. Biblioteca Nazionale v Turíně obsahuje
fragmenty rukopisu, u nichž lze předpokládat přímou afinitu s Tychoniovými texty.
525 AUGUSTINUS AURELlUS, De Doctrina Christiana, III, XXXI, 44-XXXVII, 55, CSEL LXXX, s. 106-107.
526 BEDAE PRESBYTERI, Expositio Apocalypseos, ed. Roger BRYSON, Turnhout 2001, CCSL LXXI A, s. 223231.
523

146

)ženské

Domino et eius corpore a k tomuto paralelní pravidlo sedmé, De diabolo et eius corpore.

dálostí,

podle této zásady dochází k ztotožnění Krista jako hlavy a

:ulášem

věrných.

é krize

a zároveň souhrnu všech jeho hříšných následovníků. s27 Tento původně pozdně antický

1

obraz

přístuP

Stejný princip platil pro

byl pro

středověkou

ďábla,

který byl chápán jako

exegesi zásadní.

:kevně

v interpretaci církve vyvolených i strany

k jako

tradici,

~

ideálu

se odehrávaly

l

výzva

nechápal jako konkrétní osobu, ale jako

představil

Výrazně

opačné,

Biskupec svou vizi neustálých

během

celých

dějin,

přívrženci ďábla

zároveň

označení

ďábla

útoků

tedy církve

Satana samotného

autorů,

a invaze Antikrista na
době.

světě,

~čnosti,

pouze s fyzickými

e šlo o

s abstraktní rovinou výkladu, tedy s amorfními, nepersonifikovanými projevy

torické

světě.

které

přitom

Antikrista

korpus zla, ve kterém se

dějin

a to

a Antikrista. Následuje tuto

vrcholily ovšem v jeho

v průběhu

těla,

se projevil i u husitských

tedy

mnohočetný

jako

nepočítalo

(heretici, pokrytci atd.), ale také
ďábla

ve

Další, mezi ostatními šesté Tychoniovo pravidlo, jež nalezneme ovšem již
například

u Viktorina, mluvilo o opakování, De recapitulatione. Pro

apokalyptických
autoři, včetně

tložené
ly jako
)ři

tom

honiův

lý opis
1 ze

St.

:ladů

a

novi a
svého

I

ýkladu
vní De

textů

byla

rekapitulační

Bedy, Haima z Auxerre

středověké

teorie zásadní, s tímto modelem pracovali mnozí
či

Richarda od sv. Viktora. Zásada vycházela

z premisy, že text Zjevení je nutné vykládat jako opakující se sekvence. Podle
principu jednotlivá

vidění

polnic a sedm nádob
nových

obrazů.

popsaná v Janově Apokalypse, zejména sedm

hněvu,

opakují stejná

Tak mohla pouze jedna

zahrnout a postihnout celé

dějiny

část

dění, vyjádřená

Apokalypsy,

církve. To

model výkladu, ale i spojení jednotlivých

ovšem vždy

řečeného

pečetí,

sedm

prostřednictvím

například otevření

sedmi

pečetí,

přirozeně vylučovalo lineárně-chronologický
výjevů

z dějin církve.

Tychoniův

výklad Zjevení byl

opakujících se

řad obecně

interpretoval

ďáblově.

výklady

dějiny

čistě

ze Zjevení s konkrétními událostmi
spirituální a nehistorický. V rámci

církve jako boj pravé církve proti církvi

Tato exegetická metoda položila základ pro výklad teologie dějin, který byl

dominantní až do vrcholného středověku. Až na konci 12. století, zejména díky textům
Jáchyma z Fiore, byla doplněna přístupem, který kombinoval výklad pomocí opakujících
se sekvencí s interpretací Zjevení jako kontinuálního a chronologického záznamu

rEnde
Visio
Gerteis

I

světa

dějin

a církve.

and

6-107.

s.223-

527 BEDAE PRESBYTERI, Expositio, Praefatio, s. 225 a s. 231. K Bedově převzetí a použití Tychoniových
pravidel Gerald BONNER, Saint Bede, passim.
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V1.4. Sedm věků
Středověké

chápání

podle plánu, který předem
ke

konečnému

dějin

určil Bůh.

vykoupení. Do

eschatologický prvek.

bylo založené na

přesvědčení

V tomto pojetí byl

popředí dějinně

Zároveň dějiny

vzorcům:

nebo

čtyři apokalyptičtí

Husitští

autoři

528

věků,

což vedlo

pečetí,

výkladů

dělení

které

rozšířeným

a do

značné

převzal

529

Již nyní lze předeslat, že

bez výjimky převzali.

patristické

svatý Augustin a převzal

symbolů,

Janovy Apokalypsy nové impulsy, z nichž

Beda ve svém výkladu Zjevení zkombinoval
přijal

k vytváření

k výkladu Apokalypsy již od dob Bedy, jenž

nejdůležitějším bylo rozdělení textu Zjevení do sedmi částí.

Znal a

nutně

sedm polnic, sedm nádob

byli v tomto ohledu dědici modelu, který byl

Jakoubek i Biskupec toto

vystupoval

Výchozím bodem těchto schémat byla

sedm církví, sedm

Tychoniovy zásady. Beda vnesl do

přístupů.

nutně

jezdci.

přístupem

míry standardním

vývoji

od prvotního pádu

Janovo Zjevení poskytovalo v tomto ohledu mnoho

daly základ výkladovým
hněvu

směřujícím

nebyly pojímány jako kontinuum, jako jeden

periodizačních (a zároveň výkladových) schémat.
přičemž právě

běh dějin určen

teologických úvah tak

plynoucí celek, nýbrž jako sled jednotlivých

Bible,

o k cíli

dělení

například

pozemských

lsidor ze Sevilly.

několik dějinně periodizačních

dějin

Dějiny

do šesti

věků,

které

vytvořil

lidstva se podle této koncepce

odehrály ve šesti následných úsecích: od Adama k Noemovi, od Noa k Abrahamovi, od
Abrahama k Davidovi, od Davida k exodu, od exodu k inkarnaci Krista, od Kristovy
inkarnace do konce
periodizace

dějin,

světa.

Sedmým

věkem

byl

věčný

sabat. To ovšem nebyl jediný model

který Beda použil. Dále pojímal Zjevení jako

1. dopisy sedmi církvím (1,1-3,22), 2. beránek a sedm

pečetí

rozdělené

na sedm vidění:

s polnicemi (8,2-11,18), 4. žena v poušti a drak (11,19-14,20),5. sedm nádob
17,18),6. zavržení Velké

nevěstky

andělů

(4,1-8,1), 3. sedm
hněvu

(18,1-20,15),7. Nový Jeruzalém (21,1-22,21).

(15,1Přitom

čtyři z těchto vidění byly vykládány jako opakující se sekvence postihující celou historii

církve, rovněž rozdělenou do sedmi částí, z nichž první čtyři byly pojímány historicky, tři
pak jako obraz pro eschatologické dění.
Základní přehledová a souhrnná studie k této problematice Roderich SCHMIDT, Aetates mundi. Die
Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte, ZKG 67, 1955-56, s. 288-317; k této problematice rovněž
srov. Hans-Werner GOETZ, Endzeiterwartung und Endzeitvorstellung, s. 312 n. V porovnání s modelem
lineárního výkladu Philip KREY, Nicholas oj Lyra 's Apocalypse Commentary, Michigan 1997, s. 13 n.
529 Další důležitý způsob dělení textu Zjevení, spočívající na jeho rozčlenění na deset částí, zavedlo něco
později Ambrosius Autpertus, částečně jiný způsob vytvořil Haimo, ten se ovšem v pozdější exegesi nijak
výrazně neprosadil. Srov. Wilhelm KAMLAH, Apokalypse und Geschichtstheologie, Berlin 1935, s. 13, zejm.
s. 20 n.

528
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Dělení dějin

na sedm

částí

poskytlo model, podle kterého církev prošla

ohrožení, z nichž každé bylo spojené se specifickou skupinou
rývoji
I

pádu

poval
jeden
v'áření

t byla

které

Následoval
pokrytců,

věk pohanů

nichž
lat, že

a

přemohli

které

mučedníků,

rtvořil

lcepce
vi, od
istovy
model

heretiků

dále

Během

mniši.

zničily,

proto bylo v pátém

Antikrista,

kteří

víry.

prvních

a církevních otců,

čtyř

čtvrtý věk

byl dobou

období byla tedy církev ohrožována

připravili

jejich úsilí spojeno. Pátý

věk

tak byl ovládán

předchůdci

svět.

Po jeho porážce
měl následovat sedmý věk, přinášející krátký odpočinek před Posledním soudem. 530
Bedovo

mu

věku

členění

se ve

rozšíření

cestu, aby mohl v šestém ovládnout

středověkých

bylo

zpečetěno

apokalyptických výkladech stalo dominantním
ve chvíli, kdy ho do

značné

míry

převzaly

i

soubory g10S.53l Jak jsem již naznačila, drželi se tohoto výkladového vzorce i husitští
autoři. Rekapitulační

princip, založený na

Jakoubek, tak Biskupec,
pozemských

věků,

přičemž

v textu.

oba

které jejich díly

obou autorů ke kombinaci více
lčních

obránců

postupně Židy, pohany, heretiky a pokrytci. Tyto síly ovšem nestačily na to, aby církev

modelem, jehož
řevzal

a

první věk byl obdobím, kdy hlavní hrozbou byli Židé, proti kterým stáli apoštolé.

nádob

načné

protivníků

řadou

Například při

nepochybně

rovněž

věku

církve do sedmi

znali i

dělení

prosvítá. V některých

periodizačních přístupů,

výkladu šesté

Biskupec mluvili o šestém

dělení dějin

pečeti

církve, jenž

věků, převzal

Augustinovo na šest

případech

pak došlo u

což vedlo ke zdánlivé

nelogičnosti

Jakoubek a v doslovné návaznosti na
"počínaje

jak

něj

po Kristovu na nebesa vstúpenie,

kterýžto věk jest za časuov Antikrista.,,532 Zároveň ale oba otevírání sedmi apokalyptických
pečetí

interpretovali jako sled po

sobě

následujících

s apoštolskou církví, druhý s mučedníky atd., šestý

věků
věk

církve, z nichž první byl spojen
pak

měl

být dobou

otevřeného

vystoupení Antikrista, ovšem v chronologické návaznosti na věky předchozí. 533 Dublování

ridění:

mdělů

Periodizaci u Bedy shrnuje Gerald BONNER, Saint Bede, s. 14.
Srov. Glosa ordinaria, MPL 114, col. 710-752.
532 Výklad na qevenie, díl 1., s. 267, srov. Super Apocalypsim, fol. 65" "Ostendit ergo hic, beatus lohannes,
quomodo sibi est revelatum, quid in ecclesia agetur in sexta etate, incipiendo post Christi in celum
ascensionem, quae etas est temporibus Antichristi."
533 Obdobný periodizační princip Biskupec aplikoval i na výklad sedmi králů ze sedmnácté kapitoly Zjevení
(tentokrát bez Jakoubkovy přímé předlohy): Super Apocalypsim, fol. 279r-v (ad Apc 17,9), "Et reges septem
sunt sensus quinque. Nota, aliter per septem reges intelliguntur septem etates, in quibus in tempore
regnaverunt mali. Horum regum primus regnavit ante diluvium, in quo omnis cara corrupit viam suam,
Genesis Vlo; et ipse cecidit per diluvium. Secundus regnavit a Noe usque ad Abraham, quando edificabatur
is Babel, id est confusionis, et iste cecidit per confusionem linguarum et dispersionem eorum, qui turrem
edIficaverunt, Genesis Xlo. Tertius regnavit ab Abraham usque ad Moysem, in quo habundavit malitia super
terram et maxime peccatum contra naturam, et cecidit in subversione quinque civitatum, que perierunt igne et
~ulphure, Genesis XIXo. Quartus regnavit a Moyse usque ad transmigrationem Babilonis; in tempore autem
1110 maxime regnavit ydolatria, sicut patet in libris Regum et prophetarum. Psalmus: Et in sculptilibus suis
CUm ad emulationem eum provocaverunt. Et iste cecidit in destructione regum luda, de qua leremie ultimo:
Omnes principes Juda occidit rex Babilonis in Reblata, scilicet propter peccatum ydolatrie. Quintus / regnavit
a transmigratione Babilonis usque ad Christum. In quo tempora fuit magna persecutio legis et iste cecidit in
casu Antiochi; de quo i Machabeorum. Ergo blasphemus et homicida pessime percussus est, et ut ipse alios
tractaverat peregre in montibus miserabili obitu vita suafunctus rest). Et hii sunt quinque Reges, id est

530
531

(15,1)řitom

listorii
ky, tři

tur:

lvněž
TI
~co

ijak
zejm.
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a

překrývání

paralelních výkladových

řad

ovšem nebylo ve

exegesi nijak neobvyklé. K dokonalosti tento

směr

středověké

apokalyptické

dovedl Jáchym z Fiore, zárodky

nalezneme ale rovněž u Bedy.534
V naději nalézt výkladové schéma a
bojů

a nejistot a

zároveň

celkem přirozeně po
Jak bylo

řečeno,

Biskupcově

ve snaze legitimizovat

Janově

Božího plánu

počínání

uprostřed nepokojů,

své strany, sáhli husitští

Apokalypse, která se zdála skýtat

odpovědi

autoři

na mnohé otázky.

následovali zažité schéma, založené na opakování sekvence sedmi

věků.

výkladu soudobých událostí a zejména roli táborské komunity v nich by

jednoznačně
otevřeného

vysvětlení

odpovídalo, kdyby svou

současnosti

vystoupení Antikrista. Jak ale uvidíme, nebylo

hledat vlastní

současnost,

věk

chápal jako
řešení

šestý, tedy dobu

otázky, v kterém

věku

nijak jednoduché.

Jakoubek i Biskupec

vládě

Antikrista

přiřkli tradičně věk

měl skončit

šestý, který

právě Antikristovou porážkou. 535 Jakoubek, a v návaznosti na něj i Biskupec, svou vlastní
současnost začlenili

do pátého věku, jenž měl předcházet plnému příchodu Antikristově a
předznamenávat ho. 536 V této časové interpretaci se opět ozýval vliv exegetické tradice,
která interpretovala pátý věk jako přechodný mezi minulostí a budoucností. 537 Ani jeden
z uvedených
vázán,

autorů

alespoň

co se

se ale tímto
názorů

na přítomnost Antikrista a jeho sil na

necítil nijak

světě týče.

Z obou textů
Oba,

zejména pak Biskupec (vzhledem k pozdějšímu datu sepsání jeho Výkladu, kdy

měly

I

Čechy za sebou již deset let bojů, celkem pochopitelně), označovali svou přítomnost za

r

věk

(

o

přítomnosti

věku

se do pátého

němu.

vystupuje

přesvědčení

tradičním začleněním

Antikrista na zemi, o nutnosti boje proti

velice nebezpečný a za čas vlády Antikristovy či

ďáblovy.

1
universitas malorum, qui in i11is temporibus ceciderunt. Est ergo sensus, quinque reges, idest universitas
malorum, ceciderunt, id est status vel etates transierunt, unus est, id est status in fine seculi sub Antichristo;
et cum venerit, scilicet Antichristus et sui, venerit inquam, id est in magnam potestatem apparuerit, oportet
illum breve tempus manere, id est tribus annis et dimidium."
534 BEDA, Expositio Apocalypseos, Praefatio, CCSL 121 A, s. 223, "sed et ipsa recapitulatio pro locis
intellegenda est; aliquando enim ab origine passionis, aliquando a medio tempore, aliquando de sola ipsa
nouissima pressura aut non multo ante dicturus recapitulat. lllud tamen fixum seruat, ut a sexto recapitulet,"
rovněž srov. op. cit., lib. II., s. 333. K této metodě rovněž Julia Eva W ANNENMACHER, Hermeneutik der
Heilsgeschichte. De septem sigillis und die sieben Siegel im Werk Joachims von Fiore, Leiden u.a. 2005, s.
51.
535 Super Apocalypsim, fol. 112'; "Sermo igitur nobis erit de sexto ordine predicatorum, vel de predicatoribus
sexte etatis, tempore Antichristi regni, que etas sive status incipiet ab adventu Antichristi cum suis
percursoribus, et durabit usque ad diem iudcii," Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 267n. Jakoubek ani Biskupec
nepředpokládali, že by šestý věk trval až do Soudného dne, neboť v návaznosti na Bedu a další předešlou
tradici očekávali ještě věk sedmý, který měl přinést na zem klid, mír a odpočinutí. O této problematice je
pojednáno podrobně v kapitole VIII. Chiliasmus a husitská apokalyptika - čas po porážce Antikrista.
536 Super Apocalypsim, fol. 97'; Výklad na Zjevenie, dílI., s. 335n.
537 Richard K. EMMERSON, Ronald B. HERZMAN, The Apocalyptic Imagination in Medieval Literature,
Philadelphia 1992, s. 58.
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a
E

Zastavme se
věků

ještě

u terminologie, kterou Biskupec

při označování

jednotlivých

použil. Termín saeculum v návaznosti na dominantní tradici spojil s pozemským

světem.

Pokud mluvilo posloupnosti

věků

v dějinách, používal

označení

status, méně

často aetas,538 přičemž tyto dva termíny volně zaměňoval. Použití termínu status pro
označení věku

na tomto

textům,

rozmělněný

jejichž

v žádném

l.

případě

ani

místě

nemusí zarážet ani nemusí
polovině

ohlas ale v první

vyloučit

ani

podceňovat.

nutně

vést k jáchymistickým

15. století v českém

prostředí

Pravdou je, že hlavní latinské

nelze

předlohy,

y

které táborský biskup používal, tedy výklady Bedy, Haima a soubor Glos v těchto

u

kategoriích

u

Haimo,

nepřemýšlely.

ačkoliv

otvírání

Glosy

pečetí

označení

status v tomto ohledu nepoužívaly. Beda a

s věky církve spojili, chápali Janovo Zjevení jako alegorii

církve a ne jako obecný obraz historického vývoje, zahrnujícího myšlenku pokroku, kterou
it

přinesli

ú

z Havelbergu, Ruperta z Deutzu nebo Jáchyma z Fiore.

a

základní výklad byl rytmizován na principu Tychoniova pravidla o opakování, pracoval

e,

tedy s dělením na sedm

:n

biblické texty tvar, jednotlivé

lk

inovace

tů

interpretaci světové historie. Beda také nepoužil označení status, ale periochus. 539

la,

a zaktualizovali až

spočívala

ve

autoři

částí.

12. století,

včetně

Beda, který dal pojetí
věky

vytvoření

pravděpodobností

za

nejen

formálně,

nepramenila
ale ani

Bedův

světové

pro

pozdější

exegesi

historie v návaznosti na

blíže nedefinoval a nekonkretizoval, jeho zásluha a

obecného opakujícího se schématu, aplikovatelného pro

Biskupcova aplikace pojmu status jako

ly

Huga od sv. Viktora, Anselma

přímo

z textů

označení

ovlivněných

obsahově Biskupcův

věku

církve s největší

jáchymismem, a to i proto, že

výklad do jáchymismem

ovlivněné

a

definované textové skupiny nepatřil. Ačkoliv i v jeho schématu církev směřovala přes
krize k dokonalosti, nikdy neoperoval s dělením historie do tří věků. Jeho i Jakoubkovo
očekávání

sedmého věku po porážce Antikrista, jako období dokonalosti odpovídající

husitským ideálům, mělo původ v jiné tradici, jež na jáchymistickém proudu myšlení
nebyla nutně závislá. Pro Biskupcovu inspiraci ale v tomto případě nemusíme chodit
daleko. Například Richard od sv. Viktora, jehož texty patřily k výbavě husitských teologů,
"

referoval k počátku církevní historie jako k "zrození a prvnímu věku (status) obnovené

)Us
538

Např. Super Apocalypsim, fol. 89 V "septem status ecclesie"; 91 r , "in secundo statu ecclesie, qui status
durabit ab adventu spiritus sancti", srov. fol. 48 v "faciet per omnes sex etates mundi", 6S r quid in eccelsia
~~etur in in sexta etate"; 279rv "Unus (rex sextus), id est status in fine seculi sub Antichristo."
E. Ann MATTER, The Apocalypse in Early Medieval Exegesis, in: The Apocalypse in the Middle Ages, s.
47 n. Srov. Richard W. SOUTHERN, Hugh o/St. Victor and the Idea o/Historical Developement, in: History
~d H~storians. Selected Papers ofR. W. Southem, ed. Robert Bartlett, Malden 2004, Aspects ofthe
uroPlan Tradition ofHistorical Writing, část II., s. 32, 37.
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církve.,,54o Naše pozornost by ale měla směřovat v tomto hledání do lolardských kruhů.
podobně

jako Biskupec s termínem status zacházel i autor spisu Opus arduum
valde, kterého Mikuláš často, ač skrytě, citova1. 541 Otázkou samozřejmě zůstává, jaká
Velice

textová a myšlenková linie byla určující pro lolardského autora, který Jáchyma z Fiore sice
kritizoval za jeho vizi, že Duch svatý nahradí

postupně

ve

třetím věku

zákon evangelia,

přesto

ale nelze zcela vyloučit, že v některých bodech navázal právě na jáchymovskou
tradici. 542 V mnoha ohledech se autor OAV přiblížil i Janu Petru Olivimu, a to právě
v interpretaci

otevření

šesti

Oproti Olivimu ale OAV

pečetí,

dějinách

církve.

františkánů,

což je

jež symbolizovaly vždy další status v

nezmiňuje

nijak roli Františka z Assisi ani

celkem přirozené vzhledem k předešlým Viklefovým postojům vůči žebravým

VI.4.1.

Otevření

Jak bylo

páté a šesté

řečeno,

pečeti

Jakoubek i Biskupec

který byl v návaznosti na

řádům.

předchozí

začlenili

svou

tradici symbolizován

přítomnost

otevřením

páté

do pátého

věku,

pečeti, popřípadě

zatroubením páté polnice. Oba tyto symboly byly spojeny s obecným ohrožením od
společných sil předchůdců Antikrista. 543 Jakoubek pátou pečeť a věk, započatý jejím
otevřením,

útěchy

vyložil jako dobu

odměny

a

Antikristových a o jeho rostoucí moci se
ho

ostatně

Biskupec

mnohé s bludy a

doslovně

kacieřstvími

pro ty, kdo nezakolísali. O

zmiňoval při

následoval "Totiž v pátém

výkladu
věku,

zaznění

předchůdcích

páté polnice, kde

když šatan Antikrista, zbudU

jako posly a apoštoly Antikristovy, aby z nich a skrze

ně

rostla jich hlava, Antikristus. ,,544 Biskupec se při výkladu páté pečeti vyjadřoval ve velice
konkrétních termínech, když

působení

proti

s mučednictvím pro myšlenku kalicha a
smrt s představiteli

hříšné

sloučeným

zároveň

silám

předchůdců

Antikrista spojil

s aktivním táborským bojem na život a na

církve, "Vel dic, quod commendantur hU, qui occiduntur propter

altare lesu Christi. Nam istis temporibus multi martires sunt occisi propter communionem
calicis. Propter altare ergo nunc occiduntur, qui locuti sunt contra altare symoniacorum,
ubi multam immundiciam exercuerunt avari sacerdores sub una specie communicantes
contra Domini statutum, videntes ergo fideles Domini altare plenum immundiciis,
restiterunt et resistunt avaris sacerdotibus et seductoribus usque ad mortem." Aby bylo
RICHARDUS ST. VICTORIS, De ortu et primo statu ecclesiae, MPL 196, col. 790 BC.
Curtis V. BOSTlCK, The Antichrist and the Lollards, s. 80 n.
542 Anne HUDSON, A Neglected Wycliffite Text, in: TÁŽ, Lollards and their books, London -Ronceverte 1985,
s. 49. Bostick se oproti Hudsonové vymezil a předpokládá, že v bodech, kde se OA V shoduje s Jáchymem,
zejména v interpretaci dvou apokalyptických svědků z kapitoly jedenácté, mohla být podobnost způsobena
totožným pramenem, který byl oběma autory využit. Tím byl zřejmě svatý Jeroným, srov. Curtis V.
BOSTlCK, The Antichrist, s. 82, pozn. 28.
543 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 335, "ze kteréhož již, mám za to, částka veliká pominula."
r
544 Výklad na Zjevenie, dílI., s. 336, srov. Super Apocalypsim, fol. 97 •
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zaštítěné

1.

jasné, že táborité v tomto boji vystupovali jako vyvolené vojsko,

n

Božím posláním,

á

homicide.,,545 Přiřazení k pátému věku ale nutně nemohlo naplnit Biskupcovu představu o

e

husitském boji proti Antikristu, který

t,

věku měl

u

Antikristova. Až na konci tohoto

ě

dosáhnout útěchy a odpočinku před Posledním soudem.

,

e

z logiky

Biskupec,

"

vzápětí

věci

stejně

morální silou a

dodal, že "propter hoc ergo nos moriamur sed non sicut

nastat

jako

věk

před

měl skončit

jeho porážkou, už proto, že po pátém

šestý, tedy doba
věku měl

ním v méně

otevřeného

být Antikrist

a nejhoršího

zničen

a praví

působení

věřící měli

546

vyhraněné podobě

Jakoubek, tento problém

vyřešil tím, že pátý a šestý věk prakticky spojil. Šestý věk nechápal tedy časově, ale
kvalitativně

vlastní

- nebyl to

současnost

jako odpovídající

věk

sám o

Biskupec (a

sobě,

před

oběma věkům,

ale spíše

vystupňování hrůz věku

pátého. Svou

ním Jakoubek, který použil stejnou strategii) chápal

pátému i šestému. O obou

věcích

tak mohl mluvit jako o

J,

lě

II

:h

přítomnosti,

lě

;e

?r

m

n,

?s
~s,

10

5,

čemž svědčí

pro

věk

pátý i šestý použité termíny jako temporibus nostris

novissimis (fol. 77 f ), temporibus novissimis in adventu Antichristi (82 f ), ex hUs igitur ad
destruendum regnum Antichristi temporibus novissimis (228 f ), et nunc temporibus
Antichristi (fol. 65 V) atd. 547
Tento model uvažování Jakoubkovi i Biskupcovi umožnil, že

le

lil

o

současnost

jako

součást

pátého

vystoupení Antikrista, kdy se

věku, zároveň

naplňovala

ačkoliv viděli

ji mohli vnímat jako dobu

svou

otevřeného

dávná proroctví. To, co staré proroky kdysi

děsilo, se stalo podle slov obou autorů v husitských Čechách realitou, které je nutné se

beze strachu postavit: "Hoc ergo primo vidit Johannes, quod novissimis temporibus erit

terrenorum hominum magna commocio et pressura, quam nunc videm us et audimus. Erunt
signa in sole et luna et erit pressura et homines pre timore arescunt. Quod istium anni in
isto regno contingebat, et hec prophete Jere omnes prophetaverunt de temporibus gravibus
Antichristi, quomodo sathanas solvetur mirabiliterque fideles et graviter ajjliget, quod
sancti conspiciebant ante mille annos. Nos tamen in hUs temporibus existentes hec non

pensamus, non Jormidamus.,,548 Biskupec viděl svou současnost jako dobu, kdy se
naplňovalo

temné proroctví, sdělené kdysi svatému Janovi, o tom, že v době Antikristově

se lid bude bouřit, nenávidět Krista, jeho život i učení a věrní věřící budou krutě

545
546

SUp'er Apocalypsim, fol. 64 V •
Am v tomto nebyl ale Biskupec zcela jednotný, srov. Super Apocalypsim, fol. 178fV , "non cessabit bellare
~;que ad ultimum electum qui in fine mundi erit."
548 K tomu srov. Howard KAMINSKY, Nicholas oj Pelhřimov's Tabor, s. 156, pOZll. 64.
Super Apocalypsim, fol. 65 v , srov. prakticky doslovnou předlohu pro tento text u Jakoubka, Výklad na
qevenie, díl 1., s. 267.
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vražděni. S49 V tomto i v jiných případech Biskupec, pokud mluvil o otevřené vládě

Antikrista, používal budoucí

čas

("hic iam sexti sigilli apercio ostendit, qualem ecclesia

sancta habebit tempore Antichristi tribulacionem et permutacionem ... enim Antichristus
deber revelari suo in tempore"S50). Gramatické futurum se zde ovšem vztahuje k rovině
proroctví a jeho použití je v tomto smyslu diskurzivní a z hlediska Biskupcova vnímání
reality nemá tedy výpovědní hodnotu.
Daná teze o propojení pátého a šestého
věk

definice, která šestý

vymezila

následovně:

věku

vyplývá i ze samotné Biskupcovy

"Sexta etas sive status incipiet ab adventu

Antichristi cum suis precursoribus et durabit usque ad diem iudicii."S51 Již v tomto
samotném výroku je

jasně řečeno,

samotného Antikrista, ale i jeho

že šestý

věk měl

předchůdců,

spojovaných

Problematické je i jeho trvání do Posledního soudu.
věků začne

obou

tradičně

Ještě komplikovaněji

věku

jevit v souvislosti s definicí

působení

zahrnovat nejen dobu

s věkem pátým.
se celé vymezení

pátého, "qui status incepit ab

exterminacione hereticorum. In quo statu, ut mihi vide tur, nos eciam adhuc sum us, et
durabit ad adventum Christi.,,552 Pokud tedy tento věk měl trvat až do Kristova příchodu,
těžko

by na něj navázal

při vyloučení

věk

možnosti, že by Biskupec navazoval na variantu chiliastických spekulací

raného husitství, kdy byl
úrovni jako

otevřené

slepou uličkou.
k rovněž

šestý, ovládaný plně Antikristem. Tato teze platí ovšem pouze

očekáván Kristův příchod bezprostředně,

zjevení Antikrista. I v tomto

Nemluvě

zřejmě

uvedený

sedmému, spojovanému s otevřením sedmé

nastat po porážce Antikrista. Sedmý
věků,

věk

byl ovšem

začátku

pátého

pokud Biskupec měl na mysli heretiky,

katolické církvi, odmítající

součástí

přijímání

věku,

většinou

na stejné

směr

ale byl

přihlédneme-li

pečeti,

jenž

měl

odlišného výkladového

vázaných na prvních šest pečetí (polnic), nemusel

roli. Problematické je i stanovení
neboť

by

časově

o tom, že se daný konstrukt ještě více komplikuje,

očekávanému věku

konstruktu a při definici

případě

tedy

nutně

hrát

ab exterminacione hereticorum,

tento termín vztahoval k zesvětštělé

pod obojí. Ani zde tedy jeho vymezení nebylo zcela

jednoznačné.

Z řečeného

můžeme

shrnout, že Biskupec, v mnohém navazující na Jakoubka,

s vládou Antikrista spojoval věk pátý i šestý, přičemž věk šestý nechápal v kategoriích
času,

ale jako vyjádření pro kvalitativní vystupňování hrozeb, jež ovládaly věk pátý. To mu

Super Apocalypsim, fol. 66 v , (ad Apc 6, 12-13) "Hec igitur omnia Iohanni sunt ostensa: quod homines in
novissimis temporibus Antichristi commovebuntur, burziti sie budu, Christi vitam et doctrinam odibunt,
fideles crudeliter occident et instabiles erunt.
f
550 Super Apocalypsim, fol. 65 •
55l Super Apocalypsim, fol. 112f.
f
552 Super Apocalypsim, fol. 97 •
549
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S:

s'

s:

e

dě

umožnilo interpretovat boj, který vedla husitská vojska, jako

:ia

přičemž

us

jako

ně

kjeho

ní

tradičně

jako

konečnou

směřující

mohl chápat i porážku

nepřítele.

konečný

boj s Antikristem,

Soudobé události tak vykládal

v eschatologickém sledu k vyššímu stupni, tedy k porážce Antikrista a ne

otevřené hrůzovládě.

spojené s pátým

Tato teze se potvrzuje i ve výkladu zatroubení páté polnice,

věkem,

zde ovšem

ztotožněným

s Antikristovou vládou: "Sermo

ergo nobis erit de regno Antichristi [. ..} Hec ergo tuba quinta est tempore Antichristi."S53
Jakoubek i Biskupec se drželi zažitých exegetických

tu

Janovo Zjevení u obou sloužit jako výkladový vzorec,

to

převratných

ní

propojením

n.

předchůdců.

ní

aby chápal pátý

událostí, bylo nutné tento model
věků,

obou

spojovaných

Ani jeden z citovaných
věk

částečně

zmíněného

Pokud ovšem

poupravit, což se
Antikrista,

momentálně

mělo

a legitimizace soudobých
podařilo právě

respektive jeho

nepostupoval v tomto ohledu natolik

jako uplynulý a šestý jako

setkáváme například u již

vysvětlení

s vystoupením

autorů

modelů.

lineárně,

aktuální (s tímto postupem se

lolardského výkladu Opus adruum valde, jehož autor

et

naprosto neváhal s přesvědčením, že žije

u,

vlády Antikrista).554 Ačkoliv Biskupec v jiných ohledech k OAV mnohokrát sáhl pro
inspiraci,

cí

současnosti

událostmi

v šestém

"lolardský", v jistém smyslu

V návaznosti na Jakoubka místo toho
vlastní

yl

načrtnutý

právě

kvalitu

podmíněný

konečného

výklad táborské

méně

myšlenkově

věku,

ve

věku

plné a nezakryté

komplikovaný model

spojil oba

boje s Antikristem a

určil

věky

a tím

nepřevzal.

přiřadil

i své

základní apokalyptickými

společnosti.

·li

ěl

VI.5. Troubení polnic: Predicatores sancti

lO

át

"Sicut enim urbs Jericho cecidit solo clangore tubarum sacerdotum, sic
Antichristus cum exercitu suo sola predicacione evangelica sacerdotum Christi
destruetur. ,,555 Tato věta mnohé napovídá o pozici, kterou Biskupec přisoudil (táborským)

lé
la

kazatelům. Válka proti Antikristu je tu pojímána čistě alegoricky, jako snaha potlačení

hříchu a nectností. Bitvu pak nemají vybojovat válečníci, ale kněží a kazatelé, jako

obnovitelé Kristova života. Zbraní jim není meč, ale slovo Boží, jež nesmí být skrýváno,
1,

h

nýbrž veřejně hlásáno, "paratus ergo sit cum gladio suo spirituali, verbo Dei, sicut bonus

u

553

Tamtéž .
Např. Ms. MZK 28, fol. 155 v •
Super Apocalypsim, fol. 84 v• Srov. podobně fol. 84 r , "Antichristus cum exercitu suo sola predicacione
evengelica sacerdotum Christi destruetur, quos populus adiuvabit."

554
555
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mi/es Christi, et illum evaginando stet in via, resistendo illis, qui voluntati divine resistere
volunt.,,556
Spojení jednotlivých polnic s řády
v průběhu

dějiny

církve poskytovaly oporu a

stavěly

případě

dlouhou tradici. Biskupec se v tomto
nalezneme i u Haima. Biskupec

kazatelů

převzal

od

(ordines predicatorum), které

se do opozice proti silám zla,

mělo

odvolává na Bedu, stejnou strukturu

předchůdců

sekvenci

obrazů

a zasadil ji do

kontextu svého výkladu táborské komunity. Kazatelé se stali jedním z hlavních stavebních
kamenů

Biskupcovy interpretace táborského

církve a zejména aktuálního

dění kněží

společenství.

V

Biskupcově

výkladu

a zejména kazatelé zaujali pozici hlavních

Antikrista a hlavní síly, která v konečném

důsledku

patet hec tria de Antichristi dampnacione,

dějin

odpůrců

povede kjeho porážce a zatracení, "Et

[primoJ quod predicatores in suis

predicacionibus ipsum dampnabunt, secundo quod ex hUs predicacionibus amplius seviet,
tercio quod in sua persecucione sua membra deficient et peribunt, blasphemantes nomen
Domini et penitenciam non agentes.,,557
Biskupec

vytvořil

a

vyprávěl

svého druhu

příběh

o protivenstvích církve, která

v různých dobách překonali kazatelé svým slovem a příkladnými skutky. Tento
měl

naplnění právě

dojít k

neřádům

příběh

pak

v táborské obci, kde se v duchovním boji proti obecným

znovu obnovovaly ideály církve prvotní. Táborská komunita vyvolených tak pod

vedením svých
k postupu do

kazatelů směřovala

věku

tím napodobitelé

ke

konečnému vítězství

nad

nepřítelem

- Antikristem a

vyšší dokonalosti. Kazatelé tu byli prezentováni jako následovníci, a

apoštolů,

jako

skuteční

hybatelé obecné obnovy a obrození k vyšší

duchovní dokonalosti. 558 Biskupec kazatele, jako ty, kteří v průběhu dějin, a zejména pak
na

Táboře,

neustále oživovali v různých podobách spirituální dynamiku, a to jak na

individuální tak obecné

rovině, řadil

na stejnou

úroveň

a do stejné kategorie jako

proroky.559 Aby mohli kazatelé účinně vést boj proti Antikristu, tedy hříchu, tělu a světu,
museli být nadáni zvláštní moudrostí a osvícením, tak jako dávní proroci,

kteří

na

světě

zprostředkovali poselství spásy a cesty k ní. 560 Tato tendence ovšem nebyla táborským

Super Apocalypsim, fol. II r.
Super Apocalypsim, fol. 252r , srov. k tomu Howard KAMINSKY, Nicholas ofPelhřimov's Tabor, s. 155.
558 Srov. k tomu obecně Guy LOBRICHON, Conserver, réformer, transformer le monde: Les manipulations de
ťApocalypse au Moyen Age Central, in: The Role ofthe Book in Medieval Culture, ed. Peter GANZ,
Proceedings ofthe Oxford lntemational Symposium 1982, vol. II, Turnhout 1986, s. 90 n.
r
559 Super Apocalypsim, fol. 83 -\ "iuxta supradicta verba sancti predicatores et prophete habuerunt in se
quatuor."
v
r
v
560 Super Apocalypsim, fol. 1 l2 _I13 ; fol. 135 , "Ecclesia sancta [ ... ] calocabitur tempore Antichristi [ ... ] id
est omni tempore, quo regnabit Antichristus. Hic iam Dominus Deus promittit ecclesie sue sancte dare
auxilium, quod fiet per prophetas sanctos, cum dicit Et dabo duobus testibus meis."
556

557
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"......,

I
stere

specifikem, navazovala na linii myšlení a
středověk.

výkladů,

Sám Biskupec v tomto ohledu mohl, jak

jež se vyvíjela prakticky po celý

ostatně činil

velmi

často,

sáhnout jako

které

k inspiračnímu prameni po Výkladu Jakoubkově. Kazatelé byli pro Jakoubka těmi, kdo

mělo

přinášeli řešení

kturu

přík1onnost

ji do

považovali za jedinou cestou ke spáse.

mích

věřících

dějin

proroctvie. Někdy Buoh mluví prorokuom samým, někdy skrz proroky lidem.,,562 Kazatel

)ůrců

byl ten, kdo pomáhal

l, "Et

budoucí, "Protož dává se osvícenie a poznánie o
• . h ,,563
caSlec .

suis
?viet,
Jmen

a cestu ke spáse v době

největší

krize. Vycházel

při

tom z toho, že

hříchy

a

k materiálnu bránily věřícím v dokonalejším poznání a pochopení Písma, které
561

V nábožensky vzdělávacím smyslu se při vedení

kazatel i v Jakoubkově uvažování

přemáhat hřích,

přibližoval

roli proroka: "Protož tyto

řeči

dával poznat tajemství Písma a odhaloval i
sobě

v různých úrovních, tedy jako zahrnující rovinu

vnitřního

věci

samém i o jiných budauciech

působení kazatelů

V rámci biblické výkladové hermeneutiky bylo

sú

interpretováno

rozhodnutí jedince i jako obecný

boj proti eschatologicky definovanému zlu. Nejen v tomto ohledu bylo propojení
která
pak

1

univerzálního

dění

apokalyptických

výkladů.

s individuální

charakteristikou

Pokud táborští (nebo

zvláštní a unikátní roli v apokalyptickém

~ pod

nutnou a neoddělitelnou součástí universální historie. 564
Výjimečnost

role

kazatelů

z určujících

stali se

následně

ve vyšší

v aktuálním boji proti Antikristu,
patřilo

stejně

výkladu

jako jejich

připodobnění

vyšší

reformních textů pozdního středověku. Sám Biskupec se v tomto ohledu nepochybně

pak

inspiroval v již mnohokrát zmíněném lolardském výkladu Opus arduum valde. Pokud byl

k na

Biskupec autorem zkráceného opisu OAV, který je uložen v Národní knihovně ČR, pak již

jako

před rokem 1413 zapsal: "tempore persecutionis Antichristi nihil esset magis necessarium,
Vzápětí

do

značné

rovině

íci, a

1

k biblickým prorokům,

prvků

nimi lolardští atd.) kazatelé obdrželi

~ným

em a

dění,

před

jedním

míry ke konstantám apokalypticko-

:větu,

quam predicatio evangelii."

následuje, že v těchto

nebezpečných časech

světě

dochází k pronásledování proroků a k žalářování kazatelů, aby jim bylo znemožněno šířit

boje

ským
561

55.

ns de

.. ] id

,

Vyklad na Zjevenie, díl!., s. 227, "Nebo, jako před cierkve Kristovy prvotnie založením a vzděláním
maudrost Páně byla zavřena, tak k skonání světa časuov Antikristových viděl ji zavřenú [... ] Tyť sú
spravedlivý hněv boží, kterýmž zavierá v Písmě, že člověk nerozumí, co by bylo kjeho spasení a božské
vuole. Neb nenie hoden těm věcem srozuměti pro hřiechy; jiných zajisté věcí hledá a rozumí, v písmích čta,
~; co je kjeho spasení potřebného, tomu nerozumí."
Vy'klad na Z'Jevenze,
. d'l
563,
1 I ., s. 109 .
564 Vyklad na Zjevenie, díl 1., s. 357.
Tento princip platil i pro konkrétní jedince, nejmarkantněji zřejmě u Františka z Assisi, kterému byla
( POs~jáchymovské profetické literatuře přisouzena role anděla, který otevírá šestou pečeť. Stává se tak sám
na zakladě své konkrétní legendy) symbolem apokalypticky chápané obrody. K tomu The Apocalyptic
bnagination, s 48.
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pravdu a slovo Boží. 565 Husité, stejně jako před nimi 101ardi,566 byli v pozici, kdy museli
zároveň

legitimizovat své pozice a
Sami sebe

označili

duchovně

za

v konečném boji s ním. Tím si
probíhající krize ve

společnosti

počínání.

najít povzbuzení a vyšší požehnání pro svá

elitní skupinu vyvolených

přisoudili

zcela

výjimečnou

bojovníků

pozici v rámci

proti Antikristu
dějin

spásy, kdy

byla chápána v termínech apokalyptického myšlení. To jim

dalo legitimní možnost s prorockým zanícením odsoudit a činy zavrhnout soudobou církev,
označovanou

jako ecclesia carnalis, jež

nadřadila

zájem o materiální statky nad hodnoty

přináší

jedno ze

svědectví

duchovní. Opus arduum vlade

osamocené ve využití explicitního
děním,

které

mělo

předurčeného

argumentačního

o tom, že husitství nebylo

rámce vymezeného apokalyptickým

zásahy proti církvi vyložit jako boj proti Antikristu, a tak je

zařadit

do

Božího plánu. Vysvítá to z následujícího lolardského výkladu verše Apc

16,12, tedy šestého

anděla,

vylívajícího svou nádobu

hněvu:

"Quia praedicator

evangelicus praedicat iam Gito exiccandam et exterminandam, in conflagratione mundi,
cum iam sumus in ipsis ianuis finis saeculi. Vel exiccavit. Id est praedicacio illa facit et
fecit, quod auferunt temporalia omnia, id est possesiones et dominia terrena spiritualibus,
et amplius non dabuntur.,,567 Biskupec v tomto místě postupoval velice podobným
způsobem,

na

některých

samozřejmě přizpůsobil

místech

můžeme

cítit

přímé

navázání na OAV. Situaci ale

české prostředí.

kteří

vedli

hlavní pozici

právě

Hlavními hrdiny,
svými slovy finální eschatologický boj, byli příznačně Jan Viklef a Jan Hus. 568
V

kazatelé.

očistném

a zkonkretizoval na

procesu

Interpretace

společnosti měli

reformy

apokalyptického schématu, role
byly výraznými

styčnými

církve

jak u
a

lolardů,

tak u

sekularizace

přiřčená kazatelům

a

obecně

husitů

jejího

majetku

v rámci

boj za svobodu slova Božího

body, kde se setkávaly postoje lolardské s husitskými,

přičemž

první jmenované mohou být chápány jako inspirační pramen druhých. 569

Ms. NK ČR Praha VI.D.21., fol. 597'.
Commentarius in Apocalypsin ante centum annos editus, Wittembergae 1528, fol. 145', "Et venit unus de
septem angelis. Id est, unus de numero omnium praedicatorum, qui mittentur a Deo contra Antichristum."
567 Commentarius in Apocalypsin, fol. 141 v.
568 Super Apocalypsim, fol. 255' (ad Apc 16,12), "Magnus tluvius vel magnum tlumen est spiritualium
decime, census, symonia, offertoria et c[etera] talia, quorum avariciam nullus vere et debite valet enucleare,
quam lata et profunda sit, exte[n]dens etiam avariciam secularium dominorum. Sed iam hoc tlumen pro
magna parte Dominus per predicatores fideles exsiccat nostris temporibus per evangelicos viros, puta
magistrum Iohannem Wigleff et magistrum Iohannem Hus etc. Hii enim viriliter, fideliter et constanter
clamaverunt, effundentes phialam suam contra avariciam cleri; ad quorum predicacionem certe hoc magnum
tlumen sacerdotum avarorum exsiccatum est pro magna parte in Bohemia et in Moravia, et fideliter
credimus, quod eciam in aliis terris cognoscentes eorum insatiabilem avariciam auferent ab eis hii, quos misit
contra i1los, ut iuste hoc dici possit et impleri de illis et de illorum avaritcia."
569 Anne HUDSON, The Premature Reformation, Oxford 1988, s. 269, 353 n., rovněž Pavel SOUKUP, Die
Predigt als Mittel religiOser Erneuerung: Bbhmen um 1400, in: Bohmen und das Deutsche Reich. Ideen und

565

566
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D

Byli to tedy táborští kazatelé, kdo zastávali v

eli

obrazů

Janova Zjevení, roli šestého

anděla

dějinách

ní.

do

ltu

konečného nepřítele

dy

a zreformování církve, oni byli seslaní Bohem, aby odstranili

troubícího na šestou polnici, aby porazil

a nastolil obrozený pořádek. Na nich ležela hlavní tíha úkolu opravení

jaké vládly v prvotní církvi. Biskupec mluvil
~v,

církve, Biskupcem vetnutých

výslovně

nečistoty

a obnovili

pořádky,

o privilegiu, o daru, který

Bůh

poskytl Čechům, aby v sobě našli schopnost k provedení této nápravy a k pozvednutí se
k pokání a vyšší dokonalosti.s 7o Za centrum opravného hnutí přirozeně považoval Čechy,
respektive táborskou komunitu.

'll

jo

ale

naději,

že i další kraje

Bůh

požehná tímto

darem a dojde tak k obecné nápravě. 571
Kazatelé byli v Biskupcově apokalyptickém výkladu v návaznosti na tradici

pc

reformně-apokalyptických textů

or

boji proti

li,

v českém

et

Vyjádřil

hříchu

chápáni jako

a materiálnímu

světu.

eschatologičtí

svatí,

kteří

stáli v neustálém

Je to myšlenkový bod, ve kterém Biskupec i

prostředí měl

na co navazovat, vedle Jakoubka stejný model rozvinul i
z Janova, pro kterého byli kazatelé jednoznačnými bojovníky se silami Antikrista. s72

Matěj

IS,

V Biskupcově interpretaci událostí se s vystoupením Husa a posléze s husitským

'll

hnutím a založením táborské komunity popsaný eschatologicky definovaný boj dostal do

cle

jedné z finálních fází. Hlavní proklamovanou zbraní v boji s

Hi

Biskupec tak

vytvořil

obraz nejen vypjaté atmosféry

nepřítelem

uvědomění

bylo slovo Boží.

si apokalyptického boje,

ale také vykreslil dobu velké spirituální dynamiky. Boj s Antikristem byl v jeho podání
vě

veden na úrovni duchovní, tedy jako rozhodnutí každého jedince, zda bude následovat

.Cl

cestu ctnosti, nebo propadne

10

středověku

lŽ

kdy začal být kladen velký důraz na osobní rozhodnutí jedince o jeho duchovní cestě. Také

svodům

materiálního

v tomto smyslu oživila mnohé, co

světa

hlasitě

návrat k prvotní církvi jako k ideálnímu modelu
soudobou církev byl

n

dt

častým

a hříchu. Reformní hnutí pozdního

zaznívalo ze stran teologů 12. století,

křesťanské

komunity a vzoru pro

tématem jak v textech 12. století, tak v uvažování

pozdně

das Kulturtransfer im Vergleich (13.-16. Jahrhundert), hrsg. von Eva SCHLOTHEUBER, Hubertus SEIBERT,
Miinchen 2009, s. 259.
570 S
v
5
uper Apocalypsim, fo1. 224 .
v
71 Super Apocalypsim, fo1. 164 , "non dubitamus, quia in aliis terris omnes impedientes canonicos,
~onachos, abbates, cruciferos, qui impediunt salutem proximorum, eiciet."
.72 Matěj z JANOVA, Regulae Veteris et Novi Testamenti, 1. III, tr. 5, dist. 5, cap. 4, s. 14-15, "Qui modus
~nterficiendi Antichristum, caput omnium iniquorum videlicet et corpus eius, non videtur magis proprie hic
rntel1igi alius, nisi quia Dominus Iesus inspirabit suos electos sacerdotes et predicatores, replens eos spiritu
Helye et Enoch, id est spiritu zeli et innocencie, spiritu fervoris et puritatis, spiritu strenuitatis et devocionis,
multiplicabitque tales et mittet adhuc semel per mundum universum suos angelos, ut colligant de regno suo
omnia scandala (Mt 13,41), adhuc, inquam, semel movebit per eos celum et terram, et per eos occidit
prefatum Antichristum, id est totam multitudinem Gog et Magog (Apc 20, 7-8), qui usque modo castra
sanctorum potenter ambientes, per auctoritatem et yppocrisim electos dei afflixerunt et multas gentes et
veritate dei et virtute seduxerunt verbo suo et exemplo, ficte negociantes de simplicium animabus."
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Vdovevk'h.c
o573 Vtrad"lCl, zlve
v·, rovnez
vv od12 . stlt,574
Vv
st re
yc relorma'toru.
o e 1, se do centra receného
boje doslalo napodobování
vytvářel

modelů.

apoštolů,

sám

svým chováním vzor pro své bližní.

Pokud Biskupec svou
kněží

Kazatel, napodobující vzor Krista a

přítomnost

spojeni s obrazem šestého

anděla

věku

zasadil do šestého

tradičně

s polnicí, tedy

církve, pak byli táborští

s šestým

řádem kazatelů,

který měl vybojovat konečnou bitvu s Antikristem. Šestý anděl byl ve výkladech
apokalyptických
přechodem

textů

do sedmého

spojován s
věku

v apokalyptických textech
v

Bonaventurově Legendě

útěchou

v době

vyšší dokonalosti a

středověku tradiční

největší

odpočinku.

Tato návaznost

zřetelně

- velice

Maior, kde byl s šestým

krize a s reformou
motivů

byla

například

vystupuje

andělem ztotožněn

před

František z Assisi,

vyložený jako předzvěst či herold Kristova příchodu a jako vykonavatel obecné obrody.575
Případ

Františka z Assisi byl v mnoha ohledech

středověkém

apokalyptickém myšlení.

principech bylo

výjimečný,

Ilustrativně

tradičně vystavěno ztotožnění

a to i z hlediska jeho role ve

ale ukazuje, na jakých základech a

jedince nebo skupiny s andělem šesté

pečeti,

jaké charakteristiky a jakou roli toto spojení indikovalo.
Do

popředí

v této souvislosti vystupuje

důležitost

napodobení Krista a

apoštolů,

prováděné cestou umrtvování těla, pokory a potlačování všech nectností. 576 Husitští

kazatelé byli tradičně chápáni jako předvoj Kristova příchodu, jako
"v zastoupení"

provádělo

s šestým apokalyptickým
rámci událostí.

reformu církve a

andělem

Stejně důležité

společnosti.

součást jeho

vojska, jež

Následování Krista a

ztotožnění

ukotvily husitskou (táborskou) realitu v apokalyptickém

bylo ale

zdůrazněné

imitatio vzoru

apoštolů

a

příslušníků

prvotní církve. 577 I to odpovídalo Biskupcově záměru spojení táborské obce se šestým
andělem

a šestou polnicí - ve chvíli krize, nejvyššího ohrožení, ale

navázala táborská komunita na dávné ideály a obnovila v

sobě

zároveň

reformy,

samé model prvotní církve a

pravdy, hlásané jejími kazateli: "in sexta etate veniet angelo una vox ab altari Christo;

sc[ilicejt unam et eandem revelacionem [dabitj veritatis, que concordat cum prioribus
Giles CONSTABLE, Religious Life and Thought (J 1th - 12th centuries), London 1979, s. 36,40.
Výstižně tuto tendenci zachytil například Hugo od sv. Viktora, Hugo de SANTO VICTORE, De institutione
novitiorum, MPL 932 D-933A, "Quare putatis, fratres, vitam et conversationem bonorum imitari
praecipimur, nisi ut per eorum imitationem ad novae vitae similitudinem reformemur? ln ipsis siquidem
similitudinis Dei forma expressa est, et idcirco cum eis per imitationem imprimimur, ad ejusdem
similitudinis imaginem nos quoque figuramur." Srov. k tomu C.W. BYNUM, Did the Twelfth Century
discover the Individual?, JEH 31, 1980, s. 10.
575 The Apocalyptic Imagination, s. 49. Rovněž souhrnně Marjorie REEVES, The Influence ofProphecy,
passim.
v
576 Super Apocalypsim, fol. 12 •
r
577 Super Apocalypsim, fol. 245 , "Ecce hec tria sancti predicatores habent, per septem angelos signati:
verbum Dei ecclesie sancte locuntur pro salute populi, predicare eunt large et habunde simul suos sermones
effundunt. Tales in ecclesia primitiva fuerunt, quales etiam novissimis temporibus mitti a Deo."

573

574
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angelis, sc[iliceJt ecclesia primitiva.,,578 Narativ apokalyptického proroctví se tak spojil
s prezentací a legitimizací funkce táborské obce.
kazatelů

S identifikací táborských

se šestým apokalyptickým

)orští

souvisí i Biskupcův výklad dvou apokalyptických

ltelů,

v několika rovinách,

Ldech

který bojoval v posledním

přičemž

před

jako symbolické

byla

kazatele husitské), v

všechny se stýkají ve

čase

vyjádření

sobě

svědků

proti Antikristu.

pro kazatele

vytvořeném

v

obrazu ideálního kazatele,

době

zároveň

přinášel

svědectví

o

:íklad

nadcházejícím konci,

.ssisi,

bližního, který se nedá odradit od svého poslání ani ranami, ani pronásledováním ze strany

ly.575

svých

,le ve

k utrpení a v pokání. Takové

~ch

největšího

a

ečeti,

nepřátel.

Základním znakem

husitských. Ti naplnili v

v'

v'

pO IOZ1t Z1VOt.

následování Krista v

svědky-kazatele Bůh přislíbil

Biskupcově

kazatelů,

duchovního bojovníka za pravdu a za spásu

přitom zůstávalo

ohrožení silami Antikrista a

exemplárních postav
štolů,

a

jež zde byli chápáni

boje s Antikristem (tedy pro

zahrnovali model proroka, jenž

mučedníka

velice úzce

(Apc 11, 3-6). Ti jsou vykládáni

Apokalyptičtí svědci,

působící

andělem

právě

interpretaci

seslat církvi v okamžiku

takové také seslal v
tradiční

pokoře, ochotě

podobě kazatelů

model Enocha a Eliáše, jako

bojujících proti Antikristu a

připravených

v tomto boji

579

lsitští

"Sic erit in reformacione et reparacione ecclesie: inmundos spiritus per suos

a, jež

ministros eiciet et falsos religiosos conturbabit, sicut patet intuentibus, quid fecerit in istis

žnění

terris monachis et ceteris spiritualibus. ,,580 Pokud vycházíme ze znalosti situace

ckém

v husitských Čechách v desetiletí bojů a plenění, svědčí Biskupcova slova o tom, že ani on

šníků

nemohl a nechtěl

~stým

zbraň

)rmy,

slova Božího a exemplární život, v případě nutnosti ale bylo ospravedlnitelné sáhnout i po

'kvea

zbrani a církev zreformovat násilím. Biskupec se ale snažil obě roviny opravného snažení

~risto;

skloubit - hlavní tíha ležela na boji duchovním, který svou autoritou zaštítil akce fyzického

'ribus

ničení. Ty nabývaly svůj smysl až jako součást modelu transformace k vyšší dokonalosti, a

popřít

nutnost fyzického zásahu při

opravě

církevních pořádků. Za hlavní

proti všem zlořádům, hříchu a přilnavosti k materiálnímu světu proklamoval kázání

to chápané, jak jinak než veschatologickém smyslu. Nepopíral tedy zjevnou realitu,
tione
II

začlenil ji ale do modelu táborské obce jako společenství vyvolených svatých, směřujících

k obecné opravě a k sedmému věku naplnění.

578
579

ones

v

Super Apocalypsim, fol. 112 .
Super Apocalypsim, fol. 136[-137[. Srov. k tomu velmi obecně Maria Magdalena WITTE, Elias und
Henoch als Exempel, typologische Figuren und apokaylptische Zeugen. Zu Verbindung von Literatur und
Ts~eologie im Mittelalter, Franfurkt am Main 1987, s. 57-65.
Super Apocalypsim, fol. 260 v •
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Středověká

Pelhřimova

poměrně

kte

interpretačních vzorců,

Bi~

historické situace. Apokalyptické proroctví dalo

ale

apokalyptická tradice poskytla Mikuláši z

flexibilní hermeneutický systém - soubor myšlenkových vazeb a
jež byly aplikovatelné na
Biskupcovi, jako mnohým

rozličné

před

ním i po

něm,

do ruky velký

příběh,

narativní rámec, do

kterého zasadil a v rámci kterého vyložil události husitských Čech. Husité v jeho výkladu
na Zjevení vystupují jako vyvolení Boží, jež na sebe vzali úkol provést obecnou reformu a
obnovu,

zvítězit

společnost

učení

tak v boji s Antikristem, obnovit a hlásat Kristovo

do dokonalejšího

a

převést

věku.

Husitské hnutí bylo od

počátku naplněno

apokalyptickým nábojem a

minimálně

po

rétorické stránce bylo postaveno (mimo jiné) na argumentaci boje proti Antikristu. V tomto
ohledu lze považovat Biskupcovu textovou interpretaci táborské komunity a v obecnější
rovině

husitského boje za

přirozený důsledek předešlého
scénáře

vývoje. Zasazením do apokalyptického
prostředky,

popřípadě

středověkých

zároveň uvědomit,

náboženských hnutí nijak

ojedinělá.

konkrétní skupiny, jako vyvolených Božích,

charakteristiky,

umožňující

stereotypům středověké

jim dosáhnout obrody

argumentačního

legitimizoval jak táborské cíle, tak i

použité kjejich dosažení. Je nutné si ale

nebyla v rámci

myšlenkového a

světa

kteří

že tato strategie

Vymezení sebe sama,

nesou

jasně

ve vyšší dokonalosti,

vymezené
patřilo

apokalyptické literatury a zejména na apokalyptickém

ke

základě

založených sebeinterpretací. Analogii k Biskupcovu konceptu virum spiritua!ium,581 na
nichž

spočívala

tíha reformy a eschatologického boje, nalezneme

jednoznačně

v lolardském Opus arduum valde, obdobnou rétoriku používali františkáni spirituálové
v návaznosti na široký proud jáchymistické prorocké literatury, o "universi praecones
incorrupti evangelicae veritatis" přemýšlel Amald z Villanovy,582 "viri spirituales" tvořili
důležitou

složku v systému Jana Rupescissy, kde svým příkladem a působením měli obrátit

nevěřící a hříšníky na cestu spásy,583 obdobný způsob výkladu nalezneme například i u

Do1cinových Apoštolských bratří a tak bychom mohli pokračovat ve
výklad je proto nutno chápat jako

581

součást

výčtu

dále.

Biskupcův

rozsáhlého textového i myšlenkového korpusu,

Super Apocalypsim, fol. 225 v . Spojení "viri spirituales" evokuje spojitost s texty Jáchyma z Fiore a

následného proudu. Jedná se ale bud' o náhodné použití stejného termínu, nebo o nepřímé ovlivnění.
Očekávání, že dokonalejší věk lidské historie bude zalidněn jedinci na duchovně vyšší úrovni, bylo rozšířené
v apokalyptické literatuře středověku, dá se říci, že tvořilo jednu z jeho přirozených konstant. Další kontext
Biskupcova textu přímou návaznost na Jáchymovo myšlení v tomto ohledu nepotvrzuje. Srov. Marjorie
REEVES, The lnfluence, s. 135-144.
582 R. Clifford, BACKMANN, Arnau de Vilanova and the Body at the End ofthe World, in: Last things, death
and Apocalypse in the middle Ages, s. 145.
583 Jean de ROQUETAILLADE, Liber Ostensor, s. 229-230; 621-630, srov. Týž, Vademecum in tribulatione, s.
498. Inspirativní postřehy v tomto ohledu nově přinesl Brett E. WHALEN, Dominion, s. 225.
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který

měl

svá specifika a podléhal do

Biskupcovo

zařazení

značné

míry svým vlastním

pravidlům

uvažování.

táborské komunity do širokého rámce apokalyptického narativu tím

ale nijak neztrácí na své zajímavosti.
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VII. Husitské interpretace Antikrista
Neboť dnes

se všemi pokrytci, tajnými a zjevnými hřiešníky Antikristus přišel.
Výklad na Zjevenie

Postava Antikrista byla jedním z ústředních
Antikrist platil za jedno z hlavních znamení
ztotožněním
značné

nepřítele

přestal

zosobněním

naplňujících

autoři

pravé církve. Husitští

míry odklonili od historizující

Antikrist tak
Stal se

hlavního

prvků

interpretační

linie a

apokalyptického narativu.

se pozemských

dějin

a byl

se ve výkladech Antikrista do

upřednostnili

výklad duchovní.

být jedním konkrétním Synem zatracení, pocházejícím z rodu Dan.

všeho zla,

hříchů

a poklesků, které ovládaly církev a proti kterým bylo

nutno vést aktivní boj.

VII.1. Vita Antichristi v
Osudy Antikrista nebyly

českém středověku

českému středověku

nijak neznámé.

Adsonův

spis De ortu

et tempore Antichristi byl v Čechách známý v několika verzích. Jak bylo již řečeno na
jiném místě, stal se i součástí elitního souboru rukopisů Přemyslovny Kunhuty.584 Na
přelomu

14. a 15. století byla do

češtiny přeložena

Historia scholastica Petra Comestora,

v níž byly působení a život Antikrista shrnuty ve výkladu čtvrtého Danielova vidění. 585
Čtrnácté století do českého prostředí přineslo unikátní svědectví představ o

Antikristu a jeho skutcích v podobě Velislavovy bible,

vytvořené před

polovinou 14. století

pro pražského kanovníka, královského diplomata a univerzitního mistra V elislava. 586 Tento
mimořádný

spis, mající vzhledem k výběru

zařazených textů

charakter jistého druhu

"eschatologického kompendia", vypovídá mimo jiné o tradicích a živých motivech, jež
byly přítomny v Čechách v polovině 14. století. Na dvaceti dvou výjevech je zde pomocí
obrazů

a krátkých doprovodných

textů převyprávěn Antikristův

život. Prezentovaná

Viz kapitola Reprezentace hrdinů apokalyptického narativu v předhusitských a husitských Čechách.
Petra Comestora-Manducatora Historia Scholastica, ed. Jan V. NOVÁK, část II, Praha 1914, s. 506-507.
586 Velislavova bible obsahuje jeden z několika iluminovaných cyklů s tématikou narativního portrétu
Antikristova života, jež byla ve 14.a 15. století velmi oblíbená, a to zejména v německy mluvícím kulturním
prostoru. O něco pozdější obdobný cyklus je zahrnutý v rukopise č. 49 londýnské Wellcome Library
(datován 1420, napsaný latinsky s německými vsuvkami). Další skupinu tvoří německy psané rukopisy
z období cca. 1420 a následné blokové tisky ajejich rukopisné verze (Norimberk - 1450, Štrasburk 1480,
Ms., ONB ve Vídni Nr. 2838 z roku 1476 etc.). Nově k analýze vybraných motivů Velislavovy bible a
k možným předlohám Lenka PANUŠKOVÁ, Die Velislav-Bibel in neuem Lichl, Umění 56, 2008, s. 106-118.
K dataci rukopisu se autorka nevyjadřuje.
584
585
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narativní linie byla založena na
výkladu Antikrista,

přičemž

Kompendium Huga Ripelina.
šel.

konec, do

těsné

nie

pasáže o

životě

interpretačním

paradigmatu, jež odpovídalo historickému

informační

za základní

Antikristův příběh

ve

návaznosti na Apokalypsu, nýbrž byl
Krista. Touto

záměrnou

pramen bylo použito teologické

Velislavově

bibli nebyl

zařazen

signifikantně

postaven do sousedství

na

kontrapozicí vynikl kontrast mezi životem a

skutky Krista a Antikrista, což bylo v Čechách velmi aktuální téma později, kdy byla
vu.

načrtnuta zřetelná

byl

Kristem a jeho věrnými na straně druhé. 587

do

linie mezi Antikristem a

Antikrist nebyl v celém cyklu

ruí.

klame

ano

napodobuje Krista - jeho

ylo

věřící

líčen

hříšnou

církví (papežem) na jedné

pouze jako tyran, ale také jako

a svádí je z pravé cesty. Skutky i vizuální podobou byl

kompletnějším

vnější

ztvárněn

svůdce,

prostředí

je cyklus ve

Velislavově

a

který

jako ten, kdo

podoba s Kristem je velmi nápadná. Oproti

verzím z německého

straně

pozdějším

bibli kratší,

nehýří

tolik detaily, jež by nezapadaly do celkové dominantní koncepce antiteze Antikrista a
Krista, předznamenávající pojetí Antikrista v předhusitských a husitských Čechách, kdy
byl ovšem

'rtu

upřednostněn

symbolický výklad. Chybí tu

bujarého mládí, naopak velká pozornost je
křesťany,

na

lákal nebo násilím nutil

Na

bibli

)ra,

jménem Dan, od kterého se odvozoval

rovněž

není

ztvárněn

scény z Antikristova

věnována různým způsobům,

aby ho následovali v

jinak velmi

například

rozšířený
původ

učení

kterými Antikrist

a skutcích. Ve

Velislavově

obraz Jákobova požehnání jeho synovi

Antikrista. Kmen Dan byl v návaznosti na

verše knihy Genesis 49, 16-17 chápán jako kmen zatracení.

, o

Cyklus je zahájen výjevem zvěstování a narození Antikrista, jež tu jsou představeny
jako nápodoba Zvěstování a Narození Krista. Je nutné podotknout, že parodizující
ztvárněních

Antikristova života objevila poprvé

:oto

nápodoba se v zachovaných ilustrovaných

lhu

právě zde. 588 Stejně jako v pozdějších výše popsaných německých rukopisných a tištěných

jež

verzích a v textu Kompendia, i zde byl u Antikristova zrození

lOcí

ochraňovat, postupně

aná

Antichristo ad custodia, sed postea quando obstinabitur in peccato, tunc non habebit eum

přítomen anděl,

jež ho

měl

se ale stal žalobcem jeho hříchů, "angelus bonus primo deputabitur

ad promocionem sed ad accusacionem. ,,589 Po narození přímo následuje Antikristův
přijezd do Jeruzaléma, počátek kazatelské činnosti a obřezání, to vše "ad complacentiam
7.
ím

~.

587 Tl' I
r e islai

Biblia pieta, NK CR Praha, XXIII.C.l24; výjevy z života Antikrista fol. 130v _135 v ; Kristovy
skutky fol. 136r _149 r • Reformní ladění Velislavovy bible je patrné z jiných výjevů, například na fol. l49r je
VYobrazen výjev dobrého pastýře - Krista - a pastýře špatného biskupa. Srov. rovněž apokalyptické výjevy
v
fol. 162 ; 163 r ; 166v • Kontrapozici Krista a Antikrista (papeže) nacházíme například u Matěje z Janova či ve
VYostřené a velmi ilustrativní podobě u Mikuláše z Drážďan (u obou byl zřetelně patrný vliv Viklefova spisu
R~ Christo et suo adversario Antichristo).
58 Bernard McGINN, Portraying, S. 19.
9Velislai Biblia pieta, fol. 13 Ov.
v
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ludeorum lherusalem [. ..} ut legem eorum confirmet.,,590 Určujícím motivem dalších
výjevů

ho

jsou

různé způsoby,

přesvědčoval,

kterými Antikrist získával své

přívržence

a klamal

svět,

když

že on je pravým Mesiášem a jeho zákon je pravým zákonem, "predicabit

etiam novam legem prauam fuisse et legem Christi pro posse destruet.,,591 Lid při tom
neobracel pouze kázáním,
f

příslibem

bohatství a blahobytu, ale také násilnou tyranií (fal.

134 , 135 ) a zázraky. Ty se nakumulovaly zejména ve scéně, kde Antikrist svou magickou
f

mocí nechal kvést stromy, mluvit sochy, které
padal

předvídaly věci

budoucí,

způsobil,

že z nebe

oheň

a kamení a na své následovníky nechal sestoupit zlého ducha, aby mluvili
různými jazyky.592 Zázrak s mluvící sochou, ačkoliv měl základ v Glosách ke Zjevení 593 a
posléze i v textu Kompendia,594 byl v kontextu dalších evropských děl podobného
charakteru

poměrně

málo obvyklý, nebyl ale zcela

ojedinělý.

Najdeme ho

například

v rukopise Apocalypsis S. Johannis cum glossis et Vita S. Johannis, ms. 49 ze sbírky The
Wellcome Library v Londýně, fol.

lOY

nebo v blokovém tisku z Norimberka, fol. 9r •595

Mezi písemnými poklady ukrytými v klášteře v St. Gallen je rukopis z druhé
století, pocházející z oblastí horního Rýna, kde motiv sloupu, který Antikrist
předpovídal věci

budoucí, nalezneme na fol. l13Y. O

dvě

folia

dříve

čtvrtiny

15.

přiměje,

aby

je zachycena i

skrumáž Antikristových zázraků, včetně obra, vystupujícího z vejce. 596
Velislai Biblia pieta, fol. 13 ľ.
Velislai Biblia pieta, fol. 131 '.
v
592 Velislai Biblia pieta, fol. 133 •
593 Srov. Glossa ordinaria, MPL 114, col. 734 A (ad Apc 13,15), "Ut loquatur imago. Hic magica arte faciet
statuam loqui et futura praedicere."
594 Compendium theologieae veritatis, Coloniae 1503, cap. 9, "Secundus modus subvertendi erit per fallacia
miracula, quia per artem magicam faciet illa. Unde Glosa super Apoc. 13. Magica arte faciet statuam loqui et
futura predicere. Faciet sicut dicitur Apocalypsis 13 ignem de celo des cen dere in terram. Glossa, id est
malignum spiritum faciet super suos descendere ut loquantur variis linguis. Spiritus enim malignus descendet
in eos in conspectu homini, sicut spiritus sanctus descendit in apostolos Christi." Srov. Velislai Biblia picta,
fol. 133 v , "lbi subvertit sibi miraculorum ostensione, quia arte magica faciet illa. Faciet enim arte magica
arbores florere, statuam ridere et faciet eam loqui et futura predicere. Faciet et ignem de celo descendere in
terram et lapides de celo cadere et malignum spiritum super suos descendere ut loquuntur variis linguis."
595 Bernard MCGINN, Portraying, s. 20. McGinn o tomto motivu mluvil jako o velmi vzácném jevu, jehož
výskyt vázal prvotně na Velislavovu bibli. Srov. Der Antiehrist und Die Fiinfzehn Zeiehen vor dem Jiingsten
Gerieht, Faksimile der typographisehen Ausgabe eines unbekannten Straj3burger Druekers, um 1480,
Hamburg 1979, výjev 16,1; Der Antiehrist und die Fiinfzehn Zeiehen, Faksimile-Ausgabe des einzigen
erhaltenen ehiroxylographisehen Bloekbuehes, hrsg. von H. Th. MUSPER, Mlinchen 1970, fol. 9' (114).
v
596 Ms. St. Gallen Staatsarchiv Cod. Fabariensis XVI, fol. 111 v; 113 . Zajímavé je, že v tomto rukopise byly
zkombinovány Antikristův život a Mandevillův cestopis. V některých pozdějších rukopisech Mandevillova
cestopisu (15. století) byl Antikristův příběh dokonce přímo zařazen mezi ostatní části knihy, stejně jako
pověst o národech uzavřených za Kavkazem a o knězi Janovi; k tomu Rosemary TZANAKI, Mandeville's
Medieval Audienees. A Study on the Reeeption ofthe Book ofSir John Mandeville, Alershot 2003, s. 209.
Významné je v tomto ohledu také sledovat, ve společnosti jakých děl se pozdně středověký Život Antikrista
vyskytoval a tím zároveň, jakému publiku byl určen. Vedle pojednání o Patnácti znamenich před koncem
světa ho poměrně často v německých verzích nacházíme v jednom svazku s Kostnickou světovou kronikou
(např. Ms. Mlinchen, Staatsbibliothek Cgm 426; Berlin Staatsbibliothek mgf 1714 a Ms. Zentralbibliothek
Zlirich A 172 v posledně jmenovaném je ve svazku rovněž Kronika Ulricha z Richenthalu). Z tohoto lze
usuzovat, že v pozdním středověku Život Antikrista a na něj navázané pojednání o Patnácti znameních
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Ve výše popsaném vyobrazení

alších
když

zázraků

zmiňovaný

byl obsažený

motiv napodobení
vysloveně

seslání Ducha svatého, kdy v relevantní pasáži teologického Kompendia je

'icabit

řečeno,

i tom

Kristovy apoštoly, "spiritus enim malignus descendet in eos in conspectu homini, sicut

í (fal.

spiritus sanctus descendit in apostolos Christi." Podobný motiv nápodoby seslání Ducha

;ickou

svatého se vyskytuje rovněž na fol. 133\ kde Antikrist sedí na mense, v pravici drží

~

otevřenou

nebe

že zlý duch sestoupí na Antikristovy žáky tak, jako sestoupil Duch svatý na

knihu a

před

ním sedí zástup

sestupuje zlý duch v podobě zeleného

posluchačů,
ďáblíka.

nad kterými se vznáší a k nimž

Doprovodný text mimo jiné uvádí:

lluvili
lí 593 a

,,Accipite spiritum sanctum, quorum remisitis peccata remittuntur eis.,,597 S ohledem na to,

bného

že antikristovský cyklus ve

říklad

chrámu, je

y The

z Antikristova života i nápodobu Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení. Vzhledem

r

9 •595

ly 15.

1

soudit, zda autor

zaměření

k celkovému

díla,

bibli dnes

končí

původně zařadil, či měl

kdy

vylíčení

novozákonní kristologický narativ, je to velmi

výstavbou Jeruzalémského

v úmyslu

zařadit

mezi scény

života Antikrista kopírovalo

základní

pravděpodobné.

Své místo ve zpracování Antikristova života a

e, aby
;ena

těžké

Velislavově

skutků měl

i motiv Gog a Magog. Ve

shodě

s dosavadní tradicí, kombinující základní prvky sibylských proroctví a legend
vztahujících se k Alexandrovi Velikému,598 a v textové shodě s Kompendiem 599 byly tyto
postaveny do

přímé

souvislosti s deseti židovskými kmeny, jež

měly

být

uvězněny

v Kaspických horách pod vládou amazonské královny. Gog, Magog a deset izraelských
faciet
.llacia
oqui et
t

;;cendet
pieta,
ica
:re in
S."
~hož

ngsten

).
~ byly
cllova
ko
?

's

~09.

ikrista
:em
likou
Ithek
) lze

1

kmenů

zde ovšem nevystupovaly od

počátku

jako

součást

Antikristova vojska. Antikrist,

následován králi, proroky a zástupem lidu, nejprve vyrazil proti Gog, Magog,
proti deseti

kmenům.

Tito pak

přišli

do Jeruzaléma jako

součást

stejně

jako

jeho vojska, "lbi

Antichristus vadit cum regibus et suis prophetis et apostolis contra Gog et Magog, idem
contra illas X tribus, que clause sunt ultra montes Caspios. Non tamen ita clause sunt
quoniam bene possent exire. Sed non permituntur a regina Amazonum, sub cuius regno et
dicione vivunt. lsti tempore Antichristi sunt venturi in Jherusalem cum suo exercitu.,,600

nebyly již vnímány jako teologická, učenecká literatura, nýbrž jako součást žánru literatury "populární",
pro širší spektrum čtenářů. K tomuto "popularizačnímu" trendu výrazně přispěl knihtisk.
597 Velislai Biblia pieta, fol. 133'.
598
A. C. Gow, The Red Jews, s. 113 n.
599 Compendium theologieae veritatis, cap. ll, "Gog et Magog dicunt quidam, que sunt decem tribus intra
montes caspios clause, non ita tanti, qui exire possent, si permirterent. Sed non permirtumtur a regina
amazonum sub cuius regno et dictatione vivunt. Has dicunt ludei in fine exituras et venturas in Hierusalem et
cum suo messia ecclesias destructuras. A1ii dicunt quod per Gog et Magog intelligitur exercitus Antichristi,
qui in fine seculi veniet ad expugnandum ecclesiam."
v
600 Velislai Biblia pieta, fol. 134 •

určené
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S Antikristem se ve

Velislavově

bibli setkáváme

působení,

v rámci apokalyptického

vzkříšení svědků

Henocha a Eliáše,
označených jako "duo olive et duo candelabra lucencia ante dominum", tedy slovy, jež se

cyklu. Jsou zde zachyceny scény

v pozdějších desetiletích
bojovníky proti moci
studně

stoupající ze

často

zabití a

opět

spojovala s předhusitskými a hustitskými kazateli, jakožto

Antikristově.

Antikrist je v tomto výjevu
označená

propasti, jež je

ztvárněn

jako

pěší rytíř

nápisem "puteus abyssi unde procedit

Antichristus." Jednoho ze svědků probodává kopím, druhému šlape po hlavě. 601 V dalších

scénách Zjevení se Antikrist vyskytoval v podobě šelem z 13. kapitoly. U šelmy
vystupující z moře je k Antikristovi poukazující nápis "Ego sum Christus, nullus similis
mei",602 myšlenkově navazující na předešlá líčení Antikristova života. U šelmy vystupující

ze

země

stojí pak jednoznačný nápis Antichrist.

Velislavova bible je pramenem

mimořádného

charakteru a hodnoty. Pro období

meZI 12.-14. stoletím se zachovaly pouze dva cykly s antikristovskou tématikou, jedním
z nichž byla

právě

Velislavova bible. Starší byl pak

součástí

spisu Hortus deliciarum

Herrady z Landsbergu (vytvořen 1167).603 V obou spisech byl Antikrist vylíčen v duchu
Adsonovy tradice, v případě Velislavovy bible

zprostředkované

Compendiem theologicae

veritatis Huga ze Štrasburku. Antikrist zde byl vylíčen tradičně jako historicky chápaná
měla

osoba, jež se
událostech
Kristu, v

světa.

čemž

pozdější české

věků,

aby sehrála svou roli v eschatologických

Velislavova bible vykreslila Antikrista jako

lze

spatřovat

jednoznačnou

antitezi ke

i náznak symbolického výkladu, jež byl charakteristický pro

reformní prostředí.

Ikonografické
bylo ve své

objevit na konci

ztvárnění

době výjimečné,

narativního cyklu Antikristova života ve
ovšem v rámci zemí Koruny

Antikristovský cyklus můžeme nalézt

například

české

Velislavově

ne zcela

bibli

ojedinělé.

na oknech v chóru kostela Panny Marie ve

Frankfurtu nad Odrou v Braniborsku. Datace chórových vitráží, na níž přímo závisí i
možnosti jejich interpretace v návaznosti na

ovlivnění

pražským

prostředím,

je ovšem

problematická (viz výše).604 Existují ovšem i teorie, které vznik vitráží posouvají do

Velislai Biblia pieta, fol. 162'. Srov. například ztvárnění této scény v ruk. KMK Praha, Cim 5, fol. 258.
Velislai Biblia pieta, fol. 164'.
603 Herrad ofLANDSBERG, Hartus Delieiarum (Garden afDelights), ed. Aristide D. CARATZAS, New
Rochelle NewYork 1977, Plate LXII-LXIV, s. 212-21. Antikristovský cyklus v Hortus deliciarum vycházel
zejména z Expositiones super Apocalypsin Haima z Auxerre a z Adsonova spisu De ortu et tempore
Antichristi. Antikrist tu byl představen jako panovník s ušlechtilými rysy, oblečen do vzácného roucha a
s korunou na hlavě.
604 Např. Joachim SEEGER, Die Antiehristlegende im Charfenster der Marienkirehe zu Frankfurt an der Oder,
Stadel- Jahrbuch, Neue Folge, Bd. 6, 1977, s. 265 n.

601

602
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~ho

období počátku lucemburské vlády v Braniborsku. 6os Tato datace by podpořila možnost

iše,

přímého

~

apokalyptická tématika velmi živá a byla i

se

lžto

kulturního

ovlivnění

vycházejícího z pražského centra, kde byla eschatologickopanovnického reprezentativního

programu.

ytíř

Cyklus Antikristova života ve Frankfurtu nad Odrou byl

?dit

souboru vyobrazení, z něhož se v

iích

rozdělená

my

okno), dále

'Ws

přiřazeny

~ící

součástí

současné době

součástí

zachovala pouze

na 117 polí (z nich se zachovalo 111). Celý program začíná
líčí

události Kristova života, k nimž jsou v systému

tři

rozsáhlejšího

chórová okna,

stvořením světa

křesťanské

(SV

typologie

v jihovýchodním okně výjevy
posledního soudu, k nimž náležel i cyklus Antikristova života. 606 Základním principem i
obrazy ze Starého zákona. Program je

zakončen

vytvořené

pro zdejší antikristologický cyklus bylo již patristickými autory

a

středověkem

iobí

přijaté paradigma, že Antikrist (d'ábel) ve všem a s velkou ctižádostí napodobuje Krista. 607

1ím

Celý

'um

událostí,

přisuzovaných

chu

způsobů,

jimiž

cae

veritatis), tedy falešným kázáním, zázraky, bohatstvím a tyranskými

aná

zakončen

Antikristovou porážkou a smrtí na Olivetské

ých

ztvárnění

frankfurtských vitráží je možné hledat zejména mezi mnohými písemnými

ke
pro

příběh

zde

začíná

měl

démonickou parodií

Zvěstování,

Antikristu v jeho životním

získávat lid na svou stranu (viz

prameny, jež se v říši v dané

době nepochybně

příběhu,
např.

ztvárnění

včetně

známých

tradičních

čtyř

Compendium theologicae
činy.

hoře. Předlohu

Cyklus je

a pramen pro

v opisech hojně vyskytovaly (populární díla

Adsa, Hildegardy z Bingen a dalších, tzv. Apokalypsa Heinricha z Hesleru z konce l3.
století, která pracovala se stejným schématem výkladu

libl i

následuje

dějin

spásy, jaký byl použit

v případě frankfurtských vitráží,608 dále syntetizující díla jako Compendium theologicae

ělé.
~

ve

sí i
§em
do

ázel

Ider,

605

Ewelin WETTER, Lužice a Braniborsko, in: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády

Lucemburků, ed. Jiří F AlT, Praha 2006, s. 348; Jiří FAlT, Brandenburg wird bohmisch. Kunst als

Herrschaftsinstrument, in: Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition - Transformation
- lnnovation, hrsg. von Ernst BADSTOBNER, Peter KNOVENER, Adam S. LABUDA, Dirk SCHUMANN, Berlin
2008, s. 230. K začlenení Braniborska do zemí Koruny české Lenka BOBKOVÁ, Markrabství braniborské
v rukou Lucemburků, in: Korunní země v dějinách českého státu II, Praha 2005, s. 159-190. Za zmínku stojí
skutečnost, že zde při stavbě císařské brány (1375) k uctění císaře Karla IV. působila dílna Petra Parléře.
606 Frankfurtské vitráže z různých hledisek nově pojednává sborník Der Antichrist. Die Glasmalereien der
Marienkirche in Frankfurt (Oder), hrsg. von Ulrich KNEFELKAMP, Frank MARTIN, Leipzig 2008.
607 Již bylo ukázáno, že tuto tezi rozpracoval například Origenés či Hyppolyt, ve středověku platila za
ustálenou a prakticky obecně platnou, vycházela z ní řada autorů, zabývajících se apokalyptickou a
eschatologickou tématikou. Pro příklad a připomenutí uved'mě slova Hildegardy z Bingen: "Et ut omne
saeculum fidelium cognovit quod Lucifer mendax fuit, cum se in initio dierum similem Deo esse voluit; sic
etiam omnis fidelis homo videbit quod filius iniquitatis mendax est, cum se ante novissimum diem Filio Dei
~imilem facit." Liber Scivias III, Visio XI, MPL 197, col. 717C.
08 Srov. Heinrich von HESLER, Die Apokalypse, ed. Kari HELM, Dichtungen des Deutschen Ordens 1., Berlin
1907, k tomu rovněž Annette WEBER, Das Antichristfenster der Marienkirche in Frankfurt (Oder) im
kulturhistorischen Kontext, in: Der Antichrist. Die Glasmalereien, s. 84 n. Heinrich von Hesler ale ještě
například neznal legendu o rudých Židech. Zmínil pouze národy Gog a Magog, které byly uvězněny od dob
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či

veritatis

Historia scholastica Petra Comestora etc). Z možných

můžeme zřejmě vyloučit

založená na

Neexistuje

zaměřením

zřejmě

zdrojij

populární Ludus de Antichristo, kde zcela schází narativní linie

Antikristově domnělém

tématem i procísařským

inspiračních

zcela

židovském

původu (stejně

jako dobou vzniku,

podobné drama, tzv. Linzer Entecrist).

přímý

vztah mezi antikristovským cyklem ve

bibli a vitrážemi v mariánském kostele ve Frankfurtu nad Odrou. Lze ale
Při výzdobě

toto téma nebylo zvoleno náhodou.

Velislavově

předpokládat,

že

Kostela ve Frankfurtu byla s velkou

pravděpodobností činná dílna Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku, která sem mohla přenést

mnohé inspirace z okolí pražského dvora.
budí mrtvé k životu nebo

přiměje

Některé

výjevy,

například

zázraky, kdy Antikrist

sloup mluvit, vykazují mezi Velislavovou biblí a

frankfurtskými vitrážemi velkou podobnost ve

ztvárnění,

to ovšem

nemůže

být

důkazem

přímého ovlivnění. Některé

výjevy zachycené na vitrážích ve Velislavově bibli paralelu
nemají, například přeměna kamene na chléb. 609 Také ojedinělé ztvárnění motivu rudých
Židů z frankfurtských vitráží ve Velislavově bibli nenalezneme. Ačkoliv se nejednalo o

motiv

omezený

pouze

na

německé

kulturní

prostředí,

byl

pro

tuto

oblast

charakteristický.6lo Červená (rudá) byla považována v daném kontextu významů za barvu
d'áblovu a jako taková spojována s Židy, jak o tom svědčí nástěnné malby i z českého
prostředí

14. století.

Zde je možné

alespoň

na okraji poukázat na spojitost

rozšíření

legendy o rudých Židech jako následovnících Antikrista s nařčeními z otrávení studen,
které

mělo

vést k velké morové epidemii ve druhé

polovině

14. století a

mělo

za

následek mnoho židovských pogromů. 611 Velislavova bible oproti frankfurtským vitrážím
naopak zpracovala motiv pálení knih, s nímž se v
Milíče z Kroměříže.

českém prostředí

setkáváme například i li

612

Alexandra za řekou a na konci věků měly být osvobozeny, aby přinesly na lidstvo smrt a zkázu, Heinrich von
HESLER, Die Apokalypse, v. 18965 n.
609 Obecně srovnej Joachim SEEGER, Die Antichristlegende im Chorfenster der Marienkirche zu Frankfurt an
der Oder, Stadel-Jahrbuch, Neue Folge, Bd. 6, s. 285. Srov. Marina FLOGGE, Frankfurt an der Oder. Zu den
Glasmalereien der St. Marienkirche, in: Brandenburgische Denkmalpflege 12,2003, Heft 2, s. 69.
610 Srov. A.C. Gow, The Red Jews, 113 n; který prvek rudých Židů spojuje čistě s německou oblastí, s tím se
ale nedá zcela souhlasit, viz také Týž, Das Gefolge des Antichristen: Zur Legende von den "roten Juden", in:
Der Antichrist. Die Glasmalereien der Marienkirche in Frankfurt (Oder), s. 102-112
6Il Jahrbuch der Stadt Zi1rich, ed. Ludwig ETTMOLLER, Ziirich 1844, citováno podle A.C. Gow, The Red
Jews, s. 225, "Anno Domini MCCCXLIX do gieng der groz mortlich liumd Ílz von denjuden, daz si alliu
wazzer, diu man vergiften mocht, ez wrerint brunnen oder bach, vergift hretint. Diu selbe gift des ersten von
den rottenjuden kam [ ... ]."
612 K možnosti interpretovat obraz pálení knih jako motiv převzatý z knih Makabejských, Pavel KOLÁŘ,
Milíč's Sermo de die novissimo in its European Context, BRRP 5, 2004, s. 62. Přímý pramen pro obě dílaje
vzhledem kjejich kompilačnímu charakteru zřejmě třeba hledat jinde, pravděpodobně opět v teologickém
Kompendiu Huga Rippelina, kde je tento motiv zpracován (lib. VII, cap. 18).
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hojil

S vyobrazením Antikrista se v

linie

motivů

liku,

zachycen jako šelma, která zabíjí dva

ze Zjevení sv. Jana,

včetně

českém prostředí

setkáváme také v rámci zpracování

výzdoby kaple P. Marie na
svědky.

Karlštejně,

Tento a podobné

kde je Antikrist

příklady

ovšem

netvoří

pásma s tématikou Antikristova života, nýbrž se jedná o cykly apokalyptické Gako další
vově

příklad

t, že

kapituly, jež obsahuje výklad na Apokalypsu Alexandra Minority). Antikristovy skutky

lkou

jsou tu sice v obrazových výjevech propojeny, ovšem podkladem jsou pouze události

:nést

popsané v Janově Zjevení.

krist

zde

můžeme

uvést ilustrovaný rukopis Cim 5 knihovny pražské Metropolitní

můžeme

Ve výkladech postavy Antikrista
změně

llí a

století mluvit o

zem

zpracováních. Pro reformní linii, dominantní

llelu

bylo charakteristické symbolické,

lých

vytlačilo

[o o

proroctví zahrnující i

)last

lucemburského panovnického dvora, kde se stalo

lrvu

pojednáno na jiném místě této práce.

českém prostředí

v

druhé poloviny 14.

paradigmatu, a to jak v textových, tak v ikonografických
později

i mezi husitskými teology a kazateli,

či morálně-typologické

pojetí Antikrista, jež

postupně

narativ sibylské tradice. Historické pojetí Antikrista, které navazovalo na sibylská
naději

na

příchod

Posledního

císaře,

součástí

nalezneme také v prostředí

panovnické prezentace. O tom je

ého
ření

VII.2.

len,
za
žím
[i II

Předhusitské

Husitství bylo reformní hnutí a od tohoto základu se odvíjel i výklad Antikrista ve
spisech husitských

autorů.

žalostný stav církve a

Pro husitské teology byl Antikrist tou silou, která

zároveň

tím, kdo

zabraňoval

tematizovaných

Stříbra

'en
se
in:

bojovníkům,

aby ve jménu

autoři

apokalypticky

i Mikuláš Biskupec, jako hlavní husitští

textů, vyjádřili

přesvědčení,

ve svých spisech mnohokrát

svému konci a že se ocitl v jedné ze svých

konečných

Antikristem. Otázkou je, jaký Antikrist podle
'an

husitským

způsobila

Krista provedli očistu a posunuli církev k větší dokonalosti.
Jakoubek ze

von

a husitské interpretace Antikrista

že

svět spěje

ke

fází, která byla již ovládána

těchto autorů

ovládal

svět?

Poslední

eschatologický nepřítel a Syn zatracení ve smyslu Pavlových epištol? Nebo obecný souhrn
zla a ďábelských sil, které v různé míře prorůstaly celými dějinami církve? Nebo snad
kombinace obou výkladových principů?

VII.2.1. Syn zatracení II Milíče z Kroměříže
Milíčovy

je

nebyly

zřejmě

výroky o blížícím se druhém

příchodu

Krista a následném konci

světa

vnitřního přesvědčení,

které

pouhou rétorickou formou, nýbrž výsledkem

Vycházelo nejen z pilného studia

spisů

jeho

171

předchůdců.

Nejen

tři

díla z roku 1367, jež

byla založena na eschatologických tématech, ale i

některá

eschatologickou naléhavostí. V kázání na dvanáctou
přirovnal

Abortivus

například

svou

současnost

eschatologických událostí Eliáš bojoval na
učinil

tehdy nutil lid izraelský, aby
doby

měli

hoře

z jeho kázání byla

neděli

k Izraeli

naplněna

po sv. Trojici ze sbírky
v

době,

kdy

prorok

Karmel s kněžími Baalovými. Jako Eliáš

volbu mezi Baalem a Pánem, tak i kazatelé

vést lid k volbě mezi dobrem a zlem. Na jiném

místě

Milíčovy

se opíralo citace ze

spisů

sv. Bernarda, když se zabýval duchovním bojem mezi Jeruzalémem a Babylonem. Byl
přesvědčen,

že církev

právě

prochází sedmým a posledním obdobím svých
Kristus brzy sestoupí na zem, aby ji osvobodil z utrpení. 613

dějin,

že

V eschatologických textech, zejména v traktátu o Antikristu sepsaném v roce 1367
v Římě, vystupoval Milíč v roli zprostředkovatele Božího poselství a vůle. Své vývody o
blížícím se

naplnění

pozemské historie, o

reformě

neprezentoval

Milíč

důsledek

extatické zkušenosti.

podobě

Antikrista, nebo výzvy k spásonosné

jako výsledek rozumových úvah, nýbrž
Svůj

(tradičně)

jako

výklad o Antikristu uvedl popisem stavu "u vytržení

ducha", ve kterém dospěl k vyššímu poznánÍ,614 Transcendentální přesah, který tímto
Milíčovy

tak, že v

spisy získaly, mohl
sobě

udolal

hříchy,

podpořit

legitimitu jeho tvrzení. Sám sebe

což mu umožnilo

dospět

Milíč

prezentoval

k vyššímu, dokonalejšímu poznání a

porozumění. 615 Byl si vědom, že obdržel dar porozumění, a tím zároveň povinnost a
zodpovědnost

kázat o

nebezpečích

nadcházejících událostí

apokalyptického strážce, který varuje

před nebezpečími

světu. Přijal

diskurzivní roli

a na poslední chvíli vyzývá

k pokání, aby "lid pojala bázeň a dobří sloužili Bohu hOrlivěji.,,616 Při čtení těchto slov je
nutné uvažovat o literárním aspektu
613

líčení. Milíč

ve svém spisu o Antikristu navázal

Milíč z KROMĚŘíŽE, Abortivus, Ms. NK ČR Praha, I.D.37, fol. 234 v , citováno podle Peter C. A. MORÉE,

Preaching infourtheenth-century Bohemia, Eman 1999, s. 154, pozn. 76 a 77, "Utique in hac septima
tribulatione consumationis mundi suam sponsam Dominus similiter liberabit. [ ... ] Ita tunc ecc\esia septima et
ultima generatione rapiatur in pace Christi, tenens iustitiam, ambulans cum Deo sicut Enoch et zelans pro
lege Domini ut Helyas, quia hora no vis sima est et consumatio seculi."
614 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, Prophetia et Revelatio de Antichristo, in: The Message for the Last Days, s. 56, "Ego
Milicius fui in spiritu et attendi illud, quod scribitur in Apocalypsi."
615 Tamtéž, "Et intellexi, quod si vincerem in me peccatum, tune gustare deberern de pane vitae sive
intelleetu saerae seripturae, et oravi frequenter, ut Deus omnipotens daret rnihi spiriturn Sancturn et
unetione eius rne ungeret, ut nihil foetoris et erroris sentirern, sed saporern et odorern verae sapientiae
degustarern, qua neminem fallerem et a nemine faBi possem; et non plus saperem, nisi quid mihi
necessarium esset et ecc\esiae sanctae. [ ... ] Et licet de hoc saepius conversus ad cor poenitentiam egissem,
non tamen ista perfecte cognovi, qualiter caecus essem et nudus, sieut nune eognoseo."
616 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, Prophetia, s. 58-60, "lterim iITUit in me spiritus ita, ut me continere non possem,
dicens mihi in corde: ,Vade, intima publice per certam, quam affiges hostiis ecc\esiae S. Petri, sicut solitus
fuisti intimare in Praga, quando eras praedicaturus, quod velis praedicare, quod Antichristus venit, et
exhortaberis c\erum et populum, ut orent pro domino nostro papa et pro domino nostro Imperatore, ut
ordinent ita ecc\esiam sanctam in spiritualibus et temporalibus, ut securi fideles deserviant Creatori; et dabis
in scriptis sermonem illum, ne immutentur verba tua, et ut materia divulgetur, ut mali in timorem mittantur et
boni Deo ferventibus famulentur."

172

něna

lírky

důvodu, proč

v mnohém na dosavadní tradici, není tedy
(alespoň částečný)
Milíč

orok

i v jeho sebeprezentaci

nevidět

odraz dosavadních textových forem.

z Kroměříže byl apokalyptikem ve svém

příchodem

Krista a

před

přesvědčení,

že

svět

svým pozemským koncem. Negativní

stojí

těsně před

společenské

~liáš

druhým

~ovy

které vnímal ve svém okolí, považoval v duchu Matoušova evangelia (kap. 24) za znamení

',pisů

doby, jež se nachylovala ke konci. Objevení se Antikrista na

Byl

z těchto znamení, která

svědčila

, že

Antikristovi uvažoval

převážně

o

bylo pak jedním

se eschatologických proroctvích.

Milíč

o

v duchu "historizující" tradice jako o konkrétním
věnoval

zejména

(Sermo de Die novissimo Domini) sepsaném po

uvěznění

jednotlivci, jako o Synu zatracení.
Páně

naplňujících

světě

jevy,

Postavě

Antikrista a jeho

rysům

se

367

v traktátu O posledním dni

:ly o

v Římě v roce 1367. V tomto textu, jenž byl posléze předložen k přezkoumání inkvizici,

Jsné

Milíč vylíčil

jako

dnů světa.

žení

svědčící

své pohnutky a svá

přesvědčení,

týkající se podoby Antikrista a posledních

očekávání

Nenacházíme zde oproti

žádná

o velké znalosti předešlé tradice, od které se prakticky v
Milíč

Hlavními biblickými texty, ze kterých

[mto

vizionářská blouznění,

zaměřených spisů,

ničem

neodchyluje.

vycházel, byly "evergreeny"

oval

apokalypticky

lní a

kapitola Matoušova evangelia a druhý list Thesalonickým. Nepravosti ve

'St a

považoval za znak

roli
~ývá
IV

je

ázal

činnosti

tedy Danielovo proroctví (Dn 8, 23-25), dvacátá

uskutečňujících

se proroctví a

dějin

předcházet

druhému

příchodu

spásy, ne za

naplnění

Antikrista. Soudobé události vykládal jako

tom, co bude

nýbrž dílo,

čtvrtá

společnosti Milíč

důsledek

pozemské

slov Matoušova evangelia o

Krista na zem, tedy boje a povstání národu

proti národu, rozmnožení nepravostí a ustydnutí lásky mnohých. A protože se
v Milíčových

očích

již toto proroctví naplnilo,

měl

být zjeven Antikrist, jako další

článek

událostí, které byly předem určeny.617
oE,
na et

,Ego

Dále se již

Milíč

zabýval Antikristovým životem a

působením.

Navázal na tradici,

jejíž základy poskytla sibylská proroctví, pseudo-Metoděj, a kterou v latinské Evropě
rozšířil

zejména Adso de Montier-en-Der.

předešlých textů:

Milíčovo

pojetí Antikrista sledovalo

výpovědi

Antikrist se narodí v Babyloně ze spojení muže a ženy, ihned po početí

do dítěte vstoupí zlý duch, který ho bude vyživovat a naplňovat. Antikrist bude pocházet
:iae
rl,

z židovského kmene Dan. Zde Milíč zdůraznil hříšný původ Antikrista odkazem na verše
Milíč z KROMĚŘÍŽE, Sermo de Die novissimo Domini, in: Message for the Last Days, s. 34, "Mt 24,3:
,Interrogatus a discipulis, quando venturus esset, respondit: Post prelia et sediciones. Et consurget gens
Contra gentem.' Tunc scitote, prope est ad diem Danyelis. Cum creverint iniquitates, tunc veniet rex
impudicus facie i.e. Antichristus. [ ... ] Secundum Glosam non veniet Dominus ad iudicium, nisi prius venerit
discessio ecclesiarum a spirituali obediencia. lam enim in potencioribus scil. I cardinalibus, archiepiscopis,
sacerdotibus et multis ecclesie tam a spiritualibus quam a secularibus videtur. lam reges sine misericordia,
iudices sine iusticia, iam prelati pilati, sacerdotes seductores; et ideo implebitur quod predictum est, ut dicit
Paulus: ,Et tunc revelabitur i11e iniquus' Antichristus, quando hec predicta certissime apparebunt."
617

lS

bis

.rr et

173

líčící

knihy Genesis,

zlořečení

Jakobovo

k dvourohému jedovatému hadu na stezce

synu Danovi. Biblické

Milíč

vyložil v

přirovnání

Dana

čistě církevně-reformní

P

linii:

d

V mládí pak podlehne

b

svodům žen a pokladům, jež mu zjeví ďábel. Zmocní se vlády nad světem a Židé ho bUdou

ji

Antikrist využije rohy pýchy proti církvi a jed zloby proti kléru.

uctívat jako Mesiáše. Pomocí
Antikristových

zázraků

tu

zázraků

rovněž

křesťanů

uvede mnoho

předešlým líčením:

odpovídá

z nebes, zlý duch sestoupí na jeho následovníky,
způsobí,

618

kteří začnou

Výčet

na scestí.

oheň

nechá sestoupit

mluvit

rozličnými

jazyky,

že sochy promluví a uhlí vykvete. Mnohé svede nejen zázraky, ale také velkými

dary, zejména zlatem a

stříbrem.

V

V

Vstoupí do Jeruzaléma, kde obnoví židovský chrám a

SI

nechá se v něm uctívat jako pravý Mesiáš. Spálí všechny knihy Zákona, aby mohl nastolit

pl

zákon

svůj.

Na

závěr

pozemského

nebesa, kdy bude zabit

působení

archandělem

se pokusí

před

Michaelem. Dále

mnoha diváky vystoupit na

Milíč, rovněž tradičně,

uvedl

p<

d.

krátkou pasáž, týkající se období mezi smrtí Antikrista a Posledním soudem. Na tuto pak
navázal pojednáním o patnácti znameních

před

koncem

světa

a

vylíčením hrůz

sedmi

apokalyptických polnic.

fr

Milíč z Kroměříže měl ve středověkých Čechách nepochybně mnoho možností, jak

vyloučené,

že v

pravděpodobností
době

svého

pi

znal text Compendia theologicae veritatis a není

A

působení

vyhotovené Velislavovy bible,

nt

život Antikrista. Mohl znát opisy Adsonova

se seznámit s předešlou textovou tradicí,
spisu, s největší

z~

líčící

čerstvě

te

vycházel ze stejného pramene, jako její

p(

v pražské

popřípadě

císařské kanceláři

nahlédl i do

něco

se

později). Poměrně velká shoda zdůrazněných motivů, jako například pálení knih zákona,619

pi

zhotovitel (Velislav

působil

v kanceláři mezi lety 1341-1351,

mluvící sloup atd., v obou uvedených dílech by této
použitých

Milíčem,

požehnání Danovi

ve

či

Velislavově

bibli nenajdeme

Milíč

je zde doložen o

skutečnosti nasvědčovala.

například

Z obrazů,

motiv biblického Jakobova

narážku na Antikristovo bujaré mládí. Zde mohl

Milíč

sáhnout pro

to
ro

inspiraci přímo k Adsonovi, k biblickým Glosám či jinému prameni. Teologické
kompendium a Petr Comestor Jakobovo požehnání Danovi

neuvádějí.

V o něco pozdějším traktátu o Antikristovi (Prophetia et Revelatio de Antichristo),
sepsaném rovněž v Římě na popud inkvizitora, se Milíč již více přiblížil pojetí, jež bylo

620

Pc
de
Er.

Op. cit., s. 34-36, "eum Iacob patriarcha filios suos benediceret, cum venisset Dan pro benedictione, dedit
sibi malediccionem, dicens: ,Fiat Dan coluber in via cerastes et in semita ordens ungulas equi, ut cadat
astensor eius retro.' (Gn 49,17) Illud exponitur de Antichristo, quia cerastes est genus serpentis, habens duo
comua, et est valde venenosum. Sic Antichrist: ipse eligit comua superbie contra ecclesiam et venenum
malicie contra clerum."
619 Milíč zmínil "codices nostrae fidei", Velislavova bible pak uvádí, že "Antichristus occisis theologis et
philosophis comburit omnes libros eorum et omnes libros theologie:" Biblia picta Velislai, fol. 135'.
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174

ll.
621

Jol

Ex
Mi
622

Po

později

detailněji
bodě

Matěje

dominantní u
zabýval také

se projevil

z Janova a u husitských

výpočtem

nezastřeně

data

vliv tradice,

počátku

autorů. Právě

Antikristova

počínající

v tomto spisku se

působení

světě.

na

u Arnalda z Vi1lanovy a

V tomto

převzaté

mimo

jiné Janem Rupescissou, který mohl být i v tomto Milíčovým přímým pramenem. 620
Všichni jmenovaní

autoři

stejně

zmínění předchůdci, počítal

jako jeho

vycházeli z výkladu Danielova proroctví (Dn 12,11-12).
s několika základními údaji,
Zničení

kombinoval biblické texty s nekanonickou tradicí.

císaři

chrámu

Milíč,

přičemž

Titem a

Vespasiánem, datované do roku 75, ztotožnil s okamžikem, kdy byla "dokonána ohavnost
spustošení" (Mt 24,15; Dn 12, 11). K tomuto jádru
proroctví 1290 let (Dn 12, 11),
postavil na

roveň rokům.

přičemž

Logickým

dále, když k Danielem uvedenému
kdy "bylo

odňato

trvalé

základě těchto údajů

kněžství"

s odkazem na

výpočtem

číslu

připočetl

čtvrtou

zde došel k

na

základě

Danielova

kapitolu Ezechiela dny

letopočtu

1365.

Pokračoval

1335 (Dn 12, 12) připočetl rok Kristova umučení,

(Dn 12,11). Zde mu byl výsledkem rok 1367. Na

pak došel k závěru,

podobně

jako Rupescissa ve Vademecu in

tribulatione, že Antikrist se na světě objeví (objevil) v letech 1365 nebo 1367.621 Zde je

nutné pozastavit se
přičemž

o

něco

ještě

výše

počty

u roku 1367. Jednoduché

Milíč

tu zcela nesouhlasí (1335+33,

sám použil rok 33 jako rok Kristovy smrti).

Připomeňme,

že

Arnald Villanova i Jan Rupescissa mluvili shodně o roce 1368. 622 Daný rozdíl mohl
teoreticky vzniknout, pokud
popřípadě převzal

své

Milíč

výpočty

od

vycházel z rozdílu solárního a lunárního

někoho,

kdo tak

učinil před

solárnímu o 11,25 dne kratší, pokud by tedy autor
původně počítána
vysvětlovalo

dle lunárního

kalendáře

ním. Lunární rok je oproti

předpokládal,

a daný údaj by

kalendáře,

že Kristova léta byla

převedl

na

kalendář

solární,

by to rozdíl onoho jednoho roku mezi údajem 1367 a 1368. Odpovídala by

tomu i slova Arnalda z Villanovy, který nesrovnalosti ve
rozdílem mezi

kalendářem

výpočtech osvětloval právě

solárním a lunárním. Podle Villanovy není jasné, jak byla

Ke genezi tohoto uvažování a tradici výpočtů na základě textů Amalda z Villanovy viz Gian Luca
POTESTÁ, L 'anno dell'Anticristo. II calcolo di Arnooldo di Villanova nella letteratura teologica e projetica
del XIV secolo, in: RSCr 2,2007, s. 431-463, k Milíčovi zejména s. 459 n. Srov. Manfred GERWING, Vom
Ende der Zeit. Der Traktat des Arnalds von Villanova uber die Ankurift des Antichrist, Mťinster 1996, s. 396

620

n.
621 Milíč z KROMĚŘÍŽE, Prophetia et Revelatio de Antichristo, ed. in: The Message for the Last Days, s. 60;
Johannes RUPESCISSA, Vade mecum in tribulatione, ed. Edward BROWN, Appendix ad fasciculum rerum
Expetendarum et fugiendarum, tom. II, London 1690, int. 20, s. 507. K výpočtům Amalda z Villanovy srov.
Manfred GERWING, Vom Ende, s. 396 n.
622 Gian Luca POTESTÁ, L 'anno dell'Anticristo, s. 438. Srov. k tomu údaje, které uvádí Robert E. LERNER,
Powers oj Prophecy, University of Califomia Press 1983, s. 65 n.
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biblická data počítána.
Kristova

umučení

623

Další možností je, že Milíč vycházel v tomto výpočtu z data

v roce 32. Ani to by nebylo ve

středověkých

Pokud jako možnost

vyloučíme

předpokládat,

v citované pasáži vycházel ze dvou

data

zboření

že

Milíč

jednoduchou chybu ve

jeruzalémského chrámu použil

počet

pramenech výjimkou.

výpočtu,

bylo by nutné

zdrojů, přičemž

Kristových let 33,

pro

následně

výpočet

pak

Počítal

s datem 32.
Ve spise Prophetia et Revelatio de Antichristo
Syna zatracení, jako konkrétního eschatologického
výrazně

nepřítele

Antikrista nevykládal jako

Stejně

Antikristově

jako

později Matěj

ačkoliv

církve,

projevují rysy "historizující tradice." Objevuje se tu ale také

navazující na Janovy epištoly.

i zde se

interpretační

z Janova

Milíč

linie,

mluvil o

vojsku, o bezbožnících, tyranech a o těch, kdo utiskují chudé, tedy o mnohých

antikristech, již
před

Milíč

koncem

přítomných

světa

na

světě.

Kdo však bude Velkým Antikristem, který

a jakou bude mít podobu, je zatím utajeno a

zůstává

přijde

pouze v rovině

možných spekulací, "Et dixi, quis est ex nomine vel utrum est ille magnus, qui in fine

mundi expectatur futurus aut venturus? Et respondit mihi spiritus: Non est tuum ad
praesens scire, sed conjecturative.,,624 Jak již bylo řečeno výše, Milíč v tomto spisku
vystupuje jako poznáním blízkého konce nadaný jedinec, který varoval a vyzýval k obecné
nápravě,

okruhu

aby mohlo být dosaženo spásy. V duchu

autorů

své

naděje

předešlých

proroctví jáchymistického

na obecné reformatio vložil do papeže, jemuž

měl

po boku stát

clsar, a do obecne'ho k oncl'1 u. 625
,

v

Milíčovy

Antikrista, byly

eschatologické SpISy, ve kterých se zabýval mImo jiné výkladem
nutně reformě zaměřené.

husitských reformních

autorů,

Tímto stál zcela

zařazen

v linii

předhusitských

a

jejichž díla byla zakotvena veschatologickém a

apokalyptickém myšlenkovém základu. U Milíče se ale na rozdíl od jeho reformních
následovníků

projevil velmi výrazný vliv "historizující" linie výkladu Antikrista, která

našla v Čechách poloviny 14. století výraznou odezvu a rozšíření (vzpomeňme na
Velislavovu bibli). Milíč přemýšlelo Antikristu převážně jako o "Synu zatracení", tedy
v duchu Danielova proroctví a Pavlova druhého listu Thesalonickým. Navázal

při

tom na

předešlou rozsáhlou tradici, jejíž rámec nijak nepřekročil. Zejména spis O posledním dni
Páně, kde kombinoval tradiční motivy ze života Antikrista s tématem patnácti znamení
Amaldus de VILLANOVA, De mysteria cymbalarum ecclesie, ms. BAV 3824, fol. 92 f , citováno in: Gian
Luca POTESTA, L 'anna dell'Anticrista, s. 449, pozn. 56, "Quo fundamento accepto patet quod, si Daniel per
dies intelligat annos lunares sive solares, inc\udetur persecutio, quam faciet personaliter Antichristus, infra
xnnm centenarium annorum a Christi nativitate, circiter sexagesimum octavum annum illius centenarii."
624 Op. cit., s. 66.
625 Viz kapitola této práce, věnovaná obrazu a funkci světské moci v husitské apokalyptice.
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data

kou.

před

světa,

koncem

prověřenému

v tomto ohledu není nijak konfliktní a zcela odpovídal

narativu. To je

ostatně

časem

i církví

pochopitelné vzhledem k tomu, že tento spisek byl

utné

určen k inkvizitorskému přezkoumání v Římě, kde byl Milíč uvězněn. Přes veškerou

Očet

naléhavost svého poslání, která ho přivedla až do Říma k papežskému stolci, Milíč si byl

čítal

pravděpodobně
překročit,

jako
se

~

základě předešlého

na

aby se nedostal do

zjeho dalších

spisů,

studia

ještě většího

dobře vědom

toho, jaké hranice nemá

konfliktu s církevní hierarchií. Jak vyplývá

zejména z listu papeži Urbanovi V., byl

zevrubně

obeznámen také se

spisy, náležejícími k proudu jáchymistické prorocké literatury, jež ovlivnily jeho

inie,

o nutnosti a průběhu obecné reformy.

il o

jako textovou formu a nástroj interpretace aktuálního

lých

prostředkem odůvodnění

nutnosti obecné transformace a reformy

řijde

v jeho pohledu ocitla v

přelomové době,

vině

schématu. Takto pojatá reprezentace apokalyptického narativu, navazující

fine

předešlou

ad

I

lisku
~cné

podnětnou, interpretační

měla vůči

Pozdější

navázali na

husitští

Matěje

vzývané

autoři

ve svých úvahách o

věnoval

více než

obšírně

ch a

est tempus proprius Antichristi", kteréžto

na

ve

působení Milíč

použil

Tato rétorická figura byla
společnosti,

základě

společnosti

která se

eschatologického
(ač mlčky)

na

a v církvi funkci

podobě

Matěje

Antikrista spíše než na

z

Milíče

a mohl v tomto ohledu být pro další

Matěj

husitské reformní autory velkou inspirací.

z Janova, neváhal tvrdit, že "iam

přesvědčení

doložil relevantními

důkazy

a

rozsáhl ým poj ednáním. 626

ních

~

reformě

a

a zároveň legitimizační.

(před-)

cterá

dění.

popsané zde na

dem

a

Antikristově životě

z Janova. Ten se ve svých Pravidlech Starého a Nového zákona

problematice Antikrista

3.

o

VII.2.2. Corpus mysticum Antichristi a summus Antichristus
Janova

cého
stát

prorockou tradici,

Příběh

představy

"Neboť

jsouce tak oklamáni a

jiného Antikrista a zatím utiskujeme,
věrné

Kristy Páně.

Podobně

my,

obelstěni

satanem,

výsměchem

ačjsme

čekáme

my Antikristové stále

stíháme a pronásledujeme

upřímné

a

ona hrozná nevěstka, sníme dále, že se objevíjiná

tedy

nevěstka,

n na

ohavnostmi ze zlatého poháru, který držíme v ruce.,,627 Tato slova do značné míry

I

pěnící

se hanbou a svými hroznými

dni

není
ln
per

fa

"

a zatím napájíme všechny svou vlastní

1. III, (sv. III)
, tr. 5,'
dISt.V, cap. 9 ,s. 32 n.
Regulae, 1. III, tr. 6, c. 59, (sv. IV), s. 269-270, "Unde licet modo sit tempus illud, in quo omnes
prophecie, que umquam de periculis novissimorum temporum loquebantur, sint implete et sint in actu
inplecionis, et precipue prophecia Jhesu et apostolorum atque ewangelistarum ipsius, ut est illud de
meretrice, quod modo tractamus, et illud de Antychristo vel filio iniquitatis, de quo [Paulus] loquitur ad
Thesalonicenses, et alia singula, tamen ita late et pro funde sumus excecati et negligentes, circa sarcinas
nostras et concupiscencias mundi occupati, quod nichil horum intelligimus, sed adhuc solum futura
expectamus, quatenus ita decepti et circumventi a Sathana nos, Antychristi, alium adhuc Antychristum
expectemus, interim christos domini simplices et fideles prementes, deridentes et persequentes. Similiter nos,

626Regu I ae,
627
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vystihují, jakým

způsobem Matěj

z Janova

přistupoval

Antikrista. Antikrist v jeho pojetí nabyl již
podoby na
jednak

světě přítomného

mystického

těla

tradičně

k problematice podoby a výkladu
dvou forem: jednak

mnohočetné

Antikristova (corpus mysticum Antichristi),

konečného,

posledního a nejvyššího Antikrista ve smyslu Pavlova Syna zatracení,
(summus Antichristus), kterého ztotožnil s papežem. 628 Příslušnost k Antikristovu tělu byla
zajištěna

pokrytectvím, nepravostí, chamtivostí a tíhnutím k tělesným hodnotám

světa.

Antikrista Matěj z Janova nehledal ovšem ani mezi Židy ani mezi Saracény či jinými
pohany, nýbrž

uprostřed křesťanského společenství,

církevně reformním zaměřením.

s jejichž díly

nepochybně měl

z důležitých

inspiračních zdrojů

629

což zcela korespondovalo s jeho

V tomto bodě mohl navázat na předešlé autory,

možnost seznámit se

během

svého pobytu v

jako o

spojitost mezi

článcích

eucharistické svátosti.
Matěj

mystického

působením

Jedním

mu v této otázce mohl být dominikánský teolog Jan

Quidort z Paříže, který o Antikristu uvažoval jako o mnohosti
ďábla,

Paříži.

těla. Stejně

jako

později

těch,

nadaných duchem

Janov i Jan z Paříže

(takto vymezeného) Antikrista na zemi a omezováním

viděl

přijímání

63o

z Janova použil apokalyptickou terminologii, aby pojmenoval aktuálního

největšího nepřítele,

kterého

předhusitští

reformní zcela

jistě

nehledali mezi pohany ani

Židy, ale mezi neřádně žijícími křesťany. Hlavní osten směřoval v daném kontextu do řad
příslušníků

církve, "magna meretrix, id est multitudo carnalium clericorum, ypocritarum

existentes meretrix ilIa horrenda, aliam meretricem adhuc fore sompniamus, interim nostras confusiones
dispumantes et horrendas abhominaciones nostras in poculo aureo, quod in potestate nostra tenemus,
universis propinantes." Česky citováno podle Výbor z Pravidel Starého a Nového zákona, Praha 1954, s. 145.
628 Regulae, I. III, tr. 5, dist. 9, cap. ll, (sv. III), s. 176-177, ,,[ ... ] ut iam dictum est, indignam et crudelem
colleccionem camalium christianorum, qui diligunt mundum et ea, que in mundo sunt, qui per mala sua opera
Jhesum crucifixum habent ostentui et dant nomen eius magnum ad blasphemandum [ ... ]. Que collectio, ut
scuta fusilia conpacta, alias dicta est esse corpus Antychristi, et is, qui pro tempore est pessimus ypocrita,
christianus habundans iniquitate super omnes, iam glorians in sua malicia et existens potens iniquitate et
potestate terrenaet auctoritate et inperio in spiritualibus, [ ... ], ille est summus Antychristus et caput suorum
membrorum pessimorum."
629 Regulae, I. III., tf. 5, di st. 5, c. 1, (sv. III) s. 2-3, "IlIe autem homo, qui in summo gradu inequalis est
veritati notate, et non tantum difformis, sed persecutor ac dissuasor ipsius veritatis, est palam summe
Antichristus tenetque caput corporis Antichristi, quia est in summo gradu habundancie iniquitatis et falsitatis,
cui nequit ulla iniquitas Judei, Sarraceni vel gentilis comparari, quoniam Antichristus, ut ex nomine signatur,
est vel debet esse summe contrarius Christo [ ... ] Item contrarius est veritati, qui simpliciter non credit
veritati, et dicit se nolle credere eidem, veluti sunt pagani et Judei. Sed multo magis contrarius veritati eidem,
qui promisit se credere et assumpsit signacula fidei, et tamen infideliter agit et non credit veritati post
promissum, sicut christiani iniqui et infideles."
630 Jean QUIDORT de PARIS, Tractatus de Antichristo, ed. Sara Beth Peters CLARK, The Tractatus de
Antichristo of John ofParis: A critical edition, translation, and commentary, Comell University 1981, s. 49,
ř. 680 n., Manfred GERWING, Vom Ende der Zeit, s. 282 n. O spojitosti konceptu Antikrista a přijímání
eucharistie rovněž viz dále.
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dadu

et sacerdotum ac monachorum carnalium.,,631 Hříšná církev, meretrix magna, v Janovově
vyjádření

četné

systému symbolických

"isť)
I,

jornicaria Antichristi),632 nezdaření klerici, kazatelé a mniši pak byli "docela nesporně

lcení,

údem Antikristovým.,,633 Matěj z Janova Antikrista nevymezoval pouze výčtem jeho

byla

příslušníků,

nýbrž se posunul i do

zaujala místo Antikristovy konkubíny (concubina

abstraktnější

roviny: proti pravdě a hodnotám Kristovým

:věta.

postavil celý princip ovládaný Antikristem, tedy "antikristovství", "Ex istis colligitur

nými

Antichristeitas, que est in summo contraria verítati víte Christi et doctrine.,,634 O

jeho

antikristovství mluvil

LtOry,

Kristus najviece byl zatmien v cierkvi, tehdy antikriststvie najviece se

dním

návaznosti na Jakoubka tento termín použil později i Mikuláš Biskupec. 635

~

Matěj

Jan

později

v návaznosti na

Matěje

z Janova i Jakoubek: ,,Ale když
stkvělo."

z Janova uvažoval v tom smyslu, že Antikrist byl ve své

podobě

viděl

síly. Až rok 1200

mání

zejména pokrytectví se rozšířilo jako mor, a to v prvé řadě mezi duchovenstvem. 636

přinesl

již v době prvotní církve, kdy
náhlou

změnu

k horšímu,

světem

Rozhodným bodem v sílící moci Antikristových sil ve
přijímání laiků.

ještě

kolektivně-amorfní

~hem

na

světě přítomen

V doslovné

světě

se

ovšem

převážily

pozitivní

začal otevřeně šířit hřích,

byl pak rok 1290, kdy bylo
důležitost přikládal

lního

v církvi zrušeno každodenní

yam

Matěj

o řad

událost považoval v obecné opozici těla Kristova a těla Antikristova za rozhodující. 637

IJrum

Zrušení každodenního

Vzhledem k tomu, jakou

z Janova veschatologickém kontextu eucharistické svátosti, je

přijímání laiků Matěj

zřejmé,

z Janova interpretoval za

Danielovo proroctví (Dn 12,11, "Od doby, kdy bude

odstraněna

že tuto

naplňující

každodenní

oběť

se
a

vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní"). Časté

(každodenní) přijímání svátosti chápal jako prostředek, který mohl zabránit negativním
silám, aby se rozšířily na světě. Když byla tato překážka odstraněna, Antikrist se mohl
:. 145.

:m

otevřeně

projevit v celé své síle, mezi lidem

převládla

touha po majetku a

světských

opera
ut
a,
um

itatis,
latur,
idem,

49,

631 Regulae, lib. lIL, tr. 4, dist. 4, cap. 15, (sv. 4, s. 192). Rovněž. např. Regulae, 1. III, tr. 5, di st. 9, cap. ll,
(sv. III), s. 173 n. etc.
632 R
egulae,1. III, tr. 5, dist. 9, cap. ll, (sv. III), s. 176.
633 R
.
egulae, 1. III, tr. 5, dlSt. 9, cap. 10, (sv. III), s. 171-172.
634 R
.
635 egulae, 1. lIL, tr. 5, dlSt. 5, cap. 1, (sv. III) s. 3-4.
Výklad na 7jevenie, díl 1., s. 268; srov. Super Apocalypsim, fo1. 65 v_66 r , "Sed cum Christus maxime fuerit
~~tenebratus in ecclesia, tunc antichristineitas maxime sulgebit."
Regulae, I. III, tr. 5, dist. 5, cap. 6, s. 21, "usque ad annos M.CC, [quod] omnis iniquitas et peccata
~ortalia manifesta fuerunt districte punita et extirpata;" Regulae, 1. II, c. 1, (sv. 1), s. 178, "Unde hic est
mcidentaliter advertendum, quod post annos ab incarnacione domini M.CC. vel circa, tunc nimia ypocrisis
redundaverat in popul0 christiano et maxime in clero et supra modum in clero Romano, cum refriguit caritas
~ultorum et suprahabundavit iniquitas [ ... ]".
Regulae, 1. III, tr. 5, di st. 9, cap. 9 (sv. 3), s. 168.
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požitcích, vyvrcholila nepravost a ustydla láska. 638 V obnovení častého přijímání Matěj
z Janova také

viděl

jeden ze základních

prostředků vítězství

obrody v církvi a posunu k dokonalejšímu
měl

ukotvil svá tvrzení,
přijímání.

podtrhnout a

To bylo v druhé

polovině

věku.

strany Kristovy, tedy celkOVé

Apokalyptický kontext, ve kterém

podpořit oprávněnost

14. století v českém

snah o prosazení

prostředí

Matěj

častého

považováno za jeden ze

základních prostředků obnovy a zintenzivnění církevního života a zbožnosti.
Krize, která podle Janova nastala v posledních desetiletích v církvi a ve
byla doprovázena
epidemiemi,

vnitřním

důležitým

rozkladem a úpadkem, ale také kumulací válek, hladomoru,

faktorem bylo

alegorického výkladu navázáno na

rovněž

působení

církevní schizma. To vše bylo v rovině

Antikrista. Tyto negativní jevy byly

spojeny s konceptem reformy. Obnova církve
stanovení tohoto data

Matěj

z Janova

pouze poznamenal, že obnova
být kazateli,
obnovení

kteří

opět

hříšné mělo

tedy

střetl

u

započata

být

započala před

padesáti

či

zničeno

Matěje

již v roce 1335.

sedmdesáti lety. 'Provedena
tělu, důležitým

V duchu apokalyptických schémat
přerodem,

měla

Při

a eliminováno, aby

udělalo

z Janova, jako u mnohých

bylo

měla

rovněž

být reforma a posun

symbolizovaným

kataklysmaty, jež byly chápány jako metafora pro

být

zároveň

vycházel z Danielova proroctví, Dn 12,12,jinde

do vyšší dokonalosti spojeny s násilným
společenskými

měla

vystupovali proti Antikristovi a jeho

častého přijímání.

společnosti,

očistné

přírodními

a

prvky. Staré a

místo pro nové, dokonalejší. Zde se

apokalyptiků před

ním, koncept obecné

reformy s konceptem Antikrista. Negativní jevy, zejména schizma v církvi, byly spojovány
s působením Antikrista, zároveň bylo ale jasně řečeno, že se jednalo o Boží vůli. Působení
Antikrista tak bylo vykládáno jako

součást

Božího plánu, který byl nejvyšším principem.

Prostřednictvím krize mělo tedy dojít k obrodě, aby hříšné, pyšné a pokrytecké

duchovenstvo udělalo místo "novému lidu", jenž měl být činný po porážce Antikrista.
Na konci útrap a úpadku, které

křesťanstvo

639

postihly zejména po roce 1200, resp.

1290, měla církev projít ještě závěrečnou zkouškou, kdy ji čekalo vystoupení nejvyššího

Regulae, I. III, tr. 6, c. 62, (sv. IV), s. 282, "Et tunc revelatus est homo perditionis et filius iniquitatis, qui
adversatur et extollitur super omne [ ... ] Et tunc iuge sacrificium (cf. DN 12, ll), id est communio cottidiana
vel alias crebra corporis et sanguinis est ablata a populo plebeio christiano, tum per hoc, quod habundante
iniquitate et refrigescente caritate (Cf. Mt 24, 12) cessaverunt venire ad sacramentum altaris frequentandum,
conversi ad amorem huius mundi et ipsius deliciis et diviciis occupati [ ... ]."
639 Regulae, I. III, tr. 6, cap. 37, (sv. IV), s. 180, "Verum tamen dominus piissimus Jhesus hoc opus, puta
innovacionis ecclesie sue, iam nostris temporibus, id est a quinquaginta ve LXX annis cepit valde accelerare,
exercens sua iudicia manifesta in christianis per orbem universum. Et inde ceperunt nimie et valde crebre
pestillencie bellaque et strages per totam ecclesiam [ ... ]. Inde scismata et singulariter illud magnum, in qUO
facta est discessio in ecclesia a moribus et a fidelitate atque obediencia sedis Romane, quatenus ita populus,
simul et clerus avarus et inveteratus in malis, cupidus et superbus cicius tolleretur de medio daretque locum
[sanctis] dei per spiritum Jhesu innovacionis."

638

180

, Matěj

Antikrista, tedy hlavy těla Antikristova, Syna zatracení v duchu svatého Pavla. Jak jsme již

~elkové

viděli,

l

Matěj

byl pro Janova Antikristem každý křesťan, který nežil v duchu Kristově, "omnis

hom o christianus, nisi habet spiritum Jhesu crucifixi, est Antichristus. ,,640 Vedle tohoto

Sastého

mnohočetného

~den

jenž

ze

měl

modelu

počítal

ovšem s tím, že se objeví
těla. Matěj

být hlavou celého Antikristova

ještě

jeden, konkrétní Antikrist,

z Janova nenechal nikoho na

pochybách, kdo tento maximus Antichristus byl. Když mluvil o Velkém Antikristu,
:čnosti ,

nemyslel nikoho jiného než avignonského papeže Klimenta VII., jehož vystoupení uvrhlo

omoru,

církev do schizmatického rozkolu, do
Ztotožnění

rovině

Krista."

ároveň

kterého do

35.

Při

značné

"největšího

i posledního zpustošení celé církve Ježíše

Klimenta VII. s Velkým Antikristem v díle
míry vycházel posléze Jakoubek ze
současníky

Antikristu) vypovídá mnohé o tom, jak bylo
zřetelný

Matěje

Stříbra

z Janova (ze

ve svém traktátu o

vnímáno papežské schizma.

naplňujících

~,

jinde

Rozkol v západní církvi považovali za

a

měla

proroctví, za znamení obecné krize, jež měla předcházet Kristovu druhému příchodu. 641 Již

rovněž

posun
lÍmi a
~taré

nešlo pouze o

mravů,

konstatovaný pokles

kumulaci

přítomnosti

zejména v církvi, které byly projevem

Matěj

z Janova

pracoval

kontrapozicemi. Postavil proti
tj.

při

sobě tělo

definici

etc.

Podobně

společnosti

a

Schizma

642

se

dvěma

základními

tělo

Antikristovo,

Kristovo, tedy pravou církev, a

společenství hříšníků, pokrytců, lakomců

ve

antikristů".

"mnoha

Antikrista

se eschatologických

hříchů

znamenalo, že na světě se již objevil Velký Antikrist, Syn zatracení.

a

Zde se

obecně

projev

pak postavil do kontrapozice

jovány

Krista a Antikrista (ve smyslu maximus Antichristus). Jak vyplývá z výše řečeného, mohl

sobem

v tomto ohledu navázat na dlouhou tradici,

cipem.

využíván již od antiky k definicím

ytecké

Kristem a Antikristem (papežem) bylo v předhusitských a husitských Čechách oblíbeným

l.
I,

639

resp.

prvně

neboť

protiklad Antikrista a Krista byl

uvedeného. Takto po stavené porovnání mezi

nástrojem reformní rétoriky. Skrytým či otevřeným ztotožněním Antikrista s papežem pak
toto srovnání nabylo velké aktuálnosti a reformní radikálnosti.

yššího
640
64 Podobná
1
64 Regulae,

is, qui
idiana
lilte
ndum,
lta
~lerare,

bre
quo
)ulus,
ocum

1

prohlášení na mnoha místech Janovova spisu, např. Regulae, lib. II, reg. II, cap. 3, (sv. I), s. 263.
1. III, tr. 5, dist. 5, cap. 9, (sv. III), s. 34-35.
2 Regulae, 1. III, tr. 5, di st. 5, cap. 9, (sv. III), s. 30, "Ex quibus iam Antichristus et Christus poterunt
conparari. Sicut Christus erit totus verax et venit per veritatem, sic Antichristus erit totus mendax, totus di co
~uoad principalia hominis, puta quad conscienciam et propositum, et venit per mendacium. Quis vero est i\le
~ hoc tempore, quis est mendax et venit per mendacium in papatum, notum potest esse i\li, qui non dormit.
Slcut Jhesus fuit totus pius, sic ille "homo perdicionis" est totus crudelis"; podobně s. 34, "Si igitur ista in
nostra etate nimis manifeste sunt inpleta et a tota christianoum ecc\esia conspectata, ita quod non nisi cecus
prorsus et mortuus in spiritu ea non possit affirmare, quis non dicet, quod iam filius iniquitatis in templo
sed~at, ostendendo, tamquam ipse sit deus, scilicet in terris, et non deus natura, quia illud nec potest eciam
Cogltari, et qualiter extolitur iam idem filius iniquitatis, id est mendacii, quoniam in ipso et in toto suo
Collegio notorio mendacium habundavit?"; s. 46, "Hec de superbia presenti c\ericorum, per quam venit
P:oprie nunc ad su[mm]am sedem sancte ecc\esie maximus Antichristus, qui extollitur super omne, quod
dlcltur deus aut quod collitur."
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Výklad Antikrista, jak ho ve svém díle
z důrazného apelu na provedení reformy. Ta byla

představil Matěj
ústředním

bodem jeho eschatologické

apokalyptiky. Pomocí konceptu Antikrista a konceptu obnovy
nedávné minulosti, tak ty, jež ho
společnost

bezprostředně

Antikrist tak byl logicky definován jako síla, která

církve a

společnosti.

pojatého,

zapříčinila

Milíče

z

vyobrazení.

Kroměříže,
Rovněž

mnohočetného

Antikrista, tedy corpus Antichristi, a

zcela opustil pojetí Antikrista,

husitští

hříšnost

aby bylo dosaženo vyšší dokonalosti.

konkrétního, nejvyššího Antikrista, navázal na předešlou tradici.
od

úpadek a

překonána,

Tato musela být

obecněji

jak události

myšlení cílem veškerého snažení.

Janovův

Rozlišením na

vysvětloval

obklopovaly. Obnovená, dokonalejší

zaměřeném

byla v jeho eschatologicky

z Janova, vycházel

autoři, kteří

Matěj

spočívající

z Janova, na rozdíl

v jeho mytologizujícím

na Janova z velké míry navázali, zvolili

morálně

typologickou 643 linii výkladu.

VII.3. Antikrist v husitské interpretaci
přirozeně klíčovým

Antikrist byl

historie také pro husitské autory.
potýkali zejména ti,

kteří

Přirozeně

minulost,

textu Janova Zjevení, v našem

faktorem a charakterem v pojetí

se s konceptem Antikrista a s jeho výklady

současnost

případě

křesťanské

a budoucnost interpretovali

tedy zejména Jakoubek ze

prostřednictví

Stříbra

a Mikuláš

Biskupec. Oba přitom v mnohém navázali na Matěje z Janova. Vládu a působení Antikrista
chápali i oni

tradičně,

tedy jako symbolické

vyjádření

celkové dekadence a

zároveň

jako

za'kl adm' symptom nap Inem veVku. 644
v

Jakoubek ze

,

Stříbra

o

i Mikuláš Biskupec navázali na

interpretační

linii, založenou na

pojetí Antikrista jako morální antiteze Krista. Ve výkladech obou těchto autorů neměl
prakticky žádné místo "historizující model" v duchu Adsonova traktátu, objevující se ještě
u Milíče z Kroměříže. Oba autoři ve svých spisech pracovali se symbolickým výkladem,
který byl pro daný reformní kontext příhodnější. Pro vyjádření jasného ztotožnění
Antikrista se špatnostmi soudobé církve a obecnými zlořády světa, jak to oba ve svých
výkladech v návaznosti na Matěje z Janova činili, bylo historizování a "mytizování"
postavy Antikrista nejen nepodstatné, ale i nežádoucÍ.
Jak již bylo řečeno, myšlenkovou páteří definice Antikrista byla v případech obou

autorů jeho interpretace jako antiteze ke Kristu. Oba přitom byli zakořeněni v duchovních

643
644

K vysvětlení termínu viz dále.
Jacobellus de Mrs A, Positio de Antichristo, Ms ONB 4933, fol. 20S v •
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'cházel

výkladech apokalyptické teologie a apokalyptických symbolů.

645

Jakoubek a po něm

dálosti

Mikuláš Biskupec v tomto ohledu mohli navázat na předešlou tradici, a to jak evropskou
tak domácí. 646 Kristus, jako hlava církve, byl postaven proti Antikristu, hlavě vší špatnosti

nalejší

a všeho zla (caput iniquorum, caput reproborum, caput omnium malorum). Církevní

laŽení.

reformátoři

říšnost

antityp' posunuli, když zkombinovali dva exegetické

mlo sti.

tropologickou rovinu výkladu s výkladem typologickým, odvíjejícím se od historicky

"isti, a

ukotvených událostí. Antikrista tak chápali jako

ogické

pozdního

důsledek

středověku,

v dané

době nejvýrazněji

přístupy:

počet

Satanovy dominance na zemi a

Jan Viklef, kontrapozici typ-

všech

zároveň,

v

času

mimo kategorii

předzvěděných

literárně

stojící

k zatracení

typologické

rozdíl

(Viklef) a

ujícím

jako konkrétní osobu, kdy byl pak pro ně Antikristem papež (resp. vzdoropapež).647

rovině,

České předhusitské a husitské myšlenkové prostředí bylo výrazně ovlivněno nejen

)rálně-

samotným Viklefem, ale také následujícím viklefovsko-Iolardským proudem, v neposlední
řadě lolardskou apokalyptikou reprezentovanou ve středověkých Čechách již mnohokrát
zmiňovaným

spisem Opus adruum valde. Zde se

objevovalo na mnoha místech,
:'anské
vklady
inictví
[ikuláš
ikrista
ň

jako

louna
neměl

e ještě

adem,
)žnění

svých
, ,,,

wam

lobou
)vních

například

otevřené ztotožnění

Antikrista s papežem

ve výkladu dvanácté kapitoly Zjevení: "Quia

nullus nisi spirituale templum spiritus sancti effectus in conversatione evangelica et
doctrina, habet gratiam interpretandi mysteria Christi et Antichristi adversarii sui, et
intelligendi, quod Papa Romanus tantus praelatus, possit esse Antichristus ille magnus.,,648
Základní definice Antikrista i zde vycházela z teze, že tento je

opačný

Kristu. V tom autor

spisu navázal na již etablované citace z Haima a z Adsonova traktátu.

Vzápětí

uvedenou základní charakteristiku doplnil tvrzením, že pokud ten, kdo je

ale

největším

Například Haimo z Auxerre, ze kterého v mnohém čerpal Biskupec, při výkladu postavy Antikrista a II.
Lístu Tesalonickým překvapivě upřednostnilliterámí čtení apokakyptické tradice. V kontextu jeho dalšího
díla byl Haimův výklad na II Th v tomto ohledu výjimkou. Srov. Kevin L. HUGHES, Construkting Antichrist.
Paul, Biblical Commentary, and the Development oj Doctrine in the Early Middle Ages, Washington D.C.
2005, s. 151 n. Ovšem i Haimo ve svém Výkladu využil zásadně tradičního kontrastu mezi Antikristem a
Kristem. Následoval Jeronýma, Hippolita a další, najdeme i ohlas myšlení Tychoniova, když Antikrista
charakterizoval jako toho, ,,kdo je v protikladu ke Kristu a všem jeho údům". Haimo ovšem tuto
charakteristiku nevztahoval jako Tychonius k symbolickému, časově nevázanému vtělení zla, nýbrž ke
konkrétní postavě, jež se měla objevit podle tradice po discessio od Římského impéria a předcházet Kristovu
~ému příchodu, srov. K. L. HUGHES, Constructing, s. 154.
Namátkou uveďme příklad Ruperta von Deutz, u něhož můžeme číst například: "Antichristus, id est
Christo contrarius ... Antichristus, quod vere non Christus, sed secundum nomen suum Christo contrarius.
Hic est Christus, qui sanguinem suum fudit, hic est Antichristus, qui sanguinem fudit alienum." Ruperti
~~mmentaria in Apocalypsim, MPL 169, col. 1083. Podobná slova najdeme např. u Matěje z Janova.
Paralela s papežem široce rozvedena například v Jan VIKLEF, De Christo et adversario suo Antichristo,
cap. 11-15, Polemical Works in Latin II, ed. RudolfBuDDENSIEG, s. 679-692. K Viklefovu pojmu Antikrista
~exander PATSCHOVSKY, "Antichrist" bei Wiclif, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 92 n.
Commentarius in Apocalypsin ante centum annos editus, Wittembergae MDXXVIII, fol. 108'. Podobně ve
Výkladu na verš Apc 11,7. fol. 102': "Bestia quae ascenderit de abysso. Id est Antichristus, qui profundis
haeresibus, divitiis et pugnis tenebrosis, quia peccato plenus, tenet fastigium militantis ecclesiae", rovněž na
mnoha dalších místech.
645
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opakem a oponentem Krista, je Antikrist, pak je tedy velkým Antikristem římský papež.649
doslovně

Prakticky

k Bohu, že je

nutně

tím navázal na Viklefa a jeho tezi, že papež je natolik v protikladu
velkým Antikristem, "Romanus pontifex est sepe Deo contrarius et

maximus Antichristus. ,,650
Autor lolardského výkladu schizmatické papežství, jež opustilo evangelijní zásady,
považoval za most, po

němž ďábel

pronikal do celého

eschatologickou šelmu, za velkého Antikrista, který

měl

světa.

moc

Papežství

označil

zničit společnost

V návaznosti na identifikaci papeže jako Antikrista chápal pak celou církev jako
sféry vlády této šelmy. Antikristova
hierarchii,

měla

síť

vlivu

zahrnovat kardinály, biskupy i

proti kanonickému právu, na

němž

měla

kněží.

být

rozprostřena

Opus arduum se

za

i církev.

zosobnění

v celé církevní

důrazně stavělo

byla založena vláda šelmy-papeže.

i

Očekávání

Antikrista se naplnilo v papeži Urbanovi VL,65\ kdy se schisma v západní znovu vynořilo
jako výrazný mezník v pojetí eschatologických událostí. Celou církevní hierarchii vykládal
toto bezbožné společenství, které
652
mělo přivodit církvi největší ránu v podobě schismatu. Papežství podle OAV nemělo ani
lolardský autor jako nástroj vlády šelmy a bylo to

právě

do budoucna mít žádnou pozitivní reformní roli, jako tornu bylo
jáchymistických proroctví
s velkou

pravděpodobností

(včetně

například

v linii

samotného Jáchyma z Fiore), již lolardský autor

znal. Naopak Antikrist

zosobněný

v papežství natolik

zničil

viditelnou církev bojující, že v ní již nebylo spásy.653
Ačkoliv
jmenovitě

OAV

zmiňovalo

v souvislosti s Antikristem osobu

římského

papeže (a to i

Urbana VL), neuvažoval autor spisu pouze v linii, jež by spojovala Antikrista

s jednou konkrétní osobou. To dokazuje i fakt, že smrt Urbana Vl. nevykládal jednoznačně
jako smrt Antikrista, neboť Antikristem rozuměl celou instituci papežství. Jeho výklad byl
tedy korporativní, pod pojmem Antikrista nechápal pouze konkrétního papeže, nýbrž
papežem reprezentovanou celou římskou církev jako instituci. Navázal přímo na Viklifovo
pojetí Antikrista, jako obludného

společenství,

"Quod papa sít patu/us Antichristus, et non

OAV, Ms. MZK Brno, Mk 28, fol. 158" citováno podle Curtis BOSTlCK, The Antichrist, s. 92, pozn. 62,
"Et quis sit ille tam facile patet, quod Antichristus ab ,anti' dicitur quod est ,contra', et ,Christus'. Quia tam
vita quam doctrina impugnat Christum; ergo, precipuus talis est precipuus ille Antichristus. Hic est papa
Romanus."
650 JaN VIKLEF, Opus evangelicum, 1. III, s. 10.
65l Commentarius in Apocalypsin ante centum annos editus, fol. 115" ,,A faciae serpentis. Id est, ab aperta
persecutione diaboli per antichristum executa, cuius furor persecutionis invaluit prae ceteris temporibus per
tres annos et dimidium per Urbanum sextum, in quo omnia mysteria Antichristi sunt impleta."
652 C. V. BOSTlCK, The Antichrist and the Lollards, Leiden-Boston-Koln 1998, s. 112 n., s. 77.
653 Autor navázal na Viklefovo vymezení pravé církev jako společenství predestinovaných, "Accipitur
ecclesia pro toto numero predestinatorum, et hec sola ecclesia est catholica, cuius pars non est aliquis
prescitus ad etemam penam." OAV, Ms. MZK Brno, Mk 28, fol. 173 v , citováno podle BOSTICK, s. 91, pozn.
59.

649
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lpež. 649

solurn illa simplex persona que plus stabilit plures leges contrarias legi Christi, sed
rnultitudo paparum a tempore dotacionis ecclesie cardinalium, episcoporum et suorum
cornplicium aliorum. llla enim est Antichristi persona composita monstruosa.,,654
Viklefovy spisy a myšlenky se ovšem k

~ásady,

přirozeně

lčil

přímo

za

českým

(před-)

husitským

autorům

nedostaly pouze prostřednictvím spisu Opus arduum valde, nýbrž byly čteny

a husitské pojetí Antikrista jimi bylo do
trefně označil

značné

míry

Alexander

morálně-typologické

církev.

Patschovsky

obnění

výše).655 Stejně jako mnozí další vycházel i Viklef ze základní premisy, že Antikristem je

:rkevní

ten, kdo se staví do rozporu s Kristem a jeho zákonem. Jak sám píše, je toto vymezení ve

lVělo

shodě

i

Viklefovy výklady Antikrista jako

ovlivněno.

s etymologickým základem

označení

(viz

Antikrista, tedy toho, kdo stojí proti Kristovi

contra).656 Vikef výslovně odmítl navázat ve svých spisech na tradici příběhu o

kávání

(anti

mořilo

Antikristovi, tedy že tento bude pocházet z kmene Dan, ujme se na

rkládal

vlády, bude

, které

koněm a ohnivým kočárem et ceteris jisticiis).657 Pod pojmem Antikrista Viklef chápal

ělo

souhrn

ani

=

činit

zázraky (s jemnou ironií

předzvědých

zmiňuje,

určitý

konkrétní

čas

že Antikrist má být vybaven ohnivým

(praesciti), Jeden z nich, ten nejhorší ze všech,

měl

pak být hlavním

v linii

Antikristem, "Certum est itaque quod persona prescitorum aggregata est unus

autor

Antichristus, sicut quodlibet membrum eius, et illius erit unus capitalis in malicia plus

zničil

accensus. ,,658
Velkého ohlasu se v

(a to i

českém

reformním

prostředí

dostalo Viklefovu SpISU De

ikrista

Christo et suo adversario Antichristo, zejména kapitolám 11-15, kde Viklef porovnával
skutky Kristovy a papeže-Antikrista. 659 Uvádí dvanáct příkladů, v nichž papež-Antikrist

~načně

jednal zcela v protikladu kjednání Kristově. 660 S velkou pravděpodobností to byl právě

ad byl

tento spis, který inspiroval Mikuláše z Drážďan k vytvoření obrazového "agitačního" spisu

nýbrž

Tabulae veteris et novi coloris, kde na devíti obrazech prezentoval propastný rozdíl mezi

Jifovo

Kristovi oddanou prvotní církví a papežskou církví pokonstantinovskou. Do protikladu

et non

stavěl rovněž hlavní představitele obou společenství, tedy Krista a papeže-Antikrista.

.62,

a tam
la

654

Jan VIKLEF, Operis evangelici liber tertius et quartus, ed. Johann LOSERTH, London 1896, s. 107, srov.

ro~něž s. 25-30. K Vikefovu pojetí Antikrista Alexander PATSCHOVSKY, ,,Antichrist" bei Wyclif, s. 83 -98,

zeJm.89n .
A. PATSCHOVSKY, ,,Antichrist", s. 92, pozn. 81.
657 Jan VIKLEF, Tractatus De potestate pape, ed. Johann Loserth, London 1907, s. 118.
Tamtéž, "Unde videtur michi esse culpandos qui preter auctoritatem scripture sompniant quod de tribu
in illo loco cum quis et curru igneis et ceteris fisticiis dominabitur Antichristus."
659 Tamtéž., k tomu Alexandert PATSCHOVSKY, "Antichrist", s. 92 n.
Například v rukopise NK ČR Praha III.G.16, obsahujícím soubor spisů většinou husitských autorů, popř.
!~torů, z nichž husitští autoři čerpali, je na fol. 36' -39' opis právě těchto kapitol.
Tento traktát nebyl ovšem jediný, ve kterém se Viklef zabýval porovnáním Krista a Antikrista (papeže),
srov. např. Jan VIKLEF, De ordine christiano, in: Opera minora, ed. Iohann LOSERTH, London 19l3, s. 36 n.
655
656

erta
5 per

pozn.

R:n
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Použil tu

několika obrazů,

jež

zřetelně

právě

napovídají, že se inspiroval

ve

Viklefově

citovaném díle. 66 \
Do

českého prostředí

ztotožnění

vnesl myšlenku

pravděpodobně Matěj

na kontrapozici Krista a Antikrista, jako první
naznačil

celkem

jasně,

z Janova. Autor

směřují přímo

k papežskému stolci. POdle
662
slov Janova, toto muselo být jasné každému, kdo nespal. Porovnání Krista s Antikristem
činnosti

v jejich

že jeho myšlenky zde

Antikrista s papežem, založenou

a charakteru nebylo samo o

jevem. Základní strukturu obsahuje
krutý a

například

sobě

nijak novým, ani

převratně

reformním

rozšířený

Adsonův,

kde Pyšný,

známý a

spis

hříšníky

povzbuzující Antikrist stál proti pokornému, spravedlivému a ubohé
povzbuzujícímu Kristu. 663 Stejně jako u Vikefa, také u Matěje z Janova ale posunulo
ztotožnění

roviny.

Antikrista s papežem na kontrapozici založenou pasáž do jiné významové

Obecně

lze shrnout, že pojetí Antikrista, jež

postavení kontrapozice Kristus-Antikrist, se do
kategoriích

přemýšlel

představil Matěj

značné

z Janova,

včetně·

míry shodovalo s tím, v jakých

o Antikristu Viklef. Otázkou ovšem

zůstává,

zda se mohl

Matěj

z Janova ve Viklefových spisech přímo inspirovat, nebo zda je jistá myšlenková podobnost
výsledkem

působení

Antikrista v každém
Viklefovy spisy

soudobých okolností a reformního hnutí. Janov se konceptem
případě

zřejmě

zabýval již za svého pobytu na

pařížské univerzitě,

narazil. Již v roce 1380 zde složil a

Antikrista, který o pár let

později

zveřejnil

sloužil za základ pátého traktátu

kde na

traktát na téma,
třetí

knihy jeho

RegulÍ,664

*
Jakoubek ze
svět

zabýval velmi

Stříbra

se problematikou Antikrista a jeho výkladu v návaznosti na

důkladně.

V roce 1412 vystoupil s kvestií Utrum sicut ex scriptura

plane constat Christum in plenitude temporis personaliter advenisse, ita evidenter sit
Nicholas ofDRESOEN: The Old Color and the New, ed. Howard KAMINSKY, American Philosophical
Society. Transactions 55, 1965, 1-4, viz úvodní stať, s. 10. pOZll. 37. Takřka doslovnou shodu mezi oběma
autory Kaminsky našel v motivu Krista, jenž myl učedníkům nohy, a papeže, jenž si naopak nechal nohy
líbat.
662 Regulae, I. III, (sv. 3), tr. 5, dist. 5, cap. 8, s. 30. Matěji z Janova je připisováno i autorství dalšího spisu,
zabývajícího se mimo jiné podobnou problematikou, totiž porovnávání "apoštolů Kristových" a "apoštolů
Antikristových" De Revelatione Christi et Antichristi, ed. Otto BRUNNENFELS, 1528, cap. IX.
663 Aoso, De ortu et tempore Antichristi, CCCM 45, s. 22, ,,[Antichristus] Christo in cunctis contrarius erit et
Christo contraria faciet. Christus venit humulis, ille venturus est superbus. Christus venit humiles erigere,
peccatores iustificare, ille e contra humiles eiciet, peccatores magnificabit, impios exaltabit semperque vicia,
que sunt contraria virtutibus." I Adso ovšem navazoval na předešlé autory, zejména na Bedu.
664 BULAEUS, Historia universitatis Parisiensis, IV., 1663, s. 584, "Hoc anno (1380) Mathias Parisiensis
natione Bohemus valde prolixum librum de Antichristo edidit; docuitque publice, eum iam natum esse: ab eo
omnes Universitates et eruditorum collegia seducta fuisse, ita ut iam nihil, quod sanum esset et vere
catholicum, doceret"; citováno dle: Vlastimil KYBAL, M Matěj z Janova a M Jakoubek ze Stříbra, ČČH ll,
1905,s. 23,pozn. 2.
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deducibile ex eadem antichristum in complemento seculi propria venire in persona,665 kde

vycházel

převážně

a místy doslova z Matěje z Janova, od kterého mino jiné
666

převzal

i

Ačkoliv v této pasáži citoval Matějovy Regule velice

tenou

kontrapozici Krista a Antikrista.

<\utor

věrně, vynechal oproti své předloze právě ona slova, jež ukazovala přímo na papeže. 667 To

POdle

ovšem neznamená, že by se vzdal myšlenky postavit rovnítko mezi nejvyššího Antikrista a

istem

papeže, a to

nním

nejistotu ve

Yšn'y,

opět

v doslovné návaznosti na Janova. Zatímco u

Matěje ještě

najdeme malou

vyjádření

"est vel erit antichristianus homo veritati vite Christi [. ..}
contrarius," u Jakoubka již stojí pouze přítomné est. 668

Zcela ve stopách slov

Lbohé

přišel

svět.

při

Antikrist již

nové

(discessio z II. Listu Thesalonickým 2,3) od víry a od poslušnosti

četně·

papežství. 669 Antikrist podle Jakoubka je na světě, otázkou zůstává, v jaké podobě? Zde

lkých

Jakoubek

vfatěj

Antikrista, definovaného jako množství

:most

kdo se staví proti Kristu činem,

ptem

tohoto

navázal na

Matěje

tom z toho, že došlo k obecnímu odpadnutí

z Janova a

řečí či

převzal

bezbožníků,

výklad o

římské říši

a

přítomnosti mnohočetného

nehodných

křesťanů, hříšníků,

jednáním. Nejvyšší Antikrist (papež)

měl

všech,

být hlavou

společenství.
Ztotožnění

le na

Vycházel

z Janova Jakoubek tedy dokazoval, že nejvyšší

lnulo

opět

na

Matěje

Antikrista s papežem se nevyhýbali ani další

čeští reformátoři, včetně

éma,

Jana Husa (De Ecclesia).670 Motiv opozice Krista a Antikrista, respektive papeže, byl živý

jeho

i

později,

po vypuknutí husitských válek. Objevil se

například

v anonymním spise De

Anatomia Antichristi,67 I jehož autor se v některých pasážích inspiroval u Viklefa672 a

ti na
)tura

r sit

na

.su,
lů

:rit et
-,
icia,

lb eo

[ 11,

665 Ms. NK ČR Xl.D.5, fol. 16S f -179 v (Questio de Antichristo), Positio de Antichristo, Ms ONB 4519, fol.
lOSv_ 119 v, další rukopisy uvádí F.M. BARTOŠ, Literární činnost M Jakoubka ze Stříbra, Praha 1925, Č. 25.
666 Jakoubek ze Stříbra, Positio de Antichristo, např. Ms ONB 4519, fol. II Sv. Porovnání těchto autorů
Vlastimil KVBAL, M Matěj z Janova a M Jakoubek ze Stříbra. Srovnávací kapitola o Antikristu, in: ČČH ll,
1905, s. 3l.
667Jacobellus de MlSA, Questio de Antichristo, Ms. NK ČR Praha Xl.D.5, fol. 172 f , "qui est totus mendax et
venit per mendacium in locum Christi". Srov. Regulae, I. III., (sv. 3), tf. 5, dist. 5, cap. S, s. 30, citováno

výše.
Questio de Antichristo, fol. 170\ "Est ergo descriptive antichristus falsus Christus sive christianus, veritati

668

vite et doctrine Christi fraudulenter contrarius, summo gradu malicie superhabundans, sed vel ex toto vel ex
maiori parte in malicia coopertus, summam gradum in ecclesia possidens, summamque auctoritatem super
omnem personam clericalem et laicam de plena potestate sibi vendicans [ ... ]." Obě pasáže srovnal Vlastimil
~iBAL, M matěj z Janova a M Jakoubek ze Stříbra, s. 2S-29.
f
670 Questio de Antichristo, fol. 173 •
Jan Hus, De Ecclesia, ed. Harrison THOMSON, Praha 1955, cap. 13, s. 103, "Et tunc de Antichristo patet,
quia omnis papa vivens contrarie Christo, sicut et quilibet homo perversus, dicitur comuniter Antichristus."
V Podobném duchu například Jan Hus, Sermo de pace, Praha 1963, s. 50. Hus zde jako antikristy označil
všechny, kteří na sebe vzali tvářnost Ježíše Krista, ale nezvěstují Boží slovo. Papežská kurie je pak z těchto
~~jhorším "zhoubcem světa", neboť ustanovuje a trpí takové pastýře.
De Anatomia Antichristi, ed. Otto BRUNNFELS, 152S. Připisováno Janu Husovi, což ale vylučuje narážka
~~ křížovou výpravu proti husitským Čechám.
Např. De Anatomia Antichristi, (bez foliace), "Item Christus suis precepit discipulis, in mundum ire
universum, et praedicare evangelium, docereque gentes servare quecumque eis mandaverat, ut patet Mt
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u Matěje z Janova. Od

Matěje

z Janova

převzal

mimo jiné textové porovnávání

současné

a

prvotní církve.

*
Podobnou rétoriku, založenou na kontrastu Krista (církve Kristovy, resp. církve
prvotní) a Antikrista

(hříšné římské

Výkladu na Zjevení a

později

jako protikladu Krista
autorů. Stejně

ve Výkladu

tvořilo

jako jejich

církve,

včele

Biskupcově. Nastíněné tradiční

základní kámen ve

předchůdci,

s papežem) nalezneme i v

struktuře

ani tito dva husitští

pouze ve spojení s papežem, nýbrž chápali tento pojem

Jakoubkově

pojetí Antikrista

apokalyptických
autoři

spisů

obou

Antikrista nevykládali

korporativně,

jako veškerý stav

světský i duchovní, jenž se stavěl do opozice ke Kristu. 673 Jak ještě dále uvidíme, postoupil

Mikuláš z Pelhřimova ve svém pojetí Antikrista ještě dál a ztotožnil Antikrista s veškerým
hříšným, tělesným světem.

Jakoubkův

jak svým
na své

i

pisatelům,

předchůdce

Mikulášův

tak

- na

době,

výklad Zjevení jsou texty, které svým obsahem odpovídaly

ve které byly sepsány. Jakoubek i Mikuláš, oba v návaznosti

Matěje

z Janova, Mikuláše z

Drážďan,

Jana Husa a další - vzývali

ideál prvotní církve, kterou kladli do ostrého protikladu s církví
nepravostmi, tedy Antikristem. K

vyjádření

verše 17. kapitoly Janova Zjevení.
hříchy naplněnou

současnou,

ovládnutou

této disproporce použili oba výkladu prvního

Nevěstka,

usazená nad vodami,

značila

soudobou,

církev. Oproti ní byla pak postavena apokalyptická žena sluncem

oděná

z 12. kapitoly, ztotožněná s prvotní, ideální apoštolskou církví. 674 V tom se oba autoři zcela

(

shodovali, respektive Biskupec na Jakoubka navázal. Jakoubek ze Stříbra ovšem pojímal
prvotní církev jako ideál, jako pravzor, od kterého se církev v jeho

době působením

Antikristovy nepravosti odchýlila, přičemž toto vzdálení se ideálu mu bylo podnětem k
nápravě, potažmo k boji proti Antikristově nepravosti. 675 Mikulášův postoj byl v tomto
bodě

odlišný, alespoň posuzujeme-li jeho postoje v rámci celého výkladu. Prvotní církev

považoval za ideál stále živý, ovšem chápaný v eschatologickém horizontu. Celý jeho spis
je prodchnut myšlenkou, že prvotní církev byla znovu nastolena v táborské obci. Táborská

67
67
67:

n(
XXVIII. Antichristus autem suos obligat sacerdotes, in locis ipsis deputatis, auctoritate sua residere." Srov.
Jan VIKLEF, De Christo et suo adversario Antichristo, Polemical works in latin II, cap. XII, s. 683, "Cristus
enim precipit suis discipulis, ut irent in orbem universum et predicarent ewangelium omni creature, ut patet
de Marc. Ultimo, antichristus autem [ ... ] facit suos episcopos in castris dominorum temporalium residere."
v
673 Mikuláš z PELHŘIMOVA, Postilla super Apocalypsim, Ms ONB 4520, fol. 69 (dále citováno jako Super
Apocalypsim) "et est Antichristus, secundum modum loquendi scripture, quicunque Cristo aut leg i se est
contrarius"; fol. 179', "Antichristus, id est status spiritualis et secularis qui erunt contrarii Christo verbo et
0-eere".
v
6 4 Výklad na Zjevenie, díl II., s. 54. Ms ONB 4520, fol. 265 •
675 Např. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 503, 548; díl II, s. 90 etc.
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D

67'

se
ut
68<
681

de
Ja
682

současné

a

komunita Mikulášovy doby byla tak prezentována jako
ideální oáza, která se zbavila
výlučnosti

~sp.

církve

hříchů

a

spěje

společenství

vyvolených, jako

ke své spáse. Zaznívaly tu podobné tóny o

a vyvolenosti, jaké byly slyšet již v počátcích husitského hnutí,

ať

už v kázáních

Želivského,676 či u táborských raných radikálů, tentokrát ovšem bez adventistických, popř.

akoubkově

otevřeně

[ Antikrista

také Mikulášova vize ideálního

spisů

příto mni apoštolové i Kristus,677 měla své trhliny. Autor musel přiznat, že táborská

obou

chiliastických konstrukcí, stále ale se silným eschatologickým podtextem. Ovšem
společenství

levykládali

komunita se potýkala s problémy a

:škerý stav

dokázala ihned potlačit.

:, postoupil
; veškerým

678

hříchy,

obnovené prvotní církve, ve které byli stále

které prvotní církev nepostihly, respektive je

Přítomnost nepravostí na Táboře a vzor prvotní církve Mikuláše

vedly znovu a znovu k výzvám k boji proti
'
t 679
k duch OVlllmu
ZlVO u.

hříchům,

k pokání, k modlitbám, obrácení se

v'

Ačkoliv

se podle Mikulášova
hříchy,

svědectví podařilo

vypudit z Tábora,

Antikristovy síly zde stále

třeba

působily. Největším

i násilím,

problémem

)dpovídaly

již prakticky všechny

návaznosti

v jeho

:í - vzývali

svatých. 68o Mikulášovo postesknutí nad pokleslými mravy se sice týkalo jen opilství, ale

wládnutou

četnost

lu prvního

alkohol nebyl jediným problémem táborské komunity.

soudobou,

naslouchání

::em

oděná

utoři

zcela

očích

bylo opilství, táborské opilce

jeho narážek a varování

požadavkům těla,

adresované táboritům.

681

přirovnával

před nadměrnou

k apokalyptické

zábavou a ženami
Rovněž

ženě,

opilé krví

může naznačovat,

jeho poznámky o

že

přílišném

jenž touží po spánku, jídle, pití a zahálce bylo

zřejmě

Zde ovšem nelze zapomínat, že se jedná zároveň o literární topoi,

obsažené v evropské tradici již od antiky.
Antikristovy síly byly podle Mikuláše i Jakoubka již

m pojímal

na zemi, Antikrist

Jůsobením

"náramně

Jdnětem k

yl v tomto

Mikuláš, ve výkladu verše 17,10. Zde Jakoubek označil sedmého apokalyptického krále za
682
Celkově lze
Antikristova ducha, jenž ovládá církev, Mikuláš pak za Antikrista samého.

)tní církev

při porovnávání obou textů poznamenat, že Mikuláš používal přímé označení Antikrist

kraloval v cierkvi a po všem

světě",

přítomny

jak zaznamenal Jakoubek,

stejně

jako

( jeho spis
Táborská

re." Srov.
, "Cristus
e, ut patet
residere."
ko Super
i se est
verbo et

Jan ŽELIVSKÝ, Dochovaná kázání z roku 1419, díl 1., ed. Amadeo MOLNÁR, Praha 1953, s. 49, 50.
S
v
uper Apocalypsim, fol. 283 .
8 Super Apocalypsim, fol. 184\ "Non certe in ecc1esia primitiva potuerunt illa mala locum habere, que in
nostris
communitatibus habent" •
679
Super Apocalypsim ,fol. 184\ "sicut oIim in primitiva ecc1esia spiritus malos non sinebant vivere, qui per
septem capita significantur bestie, sic et nos soIicitudinem omnem nostram deberemus apponere contra iIIos,
~~ rnox dum caput apparuerit illius, occideremus".
v
681 Super Apocalypsim, fol. 273 •
Super Apocalypsim ,fol. 179\ "Bestia vult esse soluta, manducare et bibere, currere, otiari, letari, non
deficere in camalibus pabulis et alimentis, dormire etc." Stejná slova použil proti tělesným požitkům i
!:J<0~bek,je tedy možné, že se u obou jednalo o obecné zavržení tělesných potřeb.
Vyklad na Zjevenie, díl II., s. 100, "Sedmý král, kteréhož nebylo a již přišel jest, sedmý duch,
Antikristuov, kteréhož v domu prvotnie cierkve nebylo, ale nynie široce náramně kraluje v cierkvi po všem
SVětě; tentoť je duch najzchytralejší, kterýžjest hlava šelmy najsilnějšie"; srov. Super Apocalypsim, fol. 279 v •

676
677
67
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větší

s daleko
pak

intenzitou než Jakoubek.

naznačuje,

že oba

autoři

Právě

výklad sedmi

králů

ze sedmnácté kapitoly

pojímali boj proti Antikristu nejen v obecné

rovině,

kdy proti

sobě

stály strana Kristova a Antikristova, ale také jako individuální boj v nitru každého
jedince. 683
Zkažená, zkorumpovaná,
signálem

naplňování

pojem Antikrist

zesvětštělá

se apokalyptického

neoznačoval

projevů

scénáře

a reálné

mravů

přítomnosti

a hodnot byly

Antikrista,

přičemž

pouze eschatologickou figuru ve smyslu Pavlova Syna

Zatracení. Koncept Antikrista vykládali
veškerých negativních

církev a celkový úpadek

tehdejší

zmiňovaní autoři

v morální

rovině

společnosti (např.

u Jakoubka:

jako souhrn

"Neboť

dnes se

všemi pokrytci, tajnými a zjevnými hřiešníky Antikristus přišelf,,).684 V tomto pojetí mohla
husitská apokalyptika navázat na předchozí texty, a to i z

českého prostředí,

o kterých bylo

pojednáno výše.
Jak tedy chápali a vykládali pojem Antikrista Mikuláš Biskupec a Jakoubek ze
Stříbra?

Oba se ve svém pojetí

přičemž

zavrhli možnost pojmout Antikrista jako figuru eschatologicky mytologickou

v rámci

čistě

autoři

přidržovali rozšířené pozdně středověké

interpretace,

typologického výkladu jako konkrétní osobu historickou. Oba

či

zmiňovaní

následovali ve svých výkladech dlouhou tradici, jíž dal základy Tychonius, a v řadě

jejíž následovníků stáli svatý Augustin, Řehoř Veliký, Beda Ctihodný, Haimo z Auxerre,
Richard od sv. Viktora

či

Tomáš Akvinský. Ve 12. století na Tychonia navázal mezi

jinými benediktinský mnich Rupert z Deutzu (znám také jako Robert de Liege),685 jehož
myšlenkové postupy v ozvěně mohly ovlivnit právě pojetí Antikrista u českých
reformátorů.

Stejně jako před ním Tychonius či Řehoř Veliký a po nich čeští apokalyptici, i

Rupert z Deutz mluvil o jednotě mezi Antikristem a ďáblem. Antikrist byl chápán jako
filius diaboli, inkamovaný Satan. 686 Vznikla tu tedy paralela ke kristologickému dogmatustejně jako Kristus v sobě zahrnoval dvě podstaty, božskou a lidskou, i Antikrist v sobě

slučoval člověka a démona. 687 Jak uvidíme, byla tato paralela ve středověké apokalyptice

683

Výklad na Zjevenie, díl II, s. 99, "Tehdy tento jiný král bojuje jako střelami najvostřejšími vnitř bojuje

proti
684

člověku.

A když ten oanuje v duši, tehdy zase uvodí těch

pět

králuov."

Výklad na Zjevenie, díl II, s. 104.

Na rozdíl od Tychonia vnesl Rupert do svých apokalyptických výkladů i konkrétní historické události,
nepřekročil ale dobu vlády Konstantina, pro následující události včetně vlastní současnosti se striktně držel
abstraktních výkladů tychoniovské tradice. Wilhelm KAMLAH, Apokalypse und Geschichtstheologie. Die
mittelalterliche Auslegung der Apocalypse vor Joachim von Fiore, Historische Studien 285, Berlin 1935, s.
100n.
686 Ruperti Commentaria in Apocalypsim, MPL 169, col. 1180.
687 Horst D. RAUH, Das Bild des Antichrists, s. 220.

685

190

pito ly
proti
~dého

ještě

rozvinuta do paralely svaté Trojice a trojice

ďáblovy.

Antikrista Rupert z Deutz

identifikoval s corpus diaboli, respektive s corpus Antichristi, složeným z národů Gog a
Magog, Židů, pokrytců, heretiků, pohanů etc. 688 Prostřednictvím tohoto těla Antikristova
ďábel během

vystupoval

sedmi epoch církve proti vyvoleným Božím. V Rupertově
tělesnost

(carnalitas). S tímto

t byly

konceptu byl Antikrist symbolem také pro obecnou

ičemž

výkladem se setkáme u Jakoubka i u Biskupce. 689 Asketické odmítnutí tělesnosti a její
působení

Antikrista

patřilo opět

k tradičním stálicím tychoniovské exegetické

Syna

navázání na

:mhrn

linie. Již od Tychonia se tradovalo spojení

!es se

horizontu všeho

nohla

u autorů během celého středověku - u Jeronýma, Řehoře Velikého, Hildegardy z Bingen,

l

bylo

světského

tělesných požitků,

smyslnosti a v širším

s až hedonistickým obrazem Antikrista. Tento motiv nalezneme

lva ze Chartres a dalších. 69o
Rupert z Deutzu,

stejně

jako mnozí další, charakterizoval Antikrista jako antitezi ke

ek ze

Kristu, jako jeho naprostý opak. 691 Jakoubek ze Stříbra i Mikuláš Biskupec navázali na

etace,

nastíněnou interpretační

ou

či

kteří

tradici a Antikrista považovali za mnohonásobnou entitu všech,

odporovali Kristu

činem

či

slovem. Proti

tělu

Kristovu tedy postavili
stejně

tělo

ovaní

Antikristovo, slovy Mikuláše congregatio malorum. Jakoubek i Mikuláš,

r řadě

předchůdci

)(erre,

vzoru Jana Viklefa a dalších reformních

meZI

slávou zkaženou církev, především pak vysokou církevní hierarchii v čele s papežem. 692

českými

Jakoubkův

jehož
;kých

mezi

jako jejich

reformátory, pokud mluvili o corpus Antikristi, měli na mysli, po

Výklad na Zjevení

autorů,

zejména tehdejší, bohatstvím a

přímým označením

Biskupec naopak používal pojmu Antikrist velice

Antikrist

často. Například

příliš nehýřil,

světskou

Mikuláš

ve výkladu 17. kapitoly

Biskupec Antikrista ztotožnil se šelmou, s nevěstkou, s cizoložnicí, jinde s Babylonem.
tici, i

Zjevně

se nechal zlákat textem Janovy Apokalypsy, jež poskytovala středověkým

jako

interpretům mnoho variant symbolů Antikrista, již tím, že tento text byl naplněn různými

tatu-

šelmami, pozemskými či mořskými, rohatými, vystupujícími z propasti etc. 693 Často se tak

'sobě

rptice
.
D. RAUH, op. Cit., s. 227.
Op. cit., 5. 223, srov. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 500 "Jednoho každého člověka tělo jest pravá šelma,
kteráž bojuje proti člověku."
690 H
.
691
• D. RAUH, op. Cit., s. 84, pozn. 67.
Ruperti Commentaria in Apocalypsim, MPL 169. col. 1083. Souhrnně k Rupertově na eschatologickém
základě vystavěné alegorii Maria Lodovica ARDUINI, Rupert von Deutz (1076-2239) und der "Status
~~ristžanitatis" seiner Zeit, Koln 1987, s. 429.
r
693 Super Apocalypsim, fol. 69\ 179 •
. Na tuto variabilitu symbolů poukázal ostatně i sám Mikuláš BISKUPEC, Super Apocalypsim, fol. 178 v , "Et
Slcut per diversas figuras et naturas animalium describit vel descripsit Christum et suum exercitum, sicut ante
patet ex scriptis huius libri et post patebit, sic etiam describit dyabolum et filium eius Antichristum cum omni
SUO collegio per diversam creaturam ter[r]restrem et monstra marina."

688
689

je

ti,
ržel
že
5,5,

H

•
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ztotožněn

stávalo, že Antikrist byl

symbolu bylo přiřčeno více
Ve

středověké

významů.

případě přidržovali

exegetické tradici, které se v tomto

tak Mikuláš, byl Antikrist
kapitole (Apc 13,1). Ta

nejčastěji

celkově

jak Jakoubek,

symbolizován šelmou, vystupující z moře ve 13.
jedinečný příklad

poskytovala

symbolismus manifestoval jednotu
naznačeno,

v jednom textu s více symboly, nebo že jednomu

ďábla

toho, jak apokalyptický

jako démonické inverze dobra. Jak již bylo

paralela Kristus - Antikristus byla dále rozvinuta.

Právě

na základě

výkladů

13.

kapitoly (a poté 16. kapitoly) Zjevení lze mluvit o paralele svaté Trojice (Otec, syn, Duch
svatý) a

ďábelské

trojice

(ďábel,

Antikrist, falešný prorok, symbolizovaní drakem, šelmou,

vystupující z moře a šelmou vystupující ze země).694 Mikuláš z Pelhřimova vysloveně
poukázal na protiklad a boj mezi trojicí d'áblovou a Trojicí boží. 695 U Jakoubka i u
Biskupce symbolizovala monstra z třinácté kapitoly Apokalypsy, tedy drak, šelma
vystupující z moře a šelma vystupující ze

země

Krista a jeho vyvolených. Drak byl vobou
vystupující z moře identifikovali oba nejen
Jakoubek v kontextu), ale také se

světským

ztotožnil s corpus Antichristi, tedy
zároveň

obecně

jednotu zla

případech
přímo

(ďábla)

odpůrců

a souhrn

vykládán jako

ďábel,

s Antikristem (Mikuláš

stavem. Bestii vystupující ze

šelmu

otevřeně,

země

Mikuláš

se všemi, kdo následovali Antikrista, ale

mu tato šelma poskytla symbol pro pseudoapostolorum congregatio, pro stav

"pokryteckých duchovních".696 Tím Biskupec navázal přímo na tradici, v jejíchž počátcích
stály spisy a výklady Tychoniovy. I pro Tychonia byly
kterou Antikrist vnikl do

pokrytečtí

a falešní

křesťanského společenství. Ačkoliv středověk

kněží

branou,

nahlížel otázku

falešných kněží a tím sebehodnocení církve spíše perspektivou spisů Augustinových,
základ těchto myšlenek položil právě Tychonius. U tohoto autora najdeme rovněž
pochybnost, tolikrát zopakovanou husity, zda má svátost, podaná hříšným knězem (tedy
služebníkem Antikristovým) účinnost z hlediska spásy.697
Obrazem špatných duchovních byla šelma vystupující ze země i pro Jakoubka. Oba
autoři pomocí uvedených monster (ta se pohromadě vyskytují ještě ve verši 16,14 i

s odpovídající interpretací) vystihli soubor svých

nepřátel,

jeho

části

a

konečnou

jednotu,

Georg GLONNER, Zur Bildersprache des Johannes von Patmos, Mtinster, 1999, s. 130. Autor Zjevení tu
vytvořil archetypální obraz celého světa, jenž byl dočasně celý ovládán zlem: všechny tři zóny světa (podle
tradičních představ tedy nebe, zemi a světové vody) se dočasně nacházely pod vládou jednoho ze stvoření
zla. Kapitoly 12 a 13 janova Zjevení je v tomto smyslu tvoří celek. Tato celková nadvláda zla ovšem
skončila, když byl drak svržen na zem, po druhém příchhodu Krista mělo být zlo zcela spoutáno, Cristian
BADILlTA, Métamorphoses, s. 77n.
695 Super Apocalypsim, fol. 255\ "tres, quia ad hoc exibunt, ut fidem Trinitatis inpugnent."
f
696 Super Apocalypsim, fol. 195 •
697 H. D. RAUH, Das Bild des Antichrist, s. 82.
694

192

norou

zastřešenou silou a mocí ďábla.

698

Jakoubek navíc do svého výkladu 13. kapitoly vnesl

velkou dávku aktualizace soudobých událostí.
ubek,
/e

13.

)tický
bylo
lů

13.

očích

reprezentanty. První šelmu v Jakoubkových
. k'Y k onCl.
'1
pak Kostmc

role.

Přesto

základ Antikristova

šelmy tak v jeho podání našly své jasné

zosobnil Zikmund Lucemburský, druhou

699

Hříšnému světskému

důležitá

Obě

lidu a

světské vládě

byla v interpretaci Antikrista

ale považovali Biskupec i Jakoubek za hlavní problém doby a za
těla

zkaženou církev,

označovanou

jako ecclesia malorum, nebo

představitele

Duch

ecclesia malignantium, zejména pak nejvyšší církevní

lmou,

Biskupec v Expositio super Apocalypsim

)Veně

Antikrista (tj. papeže) chápal jako "prvního mezi špatnými",

ai u

rozšířen

;elma

nejvyššího Antikrista (summus Antichristus), v jaké se objevil u

půrců

v návaznosti na

;elmu

Stříbra. 700

rřeně,

kuláš
l,

ale
stav

přiřčena

převzal

v

čele

do jisté míry výklad
přičemž

s papežem.

Viklefův,

když

tento výklad byl

na celou instituci papežství. Aktuální papež zde tedy nevystupoval v roli

Biskupcův

něj

Matěje

z Janova a

také v Positio (respektive Questio) de Antichristo Jakoubka ze

koncept Antikrista

tvořil

typ Antikrista kolektivního, chápaného jako

congregatio malorum. Paradigma korporativního, s ohledem na

římskou

církev

rovněž

"institucionálního" typu ale nevystihovalo celou podstatu Mikulášova pojetí. Antikristem
mu totiž nebyl pouze fyzický

nepřítel,

instituce církve

či světské

moci. Antikristem mu byl

ltcích

rovněž celý svět se svou marností, hříchy a nástrahami. 701 V tomto pojetí nebyl Mikuláš

mou,

z Pelhřimova nijak originální, podobnou dikci lze nalézt již u Tychonia, Viktorina z Pettau

tázku

nebo u Haima. Přímé spojení Antikrista s vanitas mundi najdeme rovněž například

vých,

v souboru Glosa ordinaria/02 stejný motiv rozvinul ve druhé polovině 13. století ve svém

,vněž

výkladu na Apokalypsu (incipit Cognovit Dominus) i dominikán Mikuláš Gorranus, když

(tedy

položil rovnítko mezi d'ábla a milovníky materiálního světa,703 a posléze, s odkazem na

Oba

,14 i
notu,
ítu

,dle
ní

:98 Super Apocalypsim, fo1255 v, "sic membra dyaboli habent spiritum suum, qui ad omnia mala ducit".
7:: V~klad na Zjevenie, díl 1., s. 499, s. 505.

VIZ výše. Nezdá se, že by české reformní prostředí v otázce interpretace Antikrista převzalo jinak ve
středověku velmi rozšířenou představu o "dvou Antikristech" (mixtus a purus), mající svůj základ
v myšlenkách Jáchyma z Fiore. Více o tom Marjorie REEVES, lrifluence oj Prophecy in the Middle Ages. A
Study in Joachinism, London 1993, s. 171, 468n. etc. Podrobněji Richard K. EMMERSON, Ronald B.
HERZMAN, The Apocalyptic Imagination in Medieval Literature, University ofPensylvania Press 1992, s. 9
~lRobert E. LERNER, Antichrists and Antichrist in Joachim oj Fiore, in: Speculum 60,1985, s. 553-570.
Super Apocalypsim, fol. 265 r "Veni et ostendam tibi dampnationem, id est causam dampnationis
meretricis magne, id est vanitatis mundane vel Antichristi". Fol. 276\ "Per bestiam Antichristus, dyabolus et
~und~s significatur". Fol. 185\ "Sancti apostoli occidebant Antichristum, id est omnes malos spiritus."
[Nlcolaus LYRA], Sexta pars Biblie cum Glosa ordinaria et expositione Lyre litterali et morali ... super
1/joc.aIYPsim, [ad Apc 16, 19], fol. 265 r •
Nlcolaus GORRANUS, In Apocalypsin Iohannis Apostoli (Cognovit Dominus), Antverpiae 1620, s. 264, (ad
A~c 16,3)"Per terram totum corpus Diaboli designatur, [ ... ] id est amatores terrenorum incorporabis tibi. Sed
qUla isti diversis vitiis affluunt, ideo diversis nominibus nominantur."
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Glosy, ztotožnil Antikrista s prázdnou

světskou

slávou, "Effudit phialam suam. Id est

ennuntiavit praedicationem suam. In solem. Id est contra solem, scilicet Contra
Antichristum, qui dicet se esse illum solem [. ..}. Potest autem referri effusio huius quartae
phialae ad peccatum vanae gloriae, quia per solem possumus intelligere ve ne
gloriosos.,,704 Všichni tito autoři přitom pouze rozvíjeli schéma dané samotným Janovým

Zjevením: také zde byl

svět

postaven jako protiklad a antiteze ke

společenství

Božímu.

Toto pojetí je patrné zejména v úvodních kapitolách Janovy Apokalypsy, dá se ale
vypozorovat v tónu celého textu. 705
vytvořily

Kolektivní model Antikrista se u Biskupce spojil s modelem amorfním a
tak vidinu

všudypřítomného

zla a

všudypřítomného nepřítele

chápaného jako corpus

mysticum Antichristi. 706 Takto pojatý Antikrist nemohl být přemožen fyzickým bojem a

fyzickou zbraní. Táborité mohli porazit pouze "Antikristovo vojsko", ne Antikrista
samého. Ten

měl

být poražen Kristem, tedy až na konci

velkou nutnost bojovat proti Antikristu. Byl

přesvědčen,

věků. Přesto

že tento

přišel

prvotní církve (zde se Mikuláš rozcházel s Jakoubkem, který

Biskupec vnímal
na

svět

přítomnost

již v době
Antikrista

v apoštolské církvi vyloučil), ta mu ovšem dokázala vzdorovat. 707 Bylo proto nutné, aby
obnovená prvotní církev, tedy táborská obec
proti Antikristovým silám. Boj

měli

tvořící

vyvolené vojsko Kristovo, vedla boj

vést jak slovem, jako Kristem seslaní praedicatores

illuminati,708 tak mečem, jako fyzické Kristovo vojsko. 709 Opět tu byl zdůrazněn punc
výlučnosti,

když Mikuláš vyzdvihoval své souputníky jako ty nemnohé,

kteří

po vzoru

apoštolů ničili zlo a hřích na zemi, zatímco ti ostatní naopak hřích do srdcí lidí zasévali.

7lO

Úkol bojovat proti Antikristu a špatnosti světa ležel pouze na bedrech táborské komunity,
protože bývalí spojenci po prvotní spolupráci zklamali, odvrátili se od správné cesty a
přidali

se na protivníkovu stranu. Takovéto povzdechy,

Pelhřimova uvědomoval,
namířeny

kteří

se vzdali

o tom, že si Mikuláš z

v jaké politické izolaci se koncem dvacátých let Tábor ocitl, byly

zejména proti okruhu pražských univerzitních

odpadlíky,

svědčící

původního

boje,

ideálů

mistrů,

a ve své

jež Biskupec považoval za

umírněnosti

se

přidali

na stranu

Cognovit Dominus, (ad Apc 16,9), s. 266.
H. D. RAUH, Der Antichrist, s. 72, s. 78.
706 C. V. BOSTICK, The Antichrist and the Lollards. Apocalypticism in the late medieval and reformation
England, Leiden etc. 1998, s. 187 n.
r
707 Super Apocalypsim, fol. 185" 279\ 280 etc. Mikuláš mohl navázat na Matěje z JANOVA, Regulae, 1. 111.,
(sv. 3), cap. VL, s. 20n.
V
708 Super Apocalypsim, fol. 125 •
V
709 Super Apocalypsim, fol. 283 •
rv
710 Super Apocalypsim, fol. 185 - "nostris temporibus hoc fieri videmus, quia una pars instar apostolorum
malum spiritum destruit in hominibus ... ".

704
705
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est
ntra
rtae

Antikrista. 711 Mikuláš, ač sám absolvent pražské univerzity, se ostatně obracel proti
vzdělání

a

vědění

samotnému, jež

odvádělo

lid od boje proti Antikristu a od apoštolských

zásad. 712 Ovšem i Jakoubek se přirozeně mnohokrát ohradil a pohlížel s kritikou na stranu
radikálního husitismu. V době, kdy sepisoval Výklad na Zjevenie, se již
kazatelů

průchod

VÝrn

se stranou táborských

mu.

nevoli. Nejen, že odsoudil adventismus a chiliasmus, odmítání svátostí,

ale

a na mnoha místech dal

definitivně

eucharistické bludy a další myšlenky, jež byly hlásány mezi
postavil se do opozice i

vůči

husitskému radikálnímu

svým

názorům

a své

zpovědi, očistce,

přívrženci

způsobu

rozešel

raného Tábora.

vedení válek, proti

vypalování kostelů, vraždám, loupežím etc. 713
"PUS

Mikuláš Biskupec se ve svém apokalyptickém spise musel vyrovnat s realitou
ničení

současnost

čas

ma

dlouholetých válek, drancování a

rista

začlenil

[mal

Antikrista, resp. vojska Kristova a vojska Antikristova. Také drancování církevního zboží

[obě

mohlo tedy být v rámci tohoto boje obhájeno, muselo být ale

rista

spravedlnost. I zde se projevil

aby

táborské komunity. Zatímco ostatní

boj

využívali na rozmařilý život, táborité svou kořist údajně spravedlivě přerozdělili. 714 Podle

zboží. Svou

scénáře, vytvořil

ji do apokalyptického

Mikulášův

zlomu,

vizi aktuálního a absolutního boje Krista a

prováděno

vybraný smysl pro

válečníci

vyložil jako

se smyslem pro

zdůrazňování výlučnosti

(bestia monstruosa) si zboží nechávali a

boření kostelů

ores

Biskupcových slov se táborité v roli vojska Kristova cítili být povoláni k

mne

klášterů.

lOru
I1.· 710

vykonavatelé Kristovy

vůle

souvisel také vztah ke

světské

lity,

postoj. Považovali ji za v boji nutného,

ty a

Antikristovi

áš z

přítomnosti

byly

jenž znamenal prolití krve nepřátel, jejich mrzačení a likvidaci. Některá místa Mikulášova

II za

Výkladu dávají ale poodhalit, že jeho pojetí boje nebylo zcela jasně definované. Na jedné

ranu

straně zdůrazňoval činnost kazatelů,

II.,

1

ozvěna počáteční

Jako by tu zaznívala

upřednostňoval

ho ale

přivedla

radikální fáze husitství, kdy se samozvaní

snažili vyhladit ze

světa

všechen

hřích.

moci. Jak Biskupec, tak i Jakoubek k ní
leč

a

S nutností boje

měli

ambivalentní

velice nespolehlivého a hříšného spojence. Proti

Biskupec boj duchovní, který

měli

i k nutnosti ideologicky ospravedlnit a

návrat ke starým

vzorům

vést kazatelé. Realita
zdůvodnit

boj

tělesný,

a evangelijním zásadám, na

v
711 Super Apocalypsim, fol. 185 , "Vna pars destruit Antichristi traditiones, alia vero edificat et curat, quod
nobis presertim magistri pragenses faciunt. Nam qui nobiscum fortiter prius caput bestie predicantes
vulneraverunt, contra traditiones pape, iam quasi in aliam qualitatem iterum promovent eos, conversi."
v
712 Super Apocalypsim, fol. 187', fol. 187 .
713 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 509. Shrnutí k diskusi o podmínkách vedení války a k Jakoubkovu
dobrozdání v této otázce František ŠMAHEL, Husitská revoluce, díl III., Praha 1993, s. 24-25. Mikuláš
z Pelhřimova připustil pod vlivem okolností nezbytnost násilí a boje, zaštiťoval se ale vždy obranou
evangelijní pravdy. Ani on ale neschvaloval některé krajní krutosti, ač byly páchány husitskou stranou.
714 Super Apocalypsim, foI288'. "Nam prout nostri bellatores hec, que communiter acquirentes per bellum
dividunt, graviter se hec facere ex lege Domini probabunt."
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druhé

straně

se objevovaly i výzvy k tornu, aby všichni, kdo se postavili do cesty

husitským

obráncům

poraženi a

zničeni.

bylo pro Mikuláše
Táboře

pravdy, kdo

měli

Z celého textu ale
vytvoření

podíl na smrti Jana Husa a dalších, byli v boji

přece

ideálního,

důležitější

jen vyplývalo, že

bezhříšného,

ke spáse

než fyzický boj

směřujícího společenství

na

- tedy obnovení apoštolské církve. Boj proti Antikristu, zejména duchovní, ale

v případě

potřeby

i tělesný, byl nutnou

součástí

eschatologické úlohy takto pojaté táborské

komunity.
Deset let

bojů,

zabíjení, drancování a pálení církevního zboží se

v Biskupcově textu, který se s těmito
Došel ale ke
důležitost

shodě

způsobu

Matěje

poskytovali

musel vyrovnat a eticky je obhájit.

ostatně

vystupovali v pozici duchovního vojska proti

z Janova. Kazatelé slova Božího a
ve

výkladu

obou

husitských

důstojné přijímání
apokalyptiků

v eschatologicky chápaném boji proti Antikristu dosáhnout konečného
Jakoubek ze

Stříbra

i Mikuláš Biskupec v pojetí Antikrista,

dalších otázkách, navázali na
z Janova, ze
Antikrista.

odrazilo

s Jakoubkem v tom, že v boji proti Antikristu a jeho silám mají zásadní

kazatelé slova Božího. Ti

Antikristu již u

skutečnostmi

nutně

zahraničních

předchozí

tradici, v českém

inspirací na dílo Viklefovo a jeho

Přes některé dílčí

neshody, dané rozdílností

možnost, jak

vítězství.

ostatně

prostředí

pod obojí

jako v mnoha

zejména na

Matěje

morálně-typologické

táborů,

k nimž oba

autoři

pojetí

náleželi

v rámci husitského hnutí, se Biskupec s Jakoubkem v pojetí Antikrista v mnohém
shodoval, v některých bodech se v jeho díle

doslovně

inspiroval.

*
Interpretace apokalyptického textu byla vždy závislá na
politickém kontextu dané doby. Apokalyptický text

tvořil

společenském,

kulturním a

základní invariantní strukturu,

smysl jednotlivých symbolů se ale měnil v závislosti na prostředí a době, kdy bylo
proroctví interpretováno. Je jen logické, že jednotlivé znaky v různých podmínkách
nabývaly jiných významů. Pro Jana na Patrnu představovalo jeden z hlavních problémů a
nebezpečí Římské impérium, je tedy logické, že v původním významu se babylonská

nevěstka ztotožňuje s Římem a jeho vládou. Celá sedmnáctá kapitola Apokalypsy byla ve

svém původním významu pak vykládána jako politická kritika Římského impéria a
vyjádření etického kontrastu Říma-Babylonu a Nového Jeruzaléma. 715 V prostředí

husitských Čech ztotožnili Jakoubek ze Stříbra i Mikuláš Biskupec babylonskou nevěstku
se zesvětštělou, hříšnou soudobou církví, v jejímž počínání hledali pramen všech
Barbara R. ROSSING, The Choice between Two Cities. Whore, Bride, and Empire in the Apocalypse,
Harrisburg, 1999, s. 82 n.
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b

cesty

nepravostí. Oba vyzývali k nápravě, k eliminaci zlořádů, k vypuzení Antikristova ducha

boji

z duchovní i světské sféry, z celé společnosti. V obou studovaných případech textů se

Ý boj

jednalo o "subversivní",716 či "negativní,,717 apokalypticismus, nebot' oba autoři využívali

ví na

výkladu apokalyptického textu k tomu, aby vyjádřili své odmítnutí k dominantním

r,

ale

politickým, sociálním a náboženským strukturám. Ani jeden z nich ovšem nenabádal

)rské

k sociální revoluci. Na rozdíl od husitských chiliastů byli propastně vzdáleni výzvám

1

k zničení zavedeného společenského řádu. Zamítli vidinu uspořádání společnosti ve

azilo

smyslu táborských radikálních chiliastů a rovnostářů, kdy nemělo být "nižádného na zemi

hájit.

kralovánie, neb panovánie, ani poddánie".718 Jakožto teologové a kazatelé zaměřili oba

;adní

svou kritiku na duchovenstvo, v jehož zkaženosti a hříšnosti viděli hlavní dopad a důkaz

proti

působení Antikrista. Na druhou stranu to byli ale příslušníci duchovního stavu, zejména

Jbojí

Krista v životě i skutcích následující kazatelé, do koho Jakoubek i Mikuláš vkládali

jak

největší naděje v obrodě společnosti a v boji proti Antikristu.

noha
atěje

lojetí

eželi

ím a

turu,
bylo

kách
nů

a

nská

a ve
ia a
tředí

stku

šech

----------------------716
K tennínu "subversivní" apokalyptika C. V. BOSTlCK, The Antichrist, s. 16.
Srov. Bernard MCGINN, Visions oj the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, Columbia
W~iversity Press, 1979, s. 32-33.
Archiv český III., s. 221.
717
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Velislavova bible, NK ČR Praha, fal. 130v, Zvěstování Antikrista.

,Zrození Antikrista.

198

Velislavova bible, NK

Praha, XXIII C.124, fal. 162r . Antikrist zabijí Henocha a Eliáše.

199

Velislavova Bible, NK

Praha XXIII C.124, fal. 164r (ilustrace ke 13. kap. 'Zjevení)

J
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Franlifurt nad Odrou, kostel Pany Marie,

201

Antikristův

zázrak se sloupem

VIII. Chiliasmus a husitská apokalyptika -

čas

po

porážce Antikrista
Cesset ergo mille annorumfabula!719

V1I1.1. Chiliasmus,

otevření

sedmé

pečeti

a exegetická

tradice
Příběh křesťanského

zavrhl jako

"směšnou

odmítnutí chiliasmu

začíná

svatým Augustinem. Augustin

báchorku" (ridicula fabula), že v budoucnu by

mělo

být na zemi

nastoleno tisícileté království Krista a svatých (Apc 20, 1-6). V jeho pojetí tisíciletá
pozemská vláda Krista
případě

by

představovala

obraz pro celou éru

křesťanské

církve. V žádném

Augustin nepřipouštěl možnost interpretace tisíciletého království jako epochy, jež

měla

nastat až po porážce Antikrista, "regnant itaque cum illo etiam nunc sancti

eius.'mo Za zcela nemožnou pak považoval myšlenku, že oněch tisíc let by mělo být
naplněno
říkaji,

ne duchovními, nýbrž

že ti,

kteří

tělesnými

požitky, tedy dostatkem jídla a pití, "Oni však

tehdy vstanou z mrtvých, se budou oddávat bezuzdnému

hodováni, tj. jidlu a piti v takové

míře,

tělesnému

že nejen nezachovaji žádnou míru, ale dokonce

předstihnou i nevěřící; pak tomu nemůže na žádný způsob věřit nikdo než lidé tělesni."nl

V Augustinově teologickém pojetí

dějin

církev s Kristem vstoupila do šestého věku

své historie, jenž měl být posledním pozemským. Naděje na nastolení dokonalejší epochy
ještě

v době pozemských dějin vyloučil. Zcela tak odmítl teologii dějin takových myslitelů,

jako byli například Justinus či Irenus, kteří považovali první vzkříšení za počátek sedmé
epochy v dějinách lidstva,

během

níž

měl

být spoután Satan, a která

měla

být

naplněna

S. HIERONYMUS, Commentarium in Danielem Libri III (IV), CCL, LXXV A, Tvrnholti 1964, Lib. II, visio
Vll, s. 848
720 Aurelius AUGUSTINUS, De Civitate Dei, CCL, XLVIII, Tvrnholti 1955, lib. XX, cap. 9, s. 715 n.
Problematiku vývoje křesťanského chiliasmu v době po Augustinovi obšírně zpracoval Robert E. LERNER,
The Medieva! Return to the Thousand- Year Sabbath, s. 51-71; TÝŽ, Rejreshment oj the Saints: The Time after
Antichrist as a Stationjor Earthly Progress in Medieval Thought, Traditio 32, 1976, s. 97-144.; TÝŽ,
Millenialism, in: The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. II., New York 1999, s. 326-361. V úvodní části
této kapitoly do značné míry vycházím z Lernerových studií. Augustin nebyl prvním, kdo odvrhl chiliasmus
prvotní církve tím, že ztotožnil tisíciletou vládu Krista s historií pozemské církve v době po Kristově smrti.
Navázal tím na Tychonia, jenž ztotožnil soudobou církev s Novým Jeruzalémem. Nastolení Nového
Jeruzaléma tedy Tychonius nepoložil do budoucnosti světové historie, nýbrž ho označil za církev po Kristově
smrti do konce věků. Pokud se ale středověcí autoři vymezovali vůči chiliasmu, odvolávali se jako k autoritě
k Augustinovi a ne k Tychoniovi.
721 Aurelius AUGUSTINUS, De Civitate Dei, XX, 7, citováno podle Aurelius AUGUSTINUS, O Boží obci (11),
Praha 2007, s. 294.
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pozemskou vládou Krista a vyvolených (sedmý

o

sedmým dnem

Tvoření,

tedy dnem

odpočinku).

věk

v dějinách

měl

korespondovat se

Až po uplynutí sedmé epochy

mělo

dojít

k závěrecne'b't
1 ve a P os Id'
e mmu soudu. 722
v

v

Augustinovy názory
bula! 719

překročitelné

limity.

vytvořily

Průlomem

středověké

pro

těžce

chápání chiliasmu jen

do této bariéry byly v jistém smyslu spisy dalšího

církevního otce, svatého Jeronýma,

ačkoliv

on sám si nic takového

pověst

Naopak vyzýval k tomu, aby vymizela

nepochybně nepřál.

o tisíciletém království, "Sancti autem,

nequaquam habebunt terrenum regnum, sed celestum. Cesset ergo mille annorum
fabula,,,723 byl tedy horlivým odpůrcem chiliastických spekulací. Zároveň ale vnesl do

19ustin

celého pojetí eschatologických událostí nový prvek, jenž antimillenarianismus patristické i

a zemi

stře

opava.I 724
doveVk"e ery po dk'
Chiliasmus (millenarianismus - oba termíny mají stejný etymologický

síciletá
:ádném

neboť

hy,jež

považovány za synonyma) v linii uvažování, jíž, jak dále uvidíme,

sancti
~lo

být

jsou odvozeny z latinského, resp.

řeckého

slova pro tisíc, mohou tedy být
otevřel

Jeroným, není chápán jako doslovná interpretace slov Zjevení o tisícileté
obecně

Vymezen je více

a v širších hranicích, jako

očekávání

"li však

k nastolení dokonalejšího, do eschatologického schématu

?snému

předcházet

okonce

středověcí autoři

posledním událostem

nevycházeli

narušili tabu,

nutně

světa.

původ,

vrátka sv.

říši Kristově.

toho, že na zemi dojde

zařazeného věku,

jenž

měl

Doba trvání této epochy byla variabilní. Pokud

vytvořené

kolem

představy

posledního pozemského

z interpretace dvacáté kapitoly Zjevení, která je

obecně

věku,

považována za

o věku

stěžejní

~pochy

vkládali poselství o sabatistickém věku klidu, míru a dostatku do interpretace Danielova

slitelů,

proroctví

sedmé

Zjevení, neboť tyto jim nezřídka symbolizovaly sedmý pozemský věk církve, jenž měl

plněna

biblickou pasáž, od níž se odvíjela chiliastická proroctví.

či

do

výkladů

sedmé

pečeti,

Středověcí

sedmé polnice a sedmé nádoby

teologové

hněvu

z Janova

podle některých interpretací nabýt charakter sabatu.
Shrneme-li dosavadní, vyvstává zde rozlišení dvou linií výkladu chiliastických

II, visio

spekulací ve středověku, které je třeba vytknout již na počátku. Na jedné straně stojí
~NER,

>ne after
í části
asmus

,mrti.
(ristově
mtoritě

(II),

V předaugustinovském chiliasmu se raně křest'anské představy střetly s antickým obrazem zlatého věku a
židovským mesianismem. I nemnohé ikonografické prameny dokazují, že počáteční chiliastické představy
byly založeny na čistě materiálních charakteristikách hojnosti a bohatství. Podrobněji Bertrand FAUV ARQUE,
~~ représentation du millenium dans quelques manuscrits médiévaux de l'Apocalypse, MSR 58,2001, s. 7 n.
S. HIERONYMUS, Commentarium in Danielem Libri III (IV), CCL, LXXV A, Tvrnholti 1964, Lib. II, visio
VII, s. 848
724
K "přežívání" millenaristických konstrukcí ve středověku a zejména roli sibylských textů a proroctví
pseudo-Metoděje pro jejich formulaci, viz kapitolu o Lucemburcích a jejich místě ve středověké
eschatologické mytologii. Na rozdíl od tradice, jež se rozvinula na základě Jeronýmova výkladu Danielova
proroctví, sibylské věštby i pseudo-Metoděj předpovídaly nastolení věku pozemské blaženosti a hojnosti před
zrozením Antikrista, ne až po jeho porážce.
722
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soudem. Vzhledem k tomu, že Bedovo dílo se stalo významnou inspirací pro
autory,
říci,

podpořil

tak svou autoritou do

Jeronýmův čas

že uvedl

Ctihodný spojil

Jeronýmův

apokalyptických
Jeronýmův čas

míry i další

rozšíření

této myšlenky a dá se

středověké

míru po porážce Antikrista do

exegeze. Beda

výklad na dvanáctou kapitolu Daniela se svou interpretací

apokalyptického textu. Jak již bylo
příštích výkladů

značné

pozdější

řečeno

v předešlých kapitolách, ovlivnil Beda strukturu

na Apokalypsu zásadním
pečetí vysvětlil

způsobem

tím, že sedm

postupně

otevíraných

věků

v církvi. 728

jako obraz pro sedm následných

"ticha" spojil se sedmým

věkem

církve, jenž

nastat po

sedmé

Toto schéma se pak stalo

autoři

pracovali s konceptem, založeném na rekapitulaci. Období klidu po porážce

Při

schématu.
pečeť

součástí dějin

pro všechny

středověké

otevření

pečeti.

Antikrista se stalo

tradičním takřka

měl

církve, definovaných na

základě

výklady, jejichž

apokalyptického

výkladu prvního verše osmé kapitoly Zjevení, tj. místa, kde se objeví sedmá

et factum est silentium in caelo quasi media hora, Beda doslovně citoval

komentář

k Danielovi. Dodal, že sedmý věk bude věkem

po strastech, jež církev

měla

prožít v šestém

věku.

Sedmý

porážkou Antikrista a Posledním soudem,

připodobnil

Kristovým ukřižováním a zmrtvýchvstáním.

729

pouze o

čas

"ticha", ale také celkového

odpočinku,
věk

Beda k

Jeronýmův

"in septimo requiem,"

církve, tedy dobu mezi
času,

jenž uplynul mezi

Podle Bedovy interpretace pak nemělo jít

odpočinku

pro církev, tedy o jakousi pozemskou

inaugurační fázi věčné blaženosti, "initium quietis aeternae.,,730 K délce trvání tohoto času

Beda

řekl

pouze tolik, že Jeronýmových 45 dní není možné interpretovat

tento úsek v historii církve nelze

předem ohraničit časovými

brány k předpokladům, že Jeronýmem vymezený

časový

doslovně,

limity. Tato teze pak

že

otevřela

úsek by mohl trvat i daleko déle

než 45 dní.

Bedae PRESBYTERI, Explanatio Apocalypseos, CCSL CXXl A, ed. Roger GRYSON, Turnhout 2001, lib. 1,
s. 295, "In primo igitur sigi1\o, decus Ecc\esiae primitivae; in sequentibus tribus, triforme contra eam bellum;
in quinto, gloriam sub hoc bello triumphatorum; in sexto, illa quae ventura sunt tempore Antichristi, et
paululum superioribus recapitulatis; in septimo, cernit initium quietatis aeternae." K možné inspiraci Bedy
v Primasiových Commentarii super Apocalypsim (MPL 68, col. 836-854), Robert LERNER, Refreshment, s.
104, pozn. 22.
729 Bedae PRESBYTERI, op. cit., lib. 1, s. 329, "Et cum aperuisset sigillum septimum, etc. Post interitum
Antichristi requies aliquantula futura creditur in Ecc\esia, de qua Daniel ita praedixit: Beatus qui expectat et
pervenit ad dies mille trecentos triginta quinque (Dn XII). Quod beatus Hieronymus six exponit ... Nota,
quod in sexto sigillo maximas Ecc\esiae pressuras, in septimo requiem, cernit, quia Dominus, sexta feria
crucifixus, in Sabbato quievit, tempus ressurectionis expectans. Illuc usque de apertione libri c\ausi et
sigillorum. "
730 Bedae PRESBYTERI, op. cit., lib. 1, s. 295.
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Pozdější

Historii postupných sedmi věků Beda spojil také se sedmi polnicemi. 731 Sedmý věk
církve, ohlášený

zazněním

sedmé polnice, ale na tomto

místě

neinterpretoval jako dobu

ze. Beda

odpočinku

:erpretací

sabat, vztažený k nehistorickému

strukturu

Sex tubae priores saeculi praesentis aetatibus comparatae varios bellorum ecc/esiae

:víraných

denuntiavere concursus. Septima vero sabbati aeterni nuntia victoria tantum et imperium
. znCI
. 'dat. ,,732
veri regls

církvi. 728
ní sedmé
y, jejichž
porážce

a ticha v rozmezí od porážky Antikrista do Posledního soudu, nýbrž jako
času,

"Et septimus angelus tuba cecinit, etc. [Apc 11, 15J

často

využívanou a citovanou

Výklad na

předlohou, neviděl

v čase

mezi smrtí Antikrista a Posledním soudem ani dobu vyhrazenou zkouškám víry a

rptického

trpělivosti věřících

ví sedmá

blaženost, jak to odpovídalo konceptu

ronýmův

porážce Antikrista

určen

'equiem,"

vlády, ale

přesto

měli

)bu mezi

Tesalonickým, když

nul mezi

Antikristovi služebníci, všichni

emělo

rozličným

jít

Biskupcův

Haimo z Auxerre, který byl pro husitské autory, zejména pro
Apokalypsu, velkou inspirací a

věčný

čas,

jako Jeroným, ani

zábavám,

k pokání

jenž by již na zemi

Bedově.

těch

předznamenal věčnou

Podle Haimových

vyvolených,

kteří

představ

zakolísali v

době

byl

čas

po

Antikristovy

být spaseni. Ve svých úvahách vycházel z prvního listu

říkal,

že zatímco vyvolení se v tomto období

klamně

určeni

k zatracení, se měli

měli

oddávat pokání,

věnovat tělesným

radovánkám a

žijíce v přesvědčení, že i když jejich pán je mrtev, oni mohou

,zemskou

nadále žít v míru a v bezpečí. Ve chvíli, kdy propadli zdání

lOtO

náhlou zkázou. 733 U Haima byl tedy sedmý čas církve v okruhu vyvolených vyhrazen

času

lovně,

že

výhradně

pokání. Kdo se oddával radostem tohoto

" otevřela

úvahách o délce trvání sedmého

leko déle

počtu přidal ještě

časovém

velmi

úseku, který

věku

byl

určen

být stiženi

k zatracení. Haimo

při

vycházel z Jeronýmových 45 dní, ovšem k tomuto

důležitý doplněk,

měl předcházet

světa,

bezpečí, měli

když se

kromě

45 dní zmínil

Poslednímu soudu. Tento

rovněž

čas měl

o dalším

být krátký,

leč

jeho přesná délka byla neznámá, "Cuius est adventus secundum operationem Satanae [II

Thes 2, 9]. Hoc ad ipsam diem iudicii pertinet, quando destruetur ipse Antichristus cum

lOI,lib.I,
lm bellum;
i, et
ci Bedy
7ment, s.
tum
<pectat et
Nota,
L feria
i et

731 Bedae PRESBYTERI, op. cit., lib. 2, s. 333, "Et vidi septem angelos stantes in conspectu Dei [Apc 8, 2).
Ecclesia septenario saepe numero commendata praedicationis officio mancipatur, cujus prima tuba
communem impiorum in igne et grandine designat interitum; secunda propulsum de Ecclesia diabolum, mare
saeculi ardentius incendentem; tertia haereticos Ecclesia decidentes, sanctae Scripturae flumina
corrumpentes; quarta falsorum fratrum in siderum obscuratione defectum; quinta majorem haereticorum
infestationem tempus Antichristi praecurrentium; sexta apertum Antichristi et suorum contra Ecclesiam
bellum, et recapitulatione ab adventu Domini, intersertam ejusdem adversarii destructionem; septima, diem
jUdicii, quo mercedem Dominus suis redditurus, et exterminaturus est eos qui corruperunt terram."
732
•
Bedae PRESBYTERI, op. cit., hb. 2. s. 381.
733 HAIMO, Expositio in Epistolas s. Pauli, In Epistolam I ad Thessalonicenses, MPL 117, col. 773 0-774 A,
"Post mortem autem eius [Antichristi] remanebunt quadraginta quinque dies, in quibus multa erit pax, ut in
ilIis electi qui aliquid titubaverunt in persecutione, poenitentiam agant et salventur, ministri autem Antichristi
qui remanserunt post mortem eius, gaudebunt per illos quadraginta quinque dies, ducentes uxores et convivia
celebrantes, et jocos diversi generis exercentes, ac dicentes: Licet princeps noster sit mortuus, modo nos
habebimus pacem et securitatem. Et cum talia dixerint, subito veniet eis subitaneus interitus."
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doslovně

chápaná

zvěst

o spoutání Satana a o tisícileté pozemské

vládě

Krista a SvatÝch

(Apc 20, 1-5). Na druhé straně pak obraz sabatického, v řadě pozemských posledního věku .
církve. Ačkoliv tyto vize nebyly nutně vázány na výklad uvedených veršů dvacáté kapitoly •
Janova Zjevení a také

nutně

nemluvily o tisíci letech,

přesto

je moderní bádání zahrnuje

pod souhrnné označení chiliasmus.
Robert Lerner v souvislosti s vymezením chiliasmu rozlišoval
předantikristovský

poantikristovský chiliasmus. Zatímco

v souvislosti s některou z verzí legendy o Posledním
pseudo-Metoděje)

a prakticky

neměl

císaři

předantikristovský

a

model se objevoval

většinou

či

proroctví

(Tiburtinská Sibyla

pevný základ v Písmu, opíral se poantikristovský

chiliasmus o Bibli a o exegetickou tradici. 725 Poantikristovský konstrukt chiliasmu
vycházel z předpokladu, že Poslední soud nebude následovat

bezprostředně

Antikrista, nýbrž že na zemi nastane jisté meziobdobí, jemuž byly
různé

kvality a úlohy.

Apokalyptičtí

tuto konstrukci do zcela jiných
pozemských

dějin

po porážce

postupně přisouzeny

exegetici ve 12. století (Jáchym z Fiore) pak posunuli
rozměrů,

jako o sabatu a

poantikristovského chiliasmu nemuseli

věku
nutně

nezastřeně

když

mluvili o tomto úseku

blaženosti. Jak ale uvidíme, zastánci
být

ovlivněni

eschatologickým systémem

Jáchyma z Fiore a jeho následovníků. Čas mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem
hojně

interpretovali jako poslední úsek pozemských

okruh Jáchymova vlivu,

popřípadě

dějin

i

autoři, kteří

stáli zcela mimo

se vůči jáchymismu odmítavě vymezovali.

VII.I.2. Svatý Jeroným, kniha Danielova a

důsledky počtů

Byl to právě svatý Jeroným, kdo jako první z církevních otců připustil, že mezi
smrtí Antikrista a Posledním soudem nastane na zemi krátké období "klidu a míru". Jako
základ k tomuto tvrzení nepoužil ale text Apokalypsy, nýbrž dvanáctou kapitolu
starozákonní Danielovy knihy. Tato kapitola z Daniela předpovídá, že přijde čas
opovržení, jenž měl trvat 1290 dní, a Jeroným si byl jistý, že tato doba se vztahuje ke vládě
Antikrista. Jeho názor podpořil i fakt, že ve třinácté kapitole Apokalypsy (Apc 13, 5) se
Používám zde vymezení chiliasmu, se kterým pracoval Robert LERNER, The Black Death and Western
European Eschatological Mentalities, AHR 86,1981, s. 537. Lerner chiliasmu v křesťanském myšlení
přisuzuje čistě optimistickou a pozitivní motivaci, v chiliastických konstrukcích viděl zejména motiv útěchy
a povzbuzení v dobách zkoušek a utrpení. Jiné vymezení kategorií v rámci křesťanského chiliasmu a obecně
apokalyptiky poskytl Bernard McGinn, který mluvilo dvojí funkční charakteristice apokalyptiky.
Apokalyptická rétorika byla využívána buď negativně (tedy v opozici k stávajícím pořádkům) nebo pozitivně
(podpora stávajícího stavu). I negativní apokalyptika byla ale většinou pasivní, nezahrnovala militantní
složku - husitství bylo v tomto ohledu jednou z mála výjimek, kdy je možno mluvit o negativním
militantním apokalypticismu; Bernard McGINN, Visions ofthe End. Apocalyptic Tradition in the Middle
Ages, New York 1998 (první vydání 1979), s. 32 n.
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mluví

O

předána šelmě

tom, že moc bude

měsíců,

(Antikristu) na 42

tedy dobu shodnou

s Danielovým proroctvím. Daniel dále mluvilo tom, že ti, kdo vytrvají a dojdou až k 1335-

témU dni, budou požehnáni. Jeroným vztáhl
zahrnuje

opovržení (Antikristovy vlády) do konce
zbylo 45 dní, jež podle
soudem. O této

většinou

světa.

počet

Logickým

něj měly vyměřovat čas

době řekl

1335 dní na dobu od
odpočtem těchto

začátku času

dvou

údajů

mu

mezi porážkou Antikrista a Posledním

pouze to, že to bude období ticha, "post interfectionem

Antichristi quadraginta quinque dierum silentium sít," kdy bude

prověřena

vytrvalost a

proroctví

trpělivost věřících. 726 Tuto myšlenku Jeroným dále zpracoval ve svém komentáři

ristovský

k Matoušově evangeliu (Mt 24,37-39). Zde předpověděl, že po všech pohromách, jež měly

:hiliasmu

postihnout lidský rod,

porážce

přijde

krátký

čas

míru, který měl trvat do Posledního soudu. V tomto

čase měla být podrobena zkoušce pevnost víry věřících. 727

Odhlédneme-li od Janova Zjevení, jsou dvacátá

lS0Uzeny
posunuli

evangelia, zejména verše Mt 24, 7; Mt 24, 38-39,

o úseku

Tesalonickým (I Thess 5, 3),

zastánci

charakterem poslední etapy pozemské historie.

ystémem

Starého zákona není vyváženo

jedněmi

čtvrtá

společně

s prvním Pavlovým listem

z mála novozákonních

předpovědí

Líčení

pozemských

textů,

zavržení a
odměn

které se zabývají

trestů

tu na rozdíl od

pro spravedlivé vyvolené

soudem

(ve Starém

zákoně

la mimo

předpověděli

pro vyvolené období hojnosti, bezstarostnosti a radosti - Jeremiáš

je tomu tak

jejich život k zavlažované
s poslední epochou

světa

zahradě,

například

kapitola Matoušova

Ier 31, 12). V Novém

u". Jako
kapitolu

jde
ce

čas

čase

samozřejmě

autoři

vedle

výkladů

ní
, útěchy
obecně
)ozitivně

ní

{dle

bude

pociťovat

na Apokalypsu, je možné sledovat

přirovnal

pokud se v souvislosti

mír a

bezpečí,

toho

čeká

způsoby,

jakými jednotliví

interpretovali poslední pozemský věk církve.

VIII.1.3. Mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem
Beda Ctihodný

přijal

do svého pojetí sledu

konečných

událostí

světa

Jeronýmovu

konstrukci o zvláštním čase na zemi, vymezeném porážkou Antikrista a Posledním
726

~tern

shodně

konečná zkáza (I Thes 5, 3). Právě v komentářích ke zmíněným novozákonním pasážím,

vládě

3, 5) se

zákoně,

kteří

mluví o radostech a hojnosti, pak pouze jako o znamení

zavržených (Mt, 24, 38-39). Kdo v tomto
že mezi

u Izaiáše nebo Jeremiáše,

s. HIERONYMUS, De Antichristo in Danielem [IV], CCL, LXXV A, Tvrnholti 1964, cap. XII, 12-13, s.
943-944, "Beatus inquit qui interfecto Antichristo, dies supra praefinitum quadraginta quinque praesto1atur,
quibus est Dominus atque Saluator in sua maiestate uenturus; quare autem, post interfectionem Antichristi,
quadraginta quinque dierum silentium sit, diuinae scientiae est, nisi forte dicamus: dilatio regni sanctorum
patientiae comprobatio est."
727
S. HIERONYMUS, Commentariorum in Mattheum Libri IV, CCL, VXXVII, Tvrnholti 1969, lib. IV., s. 233,
"Queritur quomodo supra scriptum sit: Surget enim gens contra gentem et regnum contra regnum, et erunt
pestilentae et fames et terrae motu s [Mt 24, 7], et nunc ea futura memorentur quae pacis indicia sunt. Sed
aestimandum iuxta apostolorum quod post pugnas et dissensiones, pestilentiae, fames et terrae motus et
cetera quibus genus uastatur humanum, breuis subsecutura sit pax, quae quieta omnia repromittat ut fides
credentium comprobetur, utrum transactis malis sperent iudicem esse venturum."
205

omnibus membris suis. Audient enim a Domino: Ite in ignem aeternum. Notandum qUia
non statim veniet Dominus ad judicium, ubi Juerit Antichristus interJectus, sed (sicut ex
libro Danielis intelligimus) post mortem illius concedentur electis ad poenitentiam dies
quadraginta quinque. Quantulumcunque vero spatium temporis sit usquequo Dominus
veniet, penitus ignoratur.,,734 Haimo se otázce charakteru období po porážce Antikrista
přirozeně

nevyhnul ani ve svém Apokalyptickém výkladu. Zde, v komentáři na verš 8,1,

tedy na rozlomení sedmé

pečeti,

zmínil pouze tolik, že v tomto období zavládne velký

ústup od tělesných hodnot směrem ke vnitřní kontemplaci. Žádné časové vymezení

'.[

neuvedl. Sedmou polnici v 11. kapitole ztotožnil s věkem

1

věčné

blaženosti, "quia tempus

jam non erit, sed in diebus septimi angeli consummabitur mysterium Dei.,,735
Haimo z Auxerre do interpretace

časového

úseku mezi porážkou Antikrista a

Posledním soudem vnesl dva nové prvky, a to sice pokání, jako
vyvoleným, a dále
následovat

ještě

změnu

v časovém

další etapa,

přičemž

určení, neboť

její

činnost vyhraněnou

tradičních

po již

časová neurčitost

45 dnech

měla

dávala prostor pro další

spekulace. 736
Adso de Montier-en-Der následoval Haima v tom, že
Antikrista vyhradil pro pokání. Od
40. Také Adso

předpokládal,

předešlé

že po uplynutí

časový

úsek po porážce

tradice se odlišoval tím, že 45 dní
oněch

40

dnů

zaměnil

za

nastane na zemi ještě další doba,

tato ovšem neznámého trvání. 73 7 Adso, jak je ukázáno na jiných místech této práce, se ve
svém textu inspiroval stejnými
pseudo-Metoděj.

inspiračními

prameny jako

středověké

texty sibylské a

V jeho díle, v pasáži o Posledním císaři, je implicitně obsažena i

myšlenka "předantikristovského" období míru a hojnosti. Otevřeně se ale neodhodlal
k vylíčení "zlatého věku", tak jak ho nacházíme u Tiburtinské Sibyly a v pseudoMetodějově

proroctví.

Tradice se dále vyvíjela a obraz poslední pozemské epochy se měnil jak
v charakteristice, tak v délce trvání. Petr Damián, jeden z prvních, kdo ve středověké
HAIMO, Expositio in Epistolas s. Pauli, In Epistolam II ad Thessalonicenses, MPL 117, col. 781 D.
HAIMO, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1077 D.
736 Jiné aspekty k interpretaci miIIenariastické vlády svatých (myšlenkové propojení kapitoly 4 a 20 Janova
Zjevení, vztah mezi prvním a druhým vzkříšením a vládou svatých) u Haima z Auxerre a kjeho vlivu na
středověkou ikonografii Posledního soudu Bertrand FAUV ARQUE, La représentation, s.14-15.
737 Adso DERVENSIS, De Ortu et Tempore Antichristi, Liber Anselmi de Antichristo, ed. D. VERHELST,
CCCM XLV, Turnholt 1976, s. 165, srov. s. 127; "Debetis autem scire, quia, postquam fuerit Antichristus
occisus, non statim veniet dies iudicii, nec statim veniet Dominus ad iudicium, sed sicut ex libro Danielis
intelligimus, XL dies Dominus concedet electis, ut agant poenitentiam, propterea, qui seducti sunt ab
Antichristo. Postea vero quam hanc poenitentiam expleverint, quantum temporis spatium fiat, quosque ad .
iudicium Dominus veniat, nullus est, qui sciat, sed in dispositione Dei manet, qui ea hora saeculum iudicabIt,
qua ante saecula iudicandum esse prefixit." K Adsonovým možným předlohám pro údaj o 40 dnech, Robert
E. LERNER, Refreshment, s. 108, pozn. 34.

734
735
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,1

:J
'.

rum quža

eschatologii oživil motiv patnácti znamení, jež měly předcházet poslednímu soudu, navázal

(sžcut ex

v popisu doby po pádu Antikrista

žam džes

zjevně

Domžnus

když sepisoval glosy k 1. listu Tesalonickým, navázal na Haima a převzal

Lntikrista

sepisování glosy k 2. listu Tesalonickým, navázal na Adsona a vymezil délku

verš 8,1,

porážce Antikrista na 40 dní. Myšlenku

ne velký

Lombardský převzal také. 738 Glossa ordinaria k verši Dn 12, 12 doslovně převzaly citace

ymezení

z Jeronýma i z Haima. Pojednávaný

7

tempus

inspiroval ve spise

přímo

Adsonově

a

na Haima. Honorius Augustodunensis se naopak

převzal

času

časový

od

něj

údaj o 40 dnech. Petr Lombardský,

následujícího po

úsek pak zde byl

sanctorum. Dalšími inovacemi, jež do konstrukce

věku

oněch

počet

45 dní.

Při

času

po

45 (40) dnech Petr

označen

jako refrigerium

po porážce Antikrista vneslo 12.

století, byla vidina konverze pohanů a Židů (Otto z Freisingu a Hildegarda z Bingen
ikrista a

mluvili o obrácení Židů, Honorius Augustodunensis o konverzi pohanů).

rraněnou

Gerhoch z Reichersbergu ve svém spisu De lnvestigatione Antichristi rozvinul myšlenku,

ch

měla

Iro další

že před Posledním soudem bude provedena celková očista a reforma církve.

měnil

za

lší doba,
~e,

se ve

ale

provedení reformy nespojil s časem mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem.
Stříbra,

Jakoubek ze
porážce

Explicitně

pravděpodobností před očima

když sepisoval

svůj

měl

s velkou

mimo jiné Výklad na Apokalypsu sepsaný Richardem od sv.

Viktora. Základní strukturu Richardova výkladu
věků

Výklad na Zjevení,

tvořilo opět

církve. V jeho spise bylo sedm věků spojeno se sedmi

sedm po

pečetěmi,

sobě

následujících

sedmi polnicemi i se

sedmi nádobami hněvu 739 (na rozdíl například od Bedy, který sedmou polnici
věk

církve, ale jako eschatologický

věk věčné

Jylské a

neidentifikoval jako sedmý pozemský

;ažena i

blaženosti). Z řečeného vyplývá, že Richard od sv. Viktora našel spojitost sedmého věku

)dhodlal

pozemských

pseudo-

sedmé nádoby

dějin

s

otevřením

hněvu.

Ve všech

sedmé

pečeti,

případech

se zatroubením sedmé polnice i s vylitím

interpretoval sedmý

věk

jako dobu od porážky

Antikrista do Posledního soudu. Hlavní charakteristikou této periody měly být mír a
ěnil

jak

utišení, " .. .de parvi temporis pace et tranquillitate quae eis post Antichristum in jine

edověké

mundi.,,740 V Richardově pojetí byl sedmý věk zcela samostatný, byl ale úzce spojen s
věčností, jež měla nastat po Posledním soudu. Sedmý věk byl předznamenáním věčných

D.

odměn, jež částečně již přešly na vyvolené v podobě klidu a míru, ale také věčných trestů

Janova
fU na

ST,
1fistus
nielis
b
[ue ad
iudicabit,
, Robert

738
739

R?bert E. LERNER, Refreshment, s. 109.
Richardus A S. VICTORE, In Apocalypsim Joannis Libri septem, MPL 196, col. 781 A-S, "Secundum ergo
eum secundo, tertium cum tertio, quartum cum quarto, quintum cum quinto, sextum cum sexto, septimum
euro septimo concordat sigillum cum angelo, et cum apertione sigilli tuba angeli;" col. 823, "Superius his
quae ante ingressum narrationis erant dicenda exsecutis, narrationem suam quemadmodum et in aliis
visionibus solet, ab exordio nascentis Ecclesie incipit, et secundum processum temporis usque ad finem
~un~i perducit. Et abiit primus angelus, et effundit philiam suam in terram .... "
RlChardus AS. VICTORE, op. cit., col. 7768.
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(zejména v návaznosti na vylití sedmé nádoby).741 Stejně jako v šesti epochách předešlých

,

i v sedmé byli vyvolení podrobováni zkouškám víry a

připravováni

na nebeskou slávu

t
, "e

in his omnibus de iustorum probatione, et ad celestem gloriam preparatione.,,742

VIII.1.4. Jáchym z Fiore:

Převratné změny
přinesl

Konec dvanáctého století
v podobě

učení

Jáchyma z Fiore, který na

Novým zákonem došel k
Shrňme

pozemský sabat.

přesvědčení,

revoluci v pojetí chiliastických konstrukcí
základě

že

systému konkordancí mezi Starým a

ještě před

koncem

věků křesťanstvo čeká

zde pouze v základních obrysech Jáchymovo

učenÍ.

Základ k

jeho historicko-teologickému konstruktu poskytlo schéma sedmi paralelních
Jáchymův

model

dějin

církve vypadal

sedm seculae, druhý status,
saeculae prvního

věku.

věk

následovně:

syna, se

dělil

První status,

věk

Otce, byl

věků.

rozdělen

na

na sedm tempora, jež byly paralelní k sedmi

Pozemský sabat odpovídal v pojetí Jáchyma z Fiore sedmému věku

církve a zároveň, v jeho

rozdělení dějin

na tři

věky, třetímu,

jenž

měl

být ovládán Duchem

svatým. V koncepci pozemského sabatu se spojil model, založený na dvou paralelních
"řadách"

sedmi epoch se systémem, jenž vycházel z otevírání sedmi

s tradiční teorií o sedmém dnu, kdy
v systému dvou
prvním
měl

řad

příchodem

sedmi

a jemu

nastat po velké

bitvě

věků,

Bůh odpočíval

po

stvoření světa.

pak se vyjevují sabaty dva, jeden

paralelně

odpovídající druhý

pečetí

a

rovněž

Pokud se pohybujeme
těsně před

(při otevření

sedmé

Kristovým

pečeti),

jenž

s Antikristem a trvat do Posledního soudu. Myšlenka paralel a

konkordancí mezi Starým a Novým zákonem byla velmi životaschopná a ovlivnila mnohé
středověké

autory.

Například

i Amald z Villanovy mluvilo období ticha a klidu v sedmém

věku v souvislosti a v závislosti na čase klidu v poslední epoše Starého zákona, mezi

koncem útrap a počátkem času evangelijního (o Amaldově eschatologických koncepcích
bude pojednáno dále).
Ale zpět k Jáchymovi z Fiore. K přehledu, týkajícímu se Jáchymova pojetí sabatu,
je nutné dodat, že pokud uvažujeme v rámci jeho schématu tří věků, pak se vyjeví sabaty
741 Richardus A S. VICTORE, op. cit, col. 775-776; rovněž. col. 794-795 [septima tuba], " ... quando Christus
Antichristum spiritu oris sui interficiet, et sancta Ecclesia dimidiae horae silentio consequenter usque in
finem pacificata conquiescet. Unde apte septimo angelo canente, et sanctorum coetu de justorum salvatione
et malorum certissime praecognita samnatione, gratias referente, jam dicitur non fiet, sed factum est, quia
extunc fraudulentia et saevitia diaboli penitus deficit, et Deus in suis fidelibus universis perpetua pace et
tranquillitate regnabit;" col. 830 [septima phiala], "Septimus autem angelus est ordo praedicatorum ultimus.
post motrem Antichristi praedicaturus, cuius phiala in aerem apte effundetur, quia tota daemonorum collectJO
habitatrix aeris huius prae timore imminentis judicii et suplicii sempitemi in diebus praedicationis eius
affligetur. "
742 Op. cit., col. 776 B.
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tři,

vždy na konci každého

věku, přičemž

třetího věku,

na konci

který sám byl sabatem,

měl nastat Velký sabat. 743
Jáchym z Fiore byl prvním, kdo

veřejně překročil

bariéru, kterou postavil svatý

Augustin, a oživil myšlenku pozemského sabatu, dokonalého věku, jenž měl nastat po
porážce Antikrista a uvěznění Satana. 744 Na rozdíl o Augustina směřoval výklad dvacáté
kapitoly Janova Zjevení, tedy Kristovy tisícileté vlády se svatými, do budoucnosti. Tím
nstrukcí
tarým a
vO čeká

,áklad k
1 věků.

lělen

na

k sedmi
nu věku
)uchem
alelních
rovněž

'bujeme
lstovým
ti), jenž
'aralel a
. mnohé

jasně překročil
přiznával

hranici, vedoucí do zakázané oblasti chiliastických

představ.

platnost Augustinovu odmítnutí doslovné interpretace tisícileté

v příchod dokonalejšího pozemského sedmého
.,
. t II t 745
seremSSlmus
ln e ec US.
Doba spirituální blaženosti, tedy

věku

Jáchym sám

říše,

ale víru

na zemi nepovažoval za mýlku, ale za

Jáchymův

měla

sabat,

následovat po porážce

Antikrista, respektive prvního, Velkého Antikrista, symbolizovaného sedmou hlavou draka
z 12. kapitoly Apokalypsy (zcela na konci

věků měl

vystoupit

ještě

poslední Antikrist,

symbolizovaný drakovým ocasem).746 Touto časovou posloupností se Jáchym zařadil mezi
exegetiky,

kteří při

Bedovu ideu

věku

interpretaci sedmé apokalyptické

pečeti

dále rozvíjeli Jeronýmovu a

klidu mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem, který Glossa

označila

za refrigerium sanctorum. Jáchym, když pojednával tuto problematiku,
dokonce citoval Haima, což dokazuje, že mu dosavadní myšlenkový vývoj byl znám. 747

ordinaria

Stejně

jako jeho

předchůdci

Jáchym

krátké trvání. V tomto smyslu se

předpokládal,

vyjádřil

s větší

že pojednávaný

přesností

než

čas

bude mít pouze

předešlí autoři,

když dobu

pozemského sabatu omezil na půl roku. 748

;edmém
a, mezi
cepcích

sabatu,
[ sabaty

lristus

:in
ratione
quia
e et
lltimus
coUectio
lS

743 Jáchym Z FroRE, Expositio in Apocalypsim, Venedig 1527, přetisk Franfurkt am M. 1964, fol. 211" "Quia
igitur et in fine primi status data est fidelibus quo ad legis servitutem libertas; et in fine secundi danda est
peramplius et perfectius, quo ad angusitias passionum ... ubi spiritus Domini pertinere ad sabbatum, licet,
quod etas septima in qua magnum illud sabbatum futurum est." K teorii tří sabatů v systému Jáchyma z Fiore
podrobněji Gian Luca POTESTA. II tempo dellApocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Roma-Bari 2004, s.
118 n. Přehledně rovněž Claude CAROZZI, Huguette TA VIANI-CAROZI, La jin des temps. Terreurs et
f~op.héties au Moyen Age, Paris 1999, s. 80 n.
. Jachym Z FrORE, Expositio, 211" " ... etas septima in qua magnum illud sabbatum ... secundum partem
mcepit ab illo sabbato quo requievit Dominus in sepulchro, et secundum plenitudinem sui a ruina bestia et
~4~eudo prophete .. , millenarius numerus perfectissimus est et magnam plenitudinem designat annorum."
. O Jáchymově přímé konfrontaci s tradicí sv. Augustina Bernard MCGINN, Calabrian Abbot, s. 154. Kjeho
~~Ied~m na vzrůstající poznání v průběhu dějin, viz kapitolu Prorok ajeho role v reformních hnutích.
MarJorie REEVES, Betrice HIRSCH-REICH, The Figurae ofJoachim of Fiore, Oxford 1972, s. 146 n. O
~~chymově teorii multiplicity Antikristaje pojednáno v rámci jiných částí této práce.
748 ~obert E. LERNER, Millenialismus, in: The Encyclopedia of Apocalypticism II., s. 347.
Jachym Z FIORE, Expositio in Apocalypsim, fol. 123 r , "Mediam autem horam arbitror vocari tempus illud,
quod vocatur in scripturis dimidium temporis; quod, scilicet, tempus quasi septim um erit, respectu trium
teu:porum que in sex dimidiis temporum dividuntur; sive secundum veritatem sex menses, sive secundum
typlCum intellectum tempus illud septimum quod ultimis sex mensibus designatur."
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Jáchymovy vize sabatu byly založeny na myšlence postupného zdokonalování a
historického pokroku
případě

směrem

nevnímal jako

čas

k vnitřní dokonalosti. Budoucí období sabatu v žádném
materiální hojnosti,

charakterizoval ho jako odklon od veškeré

tělesnosti

smyslnosti a rozkoší. NaoPak,

a pomíjivých hodnot. Pozemský sabat

měl

být dobou kontemplace, duchovní dokonalosti a vyššího poznání, ,,[ad Apc 8,
1] ... silentium sacre sabbati silentium est vite contemplative. Silent enim sancti consumatis

mysteriis, ut audiant, quod loquatur in se Dominus Deus scientes, quod incirco transeunt
temporalia, ut sequantur eterna.,,749 Konkrétní charakteristiky třetího věku zůstaly

v Jáchymových spisech zamlžené. Není tedy zcela jasné, s jakým
jaké instituce

měly

být zachovány, zda

měla

uspořádáním počítal,

zaniknout církevní hierarchie, jakou funkci

měly mít svátosti a studium Bible atd. 75o Jasně ale vyplývá, že celý třetí věk měl být ve

znamení spiritualis intelligentiae, duchovní svobody a osvícení a

naplnění

duchovní

dokonalosti.
S myšlenkou pozemského sabatu Jáchym z Fiore pracoval i ve spise Exhortatorium
ludeorum, o kterém již bylo

řečeno,

že jeden zjeho

Kapitulní knihovny v Praze. Epocha míru a duchovního
porážce Antikrista, jehož
společnosti,

působení

opisů patří
naplnění

bylo metaforou pro trest a

do rukopisné sbírky

zde

měla

následovat po

zároveň očistný

proces ve

která měla projít reformou a obrodou. Antikristova činnost měla trvat usque ad

consumationem et finem, které zde ale nejsou chápány jako konec

konec druhého

věku,

jenž

měl

po krvavé

očistě přejít

do

světa,

ale

věku třetího,

právě

jako

do epochy

pozemského sabatu, "non est intelligendum usque ad consumationem et finem secu!i, sed
usque adfinem illius temporis, in quo regnaturus est Antichristus.,,751

VIII.1.4.1. Postjáchymovská tradice
Prvním z evropských exegetiků, který vzal apokalyptických tisíc let doslovně, byl
Alexander Minorita. Nevztáhl je ale k pozemskému sabatu, nýbrž k období v dějinách
církve, jež následovalo po obecném triumfu za

císaře

Konstantina a papeže Silvestra.

Tamtéž.
Jiirgen MIETHKE, Zukuriftshoffnung, Zukuriftserwartung, Zukuriftsbeschreibung im 12. und 13.
Jahrhundert. Der Dritte Status des Joachim von Fiore im Kontext, in: Ende und Vollendung. Eschatologische
Perspektiven im Mittelalter, Berlin-New York 2002, s. 517 n. Ke mil1enarianistickému konceptu obnovy a
k jejímu vztahu ke konceptům utopistickým Delno C. WEST, A millenarian Earthly Paradise: Renewal and
the Age ofthe Holy Spirit, in: L'Eta' dello spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel
gioachimismo medievale, ed. Antonio CROCCO, S. Giovanni in Fiore 1986, s. 260 n.
751 Jáchym Z FIORE, Exhortatorium ludeorum, ed. Alexander PATSCHOVSKY, Roma 2006, s. 203, k tomu
úvodní pasáž editora, zejm. s. 51 n.

749

750
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fání a

poslední soud očekával kolem roku 1326. 752 Ve 14. století pak Jan Rupescissa počet tisíce

ldném

let, chápaný

lOpak,

podobě

sabat

a

doslovně,

počátku,

vztáhl na délku trvání sabatu. Ve svých teoriích o sabatu, jeho

byl Rupescissa

těchto přístupů dospěl

Olivim a Amaldem z Villanovy. Kombinací

k tomu, že Antikrist se v plné síle na

světě

zjeví v roce 1366. V roce

a měl nastat pozemský sabat. V tomto

místě

se ale Rupescissa vzdálil

.pc 8,

1369 měl být

lmatis

všem svým myšlenkovým

'lseunt

1000 let. Dokonce v přesvědčení o neustále se zvyšující intelligentia spiritualis tvrdil, že

ůstaly

svatý Augustin nebyl nadán darem, aby pochopil pravé poselství Apokalypsy o

očítal,

Satana. 753 Pozemský sabat mělo v Rupescissově systému charakterizovat obrácení Židů na

funkci

křesťanskou

být ve

zničen

ovlivněn

vzorům,

když prohlásil, že sabat bude trvat

víru, společná vláda papeže a
" 'h zasa.
' d 754
evangeI lJll1C

císaře,

přesně

a

doslovně

uvěznění

hluboká kontemplace a život zcela dle

Petr Jan Olivi v mnohém navázal na Jáchyma z Fiore, v otázce délky pozemského

:hovní

sabatu ale nikoliv. Olivi byl
hlouček

obhájců

že velká bitva s Antikristem již pomalu nastává,

'orium

že

sbírky

zvítězí

a bude

odměněn

vat po

během

tohoto

času měl

;::es ve

"conversatio totius orbis ad Christum.,,755 Nakonec dospěl k názoru, že pozemský sabat

lue ad

nastane někdy na počátku 14. století a bude trvat 700 let, tedy do roku 2000. 756 Olivi svět

ě

po porážce Antikrista popsal jako místo a

jako

pochy

li, sed

lě,

byl

~inách

vestra.

ogische

,vy a
rl and

nu

vyvolených

přesvědčen,

pravdy, tedy v jeho pojetí evangelijní chudoby, nakonec

v období pozemského sabatu. Ten
být zreformován,

očištěn

čas

měl

trvat velmi dlouho,

neboť

a na pravou víru obrácen celý

svět,

naprostého míru, "magna tranquillitas pacis

752 Alexander MINORITA, Expositio in Apocalypsim, ed. Alois WACHTEL, MGH, Quellen zur
Geistesgeschichte des Mittelalters I, Weimar 1955, s. 114-115; s. 412-413. V rámci svého schématu
lineárního výkladu Apokalypsy byl Alexander Minorita dalek toho, interpretovat otevření sedmé pečeti,
sedmou polnici či sedmou nádobu hněvu ve smyslu očekávání budoucího dokonalejšího věku církve.
Otevření sedmé pečeti (Apc 8,1) spojil s obdobím po smrti císaře Konstantina, s vládou Juliána; tento
výjev byl zachycen i na iluminaci, ruk. Landesbibliothek Dresden Ms A. 117, fol. 29\ srov. o něco mladší
rukopis Kapitulní knihovny Praha Cim. 5. Sedmou polnici (Apc ll, 15) pak přiřadil k období, kdy císař
Justinián vyslal do Itálie vojsko, aby vypudilo Góty. Iluminace doprovází tento výjev v pražském rukopise,
drážďanský rukopis A.117 toto vyobrazení vynechává. Sedmá polnice hněvu (Apc 16, 17) znamenala pro
Alexandra rozšíření barbarů za vlády císaře Alexeia. Srov. rovněž iluminaci v drážďanském rukopise A.117,
r
fol. 68 . Textově srov. Alexander MINORIT A, Expositio, s. 122-123; s. 243-244; s. 355. K Alexandrově
~kladu tisícileté říše Robert E. LERNER, The Medieval Return to the Thousand-Year Sabbath, s. 60 n.
73 Jan RUPESCISSA, Liber secretorum eventuum (LSE), ed. Robert LERNER, Christine MOREROD-FATTEBERT,
Fribourg 1994, §84 (s. 181), " " .nisi ex sacro textu vel ex determinatione Ecclesiae probaretur quod
Augustino et ceteris doctoribus olim preteritis fuerunt omnia Scripturarum et prophetiarum archana funditus
revelata, ita quod posteris non deberet aliquid ulterius revelari." V přesvědčení o tom, že schopnost
porOzumění Písmu se během historie zvyšuje, až dosáhne své dokonalosti během pozemského sabatu,
~~vázal Rupescissa na Jáchyma z Fiore.
LSE, § 107-127, § 125 (s. 202): "Ecclesia universa transformabitur in omnem perfectionem vite Christi."
§ 126 (s. 202): "Et summi pontifices et univers i prelati in tantam sanctitatem et humilitatem et puritatem vite
transformabuntur ut in quolibet - quantum est possibile - reluceat integraliter vita Christi. Videbitur enim
~~;us orbis ad contemplationem et castitatem volare."
756 LSA, s. 458.
David BURR, Olivi'a Apocalyptic Timetable, in: Joumal of Medieval and Renaissance Studies ll, 1981, s.
255-259. Warren Lewis, který v rámci své disertační práce zpracoval Oliviho výklad na Apokalypsu, ho
nazýval proto "prorokem roku 2000."
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exterioris et interioris.,,757 Lidé se měli zcela zprostit tíhy tělesných a světskÝch
přízemností

a povznést se ke kontemplaci, ,,[ad Apc 8,1] factus est ascensus ad extatice

contemplationis excessum, in quo silent omnes cogitationes et operationes inferiores et in
quo mens separata et requiescens in deo gustat ipsius ineffabilem suavitatem et pacem, que
exsuperat omnem sensum.,,758 Olivi se sedmým pozemským věkem, ,jžnalis sabbatizatio
electorum in vita ista," spojil
měl započít

jenž

soudu. Zde

opět

se

zazněním

rovněž

obraz sedmého

anděla

s polnicí (Apc 11, 15).

Věk,

sedmé polnice, mu byl jakousi úvodní pasáží k Poslednímu

popsal svou vizi míru, kdy ze

světa měly

být zprovozeny všechny hereze,

schizmata a nepřátelé víry a lidu BoŽího. 759 Schéma sedmi věků aplikovaných na celou
historii církve použil i na počátku výkladu na listy sedmi církvím. V tomto
sedmou epochu propojil s Jáchymovou myšlenkou

třetího věku,

případě

šestou a

ovládaného spiritualitou a

kontemplací. Třetí věk světa tedy měl začít podle Oliviho v šesté epoše dějin církve,16o
pozemské dokonalosti
Jednou z hlavních

měl

znaků

dosáhnout v periodě sedmé a nebeské

šesté a sedmé epochy, tedy

naplnění

třetího věku, měl

v éře

věčnosti.

být velký

schopnosti duchovního poznání a vnímání, intellectus spiritualis. Oliviho popis
věku
měl

tak

být

hraničí

s mystickým

naplněn vzdělaností

kontemplace"

mnichů

a

viděním.

a

Zatímco druhý

věk, stejně

učeností kleriků, věk třetí měla

řeholníků.

Duch Svatý se

měl

ovládnout

"čistá

zjevit "jako plamen a

nejen jednoduchým, konceptuálním pochopením, ale

třetího

jako u Jáchyma z Fiore,
a sladká

výheň

Boží

mělo

být poznáno a

zároveň

zkušeností chuti

lásky, jako sklep duchovní opilosti... ". Tajemství Boží pravdy
porozuměno

nárůst

a doteku. 761 Mystická zkušenost tu byla vyjádřena pomocí metafor tělesných prožitků, což
nebylo ve
tvořily

středověké spiritualitě

nijak neobvyklé.

Tělesnost

a zejména ženská mystika

v této oblasti neoddělitelné kategorie. Pokud zůstaneme u františkánské religiozity a

LSA, s. 457.
Tamtéž.
759 LSA, s. 612-613, (ad Apc ll, 15), "in bonis consummabitur regnum gratie et glorie usque ad septimum
statum, qui, ut sepe tactum est, est uno modo idem quod consummatio orbis et specialiter electorum in
extremo iudicio introducenda; alio vero modo est idem quod quedam mira et finalis sabbatizatio electorum in
vita ista, exterminatis de medio omnibus heresibus et scismatibus et hostilibus impugnationibus populi dei,
prout tamen competit huic vite."
760 LSA, s. 220-230, (ad Apc 3, 7-3, 13), "Significatur etiam per hoc proprium donum et singularis proprietas
tertii status mundi sub sexto statu ecc1esie inchoandi est et spiritui sancto per quandam antonomasiam
appropriati. "
76l LSA, s. 230-231, (ad Apc 3, 7), "Ergo in tertio tempore spiritus sanctus exhibebit se ut flammam et
fomacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et
spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per quam
non solum simplici intelligentia sed etaim gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritatis
sapientiae verbi dei incamati et potentie dei patris."

757
758
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z

kých
'Jtice

mystiky, mohou být

:atio

V'k
e,

legendy o

životě

Františka z Assisi z pera Bonaventury a

'v
Ce Iana. 762
Tomase

Svatý Bonaventura

etin
que

příkladem

věřil rovněž

v nastolení nádherného a blaženého

mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem. Ve svých úvahách byl

závěrům,

jeho

spisům

na zemi

ovlivněn předešlou

ravověrnou" tradicí, ale také myšlenkovými schématy Jáchyma z Fiore.
"P

se vyhnul Jáchymovým radikálním

věku

763

nijak nehrozilo

Bonaventura
podezření

z

Teorii tří věků sice i Bonaventura zmínil, ale v jiném zpracovánC 64

límu

hereze.

'eze,

Nepředpokládal,

elou

uspořádání. 765 Na Jáchyma navázal v rozdělení děj in novozákonní církve na sedm částí, jež

oua

korespondovaly se sedmi epochami starozákonními a také se sedmi dny

)u a

Očekával,

~

vnímavostí

760

~,

že by v závěrečné fázi pozemské historie bylo nastoleno

že v sedmém
vůči

čímž

věku dějin křesťanské

zároveň

obdařeni

)sti.

Písmu,

růst

tranquillitas,

tího

Haimových. Od tradice se odklonil v udání délky trvání,

ore,

zaměnil

dká

St. Cher). Po nich

loží

soudem. 766

) a

za

čímž

čtyřicet

se

zařadil

dva

ale

schopností zcela

neopomněl

zmínit

jiné

Stvoření.

církve budou vyvolení Boží nadáni

zjevení Boží pravdy, že budou

navázal na Jáchymovy texty,

radikálně

větší

porozumět

tradiční

pax et

mezi exegetiky, jež se inspirovali u Jeronýma a ve výkladech

(čtyřicet

měl ještě

dva dní

ostatně,

následovat

neboť původních čtyřiceti pěti

jak ještě bude

čas neurčitého

řečeno, zmiňuje

trvání,

ukončený

dní

i Hugo ze
Posledním

Zajímavé motivy vnesl do pojetí doby klidu a míru po porážce Antikrista
něj mělo

časem

mti

významný intelektuál své doby, Arnald z Villanovy. Podle

což

krize, předcházející Poslednímu soudu. Měla se postupně naplnit tři znamení, ohlašující

ika

přicházející

ya

nebesích zjevit Syn člověka. Antikrist měl být zodpovědný za zkaženost církve, během

být 14. století

soud - působení Antikrista, různé astronomické úkazy a nakonec se měl na

jeho činnosti na zemi mělo čekat lidstvo velké utrpení, včetně přírodních katastrof.

Caro I'me Walker BYNUM, Fragmentation and Redemption, Essays on Gender and the Human Body in
Medieval Religion, New York 1992, s. 34 n; srov. David BURR, Oliv i, Apocalyptic Expectation, and
~~sionary Expirience, Traditio 41, 1985, s. 282 n.
Robert Lemer označil Bonaventuru za "krypto-jáchymistu" ve smyslu přijetí Jáchymovy myšlenky
vzestupného vývoje procesu spásy,jejhož znakem byl nárůst duchovní vnímavosti, dokonalosti a osvícení,
~bert ~ERNER, Ecstatis Dissent, Speculum 67, 1992, s. 52.
765 MarJorie REEVES, Betrice HIRSCH-REICH, The Figurae oj Joachim oj Fiore, Oxford 1972, s. 302 n.
766 Robert E. LERNER, ReJreshment, s. 123.
ST. BONAVENTURA, Collationes in Hexaěmeron, s. 402, "Sic erit tempus pacis in fine. Quando enim
Antichrist post maximam Ecc\esiae ruinam occidetur a Michaele post mam summam Antichristi
~ibulationem, venit tempus ante diem judicii tantae pacis et tranquillitatis quale non fuit ab initio mundi, et
I11venientur homines tantae sanctitatis sicut fuit tempore Apostolorum. Nam persistentibus contra
Antichristum dabitur spiritus in summo; eis autem, qui per Antichristum ceciderant, dabuntur induciae
:edeundi ad fidem XLII dierum, quale fuit tempus post Christi mortem XLII dierum. Quando autem post
lllud tempus veniet iudicium, omnino est incertum." Srov. op. cit., s. 408.
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tas

n

215

otevření

Ve svém výkladu
výklad Daniela,

sedmé apokalyptické

pečeti

Arnald navázal na

tradiční

lhůtu čtyřiceti pěti

dní chápal ale jako 45 let. Období klidu a míru (Pax et
tranquillitas), jež mělo trvat do Posledního soudu, vymezil pro pokání. 767 Ještě před
koncem

věků mělo

nastat velké renovatio,

měl

nastat

čas

klidu, míru a duchovní obrody,

"quia veniet ad tempus universalis tranquillitatis et pacis ecclesie, in quo per universum
orbem cognoscetur veritas et adorabitur Christus et " erit unus pastor et unum ovile. " Hoc
est tempus apertionis septimi sigilli, de quo dicitur apo. VIr: Et cum aperuisset sigillum
septim um, factum est silentium in celo, id est pax et tranquillitas in ecclesia quasi demidia
hora.,,768 Rovněž troubení sedmé polnice spojil se sedmým a posledním pozemským
věkem

míru,

církve, zde již bez odkazu na starozákonní paralelu. Sedmému
neboť

z Kristova

vyvolení

vítězství

měli

nad

sérii vidění vázaných na

být

oproštěni

nepřítelem
anděly

již nezmínil. Poslední soud

od všech

časných

Antikristem. Když pak

věku přiřadil

trýzní a

následně

měli

motiv

se radovat

Arnald shrnul celou

s polnicemi, období sedmého věku církve v časovém plánu

měl

následovat

přímo

po

čase

Antikrista a tento zas

měl

bezprostředně navázat na období velké reformy.769 Sedmý věk církve byl do značné míry

již přípravou na Poslední soud ajako takový s ním časově splynul v jedné kategorii.
Velký význam

připisoval

Arnald z Villanovy v době krize kázání, výzvám

k nápravě, k návratu k chudobě. Kázání ovšem, aby byla
"pravých

apoštolů," kteří

celkem jasné

kořeny

následují v

chudobě

Krista a jeho

v náklonnosti k myšlenkám

zkažené církve, temné vize o brzkém

příchodu

středověkých

učení.

musela pocházet od

Arnaldovy pozice

františkánů spirituálů.

Antikrista, velká

kázání, návrat k původní chudé církvi, to vše byly
základní ideovou výbavou vrcholně

účinná,

rovněž

měly

Nutnost reformy

důležitost připisovaná

motivy, které

později tvořily

reformních hnutí, husitství z jejich výčtu

nevyjímaje.

VIII.2. Eschatologická schémata dominikánských

autorů

Jáchymova schémata a myšlenkové struktury, jež se částečně odrazily v textech a
eschatologických teoriích členů františkánského řádu, se vyhnula dominikánským
výkladům.

Ovšem i v prostředí dominikánské

vzdělanosti

vznikaly velmi specifické a pro

Amald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsi, ed. loachim CARRERAS I ARTAU, Olga MARINELLl
Mercacci, loseph M. MORATÓ I THOMAs, Amaldi de Villanova Scripta Spiritualia 1., Barcelona 1971, s. 119.
768 Amald de VILLANOVA, Tractatus de tempore adventus Antichristi, ed. Heinrich FINKE, Aus den Tagen
Bonifaz VIII., Miinster 1902, s. CXXXllI.
769 Amald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsi, s. 153, "ut tempus iudicii succedit ad tempus
Antichristi, et tempu s huius ad tempus reformationis supra descriptae, illa vero succedit tempori
subversionis. "
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ldiční

další vývoj "žánru" důležité výklady Janovy Apokalypsy.77o Některé motivy, jež vnesl do

)ax et

středověké

před

apokalyptiky a pojetí pozemského sabatu dominikán z pařížského kláštera sv.

Jakuba, Hugo ze St. Cher, byly důležité i pro formování husitských představ.
Hugo ze St. Cher, respektive on a jeho "škola", byl medievistickým bádáním

lrody,
~rsum

označen za autora dvou apokalyptických výkladů s incipity VidU !acob a Aser pinguis. 771

, Hoc

Hugo ve svých apokalyptických

~illum

k dominikánskému řádu, a to nejen

'11idia

vyzdvižením kazatelského

ským

relevance. 772 Na první pohled ovšem působil ve svých spisech dojmem konzervativního

notiv

autora, navazujícího na starší, Jáchymovými intelektuálními

lovat

(ačkoliv

celou

Vidit !acob se inspiroval v Jáchymově výkladu dokonce na

olánu

anonymně).773 Při bližším pohledu se ale v Hugově textu objeví nepopiratelně chiliastické

:

tendence, které ovšem vycházejí z jiných paradigmat, než eschatologické spekulace

měl

míry

řádu

v textu Aser pinguis je

komentářích
častými

dal

najevo svou

příslušnost

odkazy k budoucím pekelným mukám, ale také

a kazatelské

Jáchymův

jednoznačně

činnosti,

jež tu nabyly apokalyptické

výstřelky

netknutou tradici

Výklad na Apokalypsu jednou
několika

místech,

Jáchyma z Fiore. Robert Lemer dokonce autora spisu Aser pinguis
chiliastického" komentátora Apokalypsy v oblasti západního

zmíněn

označil

křesťanství

a text

ač většinou

za "nejvíce

od patristické éry,

lvám

ovšem s výjimkou Jáchyma z Fiore, jenž ve vývoji komplexu evropských eschatologických

~t

představ zaujal zcela specifické postavení. 774

od

měly

VIII.2.l. Aser pinguis

Drmy
Ivaná
ořily
rýčtu

V Aser pinguis, sepsaném

pravděpodobně

jako první z obou Hugových

výkladů

na

Apokalypsu, autor následoval zaběhnutou středověkou tradici a interpretoval otevírání
sedmi

pečetí

jako sedm posloupných

mučedníků, věk

hereze, dále

pokrytců

věků

církve (doba

apoštolů,

a falešných svatých, pátý

věk

byl

pronásledování

předznamenáním

utišení církve v sedmém věku a zároveň slibem věčných odměn vyvoleným, šestý věk byl
spojen s otevřenou vládou Antikrista). Sedmým

věkem měl

být

tradičně

krátký

čas

míru

:ch a

před Posledním soudem. Do této sedmé epochy pak Hugo uvedl nový prvek, jenž narušil

;kým

tradiční

koncepce a posunul pojetí sedmé epochy směrem k chiliastickým spekulacím.

1 pro
770

LI

119.
II

To se ovšem nedá zobecnit; například dominikán Vincent z Beauvais se omezil ve svém Speculum
historiale
čistě na citaci Haima .
771
K autorství těchto spisů Robert E. LERNER, Poverty, Preaching, and Eschatology in the Revelation
Commentaries ofHugh ofSt Cher, in: The Bible in the Medieval World. Essays in Memory ofBeryl
Smal1ey, ed. by Katherine WALSH, Diana WOOD, Oxford 1985, s. 157 n. Přijímám zde Lemerovo řešení a za
~~tora obou spisů budu označovat Huga ze St. Cher.
Například [HUGO DE SANCTO CARO], Aser pinguis, in: Septima pars huius operis continens postillam
~~mini Hugonis Cardinalis ... super Apocalypsim, Base11502, bez foliace, ad Apc 16,5.
774 Robert E. LERNER, Poverty, s. 179, pom. 59, zde rovněž odkaz na další literaturu.
Robert E. LERNER, Povert, s. 176.
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Jeroným, Beda, Haimo, Glossa ordinaria a Richard od sv. Viktora, ti všichni se
neodchylovali z vymezení sedmé epochy jako doby vymezené a
odpočinku, popřípadě

jako

přechodné
věku

sice na Haima, když mluvilo
těch, určených

pokání.

775

k zatracení,

pokání

k věčnosti.

těch, kteří

k pokání,
Hugo se St. Cher navázal

zakolísali za vlády Antikrista a také

se neobrátili ke Kristu, nýbrž setrvávali v radovánkách bez

Sedmý čas církve ale rovněž charakterizoval jako dobu svobodného kázání a

evangelizace. Svatí
kladl

kteří

směrem

fáze

určené

měli

nějaké překážky,

v této

době svobodně

kázat a

zvěstovat

víru, aniž by jim kdokoliv

"Tunc enim libere et sine obstaculo sancti predicabunt veritatem et

jidem, nec aliquis eos impugnabit vel ajjliget ... Septim um modica ecclesie requies post
Antichristum extinctum, quando libere predicabunt jideles, annunciantes tam preterita
quam futura de reprobis et electis ... erit pax bonis qui libere predicabunt verbum Dei.,,776
Výrazný "kazatelský" motiv a tím
andělů

zároveň

chiliastický duch je

se sedmi polnicemi a posléze sedmi nádobami

přítomen

i v interpretaci

hněvu.

Autor Aser pinguis vycházel z výkladu na Apokalypsu Richarda od sv. Viktora
(který navazoval do

značné

s polnicemi, resp. s nádobami

praedicatorum),

kteří během

míry na apokalyptický výklad
hněvu

Bedův),

ztotožnil s jednotlivými

řády

prvních šesti epoch církve bojovali proti

když

anděly

kazatelů
nepřátelům

(ordo
pravé

církve (Židům, tyranům, heretikům, pokrytcům, v pátém věku proti všem těmto
reprezentantům

zla dohromady a v šestém proti Antikristu).

Hugo ze St. Cher v Aser pinguis
sedmi po

sobě

následujícími

otevření

věky

sedmi

pečetí

a

Stejně

anděly

jako Richard spojil i

s polnicemi i nádobami se

církve. Pro Richarda od sv. Viktora sedmá polnice ale

neznamenala symbol samostatného věku, měla zaznít až v poslední hodině, aby ohlásila
věčný mír a blaženost.

777

Autor Aser pinguis také sedmou polnici spojil se samostatným

věkem církve a sedmým řádem kazatelů, který měl přijít po porážce Antikrista, aby utěšil

církev, a to sice mírem a šířením víry. V tomto věku všeobecného odpočinku měli být
rovněž Židé obráceni na křesťanskou víru, "post mortem Antichristi in tempore septimi

angeli duplex erit consolatio, scilicet pax et multiplicatio jidei. Tunc enim omnes ludei
775 [HU DO DE SANCTO CARO], Aser pinguis, in: Septima pars huius operis continens postiJlam domini
.
Hugonis Cardinalis ... super Apocalypsim, Base11502, bez foliace, [ad 8, 1] "quia post mortem Antichristl
dabuntur quadraginta duo dies, qui titubaverunt in persecutione Antichristi ut peniteant. Sed ministri
Antichristi dicent: Licet princeps noster sit mortuus, tamen pacem et securitatem habemus, et ducent uxores
celebrantes convivia."
r
v
776 Aser pinguis, Base11502, bez foliace, srov. ed. Cologne 1621, fol. 390 , fol. 382 ; podle Robert E.
LERNER, Poverty, s. 177, pozn. 54.
777 RICHARDU S A St. VICTORE, In Apocalypsim Joannis, MPL 196, col. 794, srov. Bedae PRESBYTERI
.
Expositio Apocalypseos, CCL CXXI A, s. 383 (ad Apc 11,15), "Sex tubae priores saeculi praesentis aeta!lbUS
comparatae varios bellorum ecclesiea denuntiauere concursus, septima vero sabbati aeterni nuntia victonaI1l
tantum et imperium veri regis indicat."
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:hni se

convertentur ad jidem Christi. ,,778 Kristovo království mělo být nastoleno podle Aser

pokání,

pinguis ve chvíli, kdy Kristus porazí Antikrista, regni tranquillitas etiam tunc in mundo

tlavázal

incipiet. " Autor se v tomto

l

a také

ách bez

polnice a

otevření

sedmé

místě výslovně

odvolává na paralelu mezi obrazem sedmé

pečeti. Upozorňuje zároveň,

že oba tyto obrazy je nutné chápat

' kve. 779
jako alego m.. se dme'ho veYku Clf

andělů

Richard od sv. Viktora byl pro Aser pinguis pramenem i ve výkladu

ázání a

hněvu.

nádobami

Richardově

sedmi

atem et

symbolizovalo šest řádů kazatelů, které postupně svým kázáním bojovaly proti Židům,

es post

pohanům,

reterita

křesťanům, kteří

Dei.,,776

Antikristově

rpretaci

bezprostředního

stáli

pohanům

Antikristu,
rovněž

na

pojetí

straně

prvních

andělů

:lokoliv

heretikům,

V

podporujícím

Antikrista. Sedmý

pádu, ovšem ne jako symbol sedmého
Konce. Své kázání

zaměřil

proti

věku,

démonům,

šest

se

s nádobami

Antikrista a odpadlým
anděl

se

ale jako

kterým

měl

objevit po

předznamenání

měl zvěstovat příchod

Krista. 780 Text Aser pinguis se ve výkladu andělů s nádobami hněvu držel zcela ve stopách
Viktora
anděly

1

Richardova

komentáře

až do okamžiku, kdy svou nádobu

hněvu

vylil sedmý

anděl.

v pojetí Aser pinguis symbolizoval sedmý a poslední ordo praedicatorum, jenž
během

času

přičemž

měl

Ten

kázat

mělo rovněž směřovat

(ordo

(secure predicantes)

pravé

proti

těmto

in demo nes, quorum penam prenunciant et predicant predicatores.,,781 Věk po pádu

démonům

sedmého

církve,

a ohlašovat blížící se Soud a budoucí tresty, "denuntiatur jinis mundi [. ..]

spojil i

Antikrista je tu popsán jako období, kdy svatí

bami se

k pokání. 782

lice ale

VIII.2.2. Vidit lacob

)hlásila
;tatným
y utěšil
lěli

být

kázání

činí

zázraky a mnozí jsou pohnuti

Spis s incipitem Vidit lacob spojil obraz pozemského "sabatu", tedy sedmého

věku

církve po porážce Antikrista, s otevřením sedmé pečeti, s andělem a sedmou polnicí a
rovněž

s vylitím sedmé nádoby

hněvu.

Tento text byl ovšem v otázce eschatologických

Výhledů méně radikální a více respektoval tradiční autority. Až na malé výjimky se autor

septimi
~s

ludei

i

christi
uxo res

aetatibUS
;toria!l1

778

[RUDO DE SANCTO CARO], Aser pinguis, Basileae 1502, bez foliace, ad Apc 11,15, (fol. 399v v edici
~~lognae 1621).
Tamtéž, "Huius [Christi] regni tranquillitas etiam tunc in mundo incipiet, quando Christus spiritu oris sui
Antichristum interficiet et sancta ecclesia quasi demidie hore silentio, scilicet tempore quod consequenter
us~ue ad finem mundi, pacificata conquiescet [ ... ] . Et propter hoc etiam dicitur hic factum est et non fiet
qUla extunc fraudulentia et sevitia diaboli penitus deficiet et in suis fidelibus universis Deus perpetua pace et
~quil1itatem regnabit."
78) RrCHARDUS A Sr. VrCTORE, op. cit., col. 830. Srov. Robert E. LERNER, Poverty, s. 179.
782 [RUDO DE SANCTO CARO] , Aser pinguis, ad Apc 16, 17, bez foliace.
. Tamtéž, "Iste ergo septimu s angelus sunt predicatores ultimi post mortem Antichristi, secure predicantes,
r~uorum tempore certissime scient demo nes instare diem iudicii [ ... ] Qualis nunquam fuit. Etiam hoc
~l~ per recapitulationem de opere Antichristi. Vel potest lege de tempore novissimo post mortem
hChristi, in quo sancti facient miracula, et multi movebuntur ad penitenciam."
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při

popisu sedmé epochy

při otevření

z Auxerre a Glos. Poslední

sedmé

věk měl přinést

pečeti přidržoval
měl

mír, klid a

předlohy

jako své

Haima

být vyhrazen pokání. I v tomto

textu se objevil motiv kazatelů a svobodného kázání v sedmém věku, "enim libere

praedicare licebit sanctis, nec aliquis impugnat sanctos, nec ajJligU eos.,,783 I ve Vidit
!acob zachoval Hugo interpretaci sedmi
přičemž

sedmý ordo predicatorum

andělů

s polnicemi jako sedmi kazatelských řádů,

měl opět přinést

církvi dvojí

útěchu

po prožitých .

útrapách, tedy mír a zmnožení víry, "pax et jidei multipUcatio.,,784 Interpretaci anděla se
sedmou nádobou
anděl,

hněvu

pak autor VidU !acob

převzal

symbolizující sedmý ordo praedicatorum,

ne proti

smrtelníkům

od Richarda od sv. Viktora. Sedmý

měl namířit

démonům,

svá kázání proti

(od Richarda od sv. Viktora v případě motivu boje proti

démonům

směřovala inspirační linie k Haimovi).785 Ve VidU !acob už ale na tomto místě chybí

chiliasticky

laděné vylíčení

sedmého

věku,

jako doby

bezpečného

kázání,

zázraků

svatých

a pokání.

VIII.2.3. Compendium theologicae veritatis
prostředí,

Mezi texty, jež pocházely z dominikánského

zaujímá

mimořádné

postavení Compendium theologicae veritatis Huga Ripelina ze Štrasburku. Tato příručka,
či souhrn poznatků, byla ve středověku velmi rozšířena a využívána zejména kazateli. 786

Hugo Ripelin prezentoval jako

všeobecně

známý fakt, že

nenastane Poslední soud, nýbrž období 45 dní,

bezprostředně

určených

k

odpočinku

po smrti Antikrista
a

osvěžení

svatých

(refrigerium sanctorum), k pokání a nápravě těch, kdo zakolísali, a ke konverzi Židů. Mezi
zmíněných

45 dní a Poslední soud již tradičně vložil další časový úsek, ovšem neznámé

délky. Následovníci Antikrista se zatím i přes porážku svého pána radovali a vesele žili
v bludu vlastní

bezpečnosti

a neohroženosti. Celá církev

měla

až do konce

věků

setrvat

v míru a odpočinku, neboť všechna protivenství měla být již překonána. 787 Hugo Ripelin
v této pasáži navazuje prakticky doslovně na výklady Huga ze St. Cher. Je poměrně těžké
určit, zda-li pramenem pro Compendium byl text Aser pinguis, či z něj vycházející Vidit

!acob, s největší pravděpodobností ale první z nich 788 (pochybnosti může do této záležitosti
783 [HUDO DE SANCTO CARO], Vidi( lacob, Expositio I. In Apocalypsim, in: Sancti Thomae Aquinatis Opera
omnia, tom. XXIII, Parmae 1869, s. 388.
784 Op. cit., s. 416.
785 Op. cit., s. 462.
786 K rozšíření i v českých zemích Georg STEER, Hugo Ripelin von StraJ3burg. Zur Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte des Compendium theologicae veritatis in deutschen Spatmittelalter, Ttibingen 1981, s.
181 n., přehledné mapy rozšíření, zahrnující i území Čech, s. 186 n.
787 Compendium theologicae veritatis, Coloniae 1503, Liber septimus, cap. XIV, De ultimis temporibus, bez
foliace.
788 Robert E. LERNER, Poverty, s. 163.
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bz

vnést například fakt, že Aser pinguis zmiňuje 42 dní, zatímco texty VidU Iacob i
Compendia mluvily shodně o 45 dnech, Compendium se ale přímo odvolávalo na Glosy
k Danielově proroctví).789 Zatímco pasáž o radujících se bezstarostných služebnících
Antikrista odkazuje ve všech
můžeme předpokládat,

třech zmiňovaných

že i v tomto

případě

textech

doslovně

k Haimovi

(ačkoliv

byl pramenem pro VidU Iacob i pro

Compendium Aser pinguis), formulace o obrácení Židů a vykořenění ďáblových podvodů
pochází od Huga ze St. Cher. Aser pinguis a v návaznosti na tento text i VidU a
původně Haymův

motiv dalšího

časového

úseku neznámé délky,

Sedmý

Compendium rozvinuly

onům,

jenž

IOnům

pinguis se v Compendiu objevuje odkaz na Glosy a jejich refrigerium sanctorum. Pro další

chybí
vatých

měl

následovat po

oněch

45 (42) dnech, vymezených pokání. Na rozdíl od Aser

porovnání a pro zhodnocení potencionálního využití obou
důležitá

také

skutečnost,

textů

v

českém prostředí

je

že Hugo Ripelin nijak nespojil dobu po porážce Antikrista

s kazatelskou svobodou, nezmínil ani

šíření

a zmnožení víry, o kterém se psalo v Aser

pinguis i ve VidU Iacob.

VlII.2.4. Cognovit Dominus
Jan Hus i další

ručka,

čeští středověcí

reformní

teli. 786

rozsáhlého díla dalšího z dominikánských

ikrista

1276

mtých

zpovědníkem

Mezi

převora

v pařížském

klášteře

autorů

učenci

využívali ve svých spisech

13. století, Mikuláše Gorrana, od roku

sv. Jakuba. I tento dominikán, který byl

francouzského krále Filipa IV.

několik

let

Sličného,

sepsal výklad na Apokalypsu,
790
známý podle svého incipitu jako Cognovit Dominus.
Mikuláš se ve svém výkladu do

~námé

značné

míry přidržoval textu Vidit Iacob, na mnoha místech ho citoval sice

anomymně,

le žili

prakticky doslovně. 791 Mikuláš Gorran ovšem, stejně jako Ripelin ze Štrasburku, nepřevzal

:etrvat

od Huga ze St. Cher motiv svobody a volnosti kázání, kterou Aser pinguis i Vidit Iacob

.ipelin

přisoudily sedmému věku církve. Od obou zmíněných výkladů Huga ze St. Cher se Gorran

těžké

lišil také tím, že v interpretaci otevření sedmé pečeti použil motiv přirovnání 42 dnů

Vidit

(Gorran se zmiňoval zásadně o 42 dnech, ne o 45), určených po Antikristově smrti pokání

žitosti

těch, kdo hřešili, a 42 let, během kterých se káli Židé po umučení Krista, "sicut habuerunt

ale

Iudei post passionem Christi quadradinta duos annos poenitendi.,,792 Stejná slova,
)pera

s odkazem na sv. Jeronýma, lze nalézt i v Expositio II super Apocalypsim, které bylo

789
790

1, s.
;, bez

V'

~Z schématické porovnání všech tří diskutovaných textů v tabulce č. 1, přiložené na konci kapitoly.
Nlcolaus GORRANUS, ln Apocalypsin lohannis Apostoli (dále jako Cognovit Dominus), in: In Acta
Apostolorum, et singulas, Iacobi, Petri, lohannis et Iudae Canonicas Epistolas, et Apocalypsin Commentarii,
~~tv~rpiae 1620.
792 VIZ schématické porovnání obou diskutovaných textů v tabulce č. 5, přiložené na konci kapitoly.
Cognovit Dominus, s. 222.
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zařazeno do Opera omnia Tomáše Akvinského.

lacob i

při

anděla

výkladu

Poslednímu soudu a k
sedmé epochy,

se sedmou polnicí.

věčnosti.

793

Mikuláš Oorran se inspiroval Ve

Stejně

jako Vidit vztáhl její zatroubení

Sedmá polnice pro Oorrana ovšem neznamenala

naplněné usmířením

a utišením církve, tak, jako tomu bylo ve Vidit lacob.

Tento chiliastický motiv Oorran zcela opominul a mluvil na tomto
zatracení špatných a nespravedlivých a o spáse dobrých, o
nastolení
zřejmé,

věčné

vlády Krista. Porovnáme-li
změnil

že Oorran

komentář

vyjádřený

konečné

místě

výhradně
ďábla

době

anděla

Dominus sedmý
pozemským

hněvu

vlády Antikrista, nýbrž s

tedy ani na tomto

anděl,

tj.

Mikuláš Oorran opsal
společenství

všech

hříšníkům či pronásledovatelům

Haimo ani Oorran

nepřiřadil anděla

ao

se sedmou

místě

kazatelský motiv,

u Huga jako ecclesiae consolatio, scilicet fidei multiplicatio. Interpretaci

se sedmou nádobou

o

Congnovit Dominus s Vidit lacob, je

těžké

Nepřevzal

Posledního soudu.

již

porážce sil

koncepci výkladu verše Apc 11,15, když

polnicí nespojil s dobou utišení církve po
předznamenáním

~""'Jl<lll:l~t

doslovně

kazatelů,

od Haima - i v Cognovit

nebojoval svým kázáním proti

církve, nýbrž proti

se sedmou nádobou

anděla

hněvu

démonům. Stejně

k sedmému

věku

jako

církve. O

náznacích chiliastického myšlení tu tedy nemůžeme uvažovat. 794

VIII.2.S. Confiteor tibi

v českém

prostředí

autorem byl

zřejmě

označovaný

dle svých

se v

několika

(pozdější

Petr z Tarentaise
počátečních

opisech zachoval výklad Apokalypsy, jehož
papež Inocenc V.).

Rovněž

tento

slov jako Confiteor tibi, vycházel do

z textů Huga ze St. Cher, a to z obou výše

lacob. Autor Confiteor tibi již zcela

zmiňovaných,

tradičně

komentář,

značné

míry

tedy zAser pinguis i z Vidit

spojil symboliku

otevření

sedmé

pečeti

se

sedmým věkem církve, jenž měl přinést mír po porážce Antikrista. Aby se vyhnul
nařčením

z chiliastických tendencí,

vzápětí

rychle dodal, že tento

čas

bude mít pouze

krátké trvání a velmi rychle nastane Poslední soud. Poté ovšem navazuje pasáž, téměř
doslova přejatá z Vidit lacob, kde je předestřena vidina, že v tomto věku budou svatí
svobodně kázat, aniž by je někdo omezoval a napadal. 795 Tímto opět sedmý věk církve

vystupuje z mlhavých, abstraktních popisů v konkrétnějších konturách. V komentáři
pasáže se sedmou polnicí se text Confiteor tibi přidržoval Bedovy koncepce a soustředil se
Expositio II. Super Apocalypsim, in: Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia, vol. XXIII, Parmae 1869, s.
378. Autorství tohoto výkladu je nejisté, zjevně ovšem stojí ve stejné inspirační skupině jako výklady Huga
ze St. Cher a Mikuláše Gorrana.
794 Cognovit Dominus, s. 268, srov. HAIMO, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1136B.
795 [Petr z T ARENTAISE ], In Apocalypsim B. Joannis Apostoli luculenta expositio, (dále jako Confiteor tibi),
in: Albertus MAGNUS, Opera omnia, (ed.) A. BORGNET, vol. 38, Paris 1890, s. 600, "Tunc enim licebit
sanctis praedicare libere, nec aliquis adstringet eos, nec impugnabit."
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roro ctví příchodu Posledního soudu a konce světa.

796

. pa p

Také pojetí anděla se sedmou

nádobou hněvu je zde zcela konzervativní, autor mluvil tradičně o zavržení démonů.

Zdaného vyplývá, že spis Confoteor tibi byl až na

převzatou

pasáž o svobodném kázání

v sedmém věku církve veskrze konzervativní a myšlenku pozemského sabatu prakticky
nepřipouštěl.

Ale, jak uvidíme dále, právě zmínka o svobodném kázání zřejmě

prostřednictvím

opisu tohoto spisu zaujala

předhusitské

a husitské autory a stala se

významným motivem ve výkladech Apokalypsy, které vznikly v

českém prostředí.

VIIl.3. Oživení antimillenaristické tradice: Vilém ze St. Amour
Interpretace
( motiv,

přinést

otevření

čas

klid, mír a

zapřísáhlé nepřátele.

Radikálním

v pozemských

m proti

reformátory ve 14. století

jako

rkve. O

část

dějinách

pečeti

jako figury pro sedmý

k pokání po pádu Antikrista,

7ognovit

ně

sedmé

odpůrcem

neměla

koncepce sedmého

věk

jen

církve, jenž

příznivce,

věku,

využívány jako zdroj inspirace,

Matěj

chudobě

českými

z Janova zahrnul

Vilémova díla do svých Pravidel Starého a Nového zákona (o tom

v kapitole o

ale také

jako posledního

církve, byl Vilém ze St. Amour. Jeho spisy byly
často

měl

podrobněji

ajejím apokalyptickém významu).

Jak plyne z jeho spisu De periculis novissimorum temporum, byl Vilém ze St.
Amour

přesvědčen,

že

příchod

Antikrista je za

, jehož

svět

mentář,

nikoho jiného, než mnichy mendikantských

lé míry

polemikách a textech bojoval. Ve

z Vidit
ečeti

se

dveřmi, neboť

své heroldy, aby ohlásili nastolení jeho vlády.

začátek

zmiňovaném

Těmito

řádů,

tento Syn temnot poslal na

heroldy nemyslel

přitom

Vilém

proti kterým vytrvale ve svých

spise De periculis se Vilém vrátil na samý

antimillenaristické tradice, k učení sv. Augustina o

věcích

církve.

Augustinova, i Vilémova koncepce se žádným pozemským sedmým

Stejně

jako

věkem nepočítala.

vyhnul

Šestý věk, ve kterém lidstvo právě žilo, byl posledním pozemským věkem, po něm měl

: pouze

následovat Poslední soud. Sedmý věk měl probíhat paralelně se šestým, ovšem nebyl to

,

téměř

věk pozemské historie, "Post enim istam sextam aetatem, quae est pugnantium; cum qua

IU

svatí

currit septima aetas, quae est quiescentium; non est ventura aetas alia nisi octava, quae

církve

est resurgentium. Ergo nos summus in ultima aetate hujus mundi ... verissimile est ergo,

mentáři
ředil

rHuga

it

,,797

Tato slova můžeme doslovně číst i u Matěje

se

1869, s.

Iť

quod nos sumus prope jinem mundi.

tíbi),

796

Conjiteor tibi, s. 645, "Hic determinatur de septima tuba, quae [ ... ] judicium signat quo Deus mercedem
suis reddet et poenam reprobis. [ ... ] Et septimus angelus, id est septimus ordo Praedicatorum, tuba cecinit, id
e~t, canet, vel praedicabit. Sed queritur hic, cum in diebus septimi angeli fiet consummatio mundi, sicut
~;ctu~ est supra."
Gudlaume de SAINT-AMOUR, De perículis novissimorum temporum, in: Opera omnia, Constantiae 1632,
přetisk Hidesheim-Zurich-New York 1997, cap. VIII, s. 37. Srov. Robert E. LERNER, Refreshment, s. 127 n.
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z Janova,798 jenž převzal do Regulí celý Vilémův traktát De periculis. Zdá se ale, že ne
vším se Janov doslova řídil.
Vilém své názory, jež se odvolávaly na Augustina, ale
zády k dosavadní (i nejáchymistické)

Antichristo. Zde

přímo

středověké

zároveň

se zcela obracely

tradici, zpracoval dále ve spise De

a jmenovitě napadl myšlenky Jáchyma z Fiore a

vyrovnat i s teoriemi o sedmém
Antikrista. Na rozdíl od svých
v církvi ne sedmý, ale pátý

věku

se snažil

církve, jako obdobím míru a klidu po smrti

předchůdců

věk,

zároveň

tak Vilém interpretoval jako dobu míru a klidu

odpovídající

otevření

páté

pečeti.

Sedmý

jako dobu, sub quo consummabitur mysterium Dei. Podle Viléma,

opět

věk

pak

označil

s odvoláním na

Augustina, období míru nemělo nastat po porážce Antikrista, ale před jeho příchodem. 799
Se

lhůtou

45 dní, jež vyplynula z Danielova proroctví, se Vilém po delších úvahách

vypořádal

tak, že je nepovažoval za dny míru, nýbrž ohně, jenž
očistit vyvolené, kteří v době trýzně podlehli slabosti. 8oo

měl zničit

všechno zlo a

*
Středověcí

autoři

psali své výklady apokalyptických proroctví ve stínu

patristického odsouzení chiliasmu. Bylo pro

ně

velmi složité vymanit se z důsledků

Augustinových a Jeronýmových slov, která chiliastické
směšné

představy

odvrhla na

smetiště jako

báchorky, jež je nutno vymýtit z myšlenkového aparátu správného

V těchto patristických základech striktního odmítnutí je
většina

středověkých

exegetiků,

kteří

se

třeba

přidržovali

hledat

středověk

zcela vzdal

naděje

křesťana.

důvod skutečnosti,

tradičních

apokalyptických schémat, vykládala dvacátou kapitolu Zjevení velmi
ovšem neznamenalo, že by se

raně

eschatologicko-

konzervativně.

na nastolení

že

věku

To

klidu, míru,

odpočinku, duchovních, ale i materiálních požitků, a to ještě v rámci pozemských dějin.

Vyobrazení dosažitelného ideálu bylo přirozeným a důležitým momentem i v pastorálních
textech vrcholného
k

vytyčení

středověku, neboť

cíle cesty správného

skýtalo prostor k názorné hierarchizaci hodnot a

křesťana.

Matěj z JANOVA, Regulae, 1. III, tf. 5, dist. 10, cap. ll, (sv. III), s. 275.
Guillaume de SAINT-AMOUR, Liber de Antichristo, ed. E. MARTENE, U. DURAND, Veterum scriptorum et
monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, tom. IX, New York 1986
(autorství spisu zde připisováno Mikulášovi z Lisieux), s. 1439-1440, "post finitam persecutionem
Antichristi, Christus dicit statimjudicaturum, non post eius mortem ecclesiae pacem promittit."
800 Op. cit., s. 1443-1444, "fortasse iste ignis, non solum destruet malos, sed purgabit electos, qui in iIIa
persecutione non ex malitia, sed ex quedam carnis titubaverunt infirmitate, ut sic salvi fiant per ignem .. ,
Vnde illa purgatio est ultimum judicium praecessura, et forsitan per 45 dies illa purgatio fiet, malis
cessantibus et impugnatione bonorum, ut iis completis, non indigeat aliquis purgatione, sed iam dignus
habeatur auterna beatitudien, ut Daniel dicat .... "
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z

I v intelektuálním

prostředí,

jež nebylo nijak,

eschatologických spekulací Jáchyma z Fiore a jeho
věku

v dějinách církve

zvýkladů
otevření
)0 Smrti
1a

klidu

. označil

měla

nijak

výrazně ovlivněno

následovníků,

pečeti, zaznění

či

oné

podobě

proudem

myšlenka dokonalejšího
většině případů

stále své místo. Idea sabatu sice ve

dvacáté kapitoly Zjevení, ale v té

sedmé

či

zmizela

se vrátila v interpretacích

sedmé polnice a vylití sedmé nádoby

hněvu.

Až na

výjimky, rekrutované z následovníků intelektuálního odkazu Jáchyma z Fiore, nebylo
mi11enium chápáno
Čas odpočinku,

neiáchymovští"

doslovně,

nemluvilo se tedy o tisíci letech Kristova království na zemi.

míru, svobody a vyšší dokonalosti
autoři,

ovšem

většinou

"

~m.799

církve bude mít krátké trvání.

úvahách

tradice byl blízký i

no zlo a

eschatologickou či apokalyptickou tématiku.

Právě

tedy do svých

spisů

i

s uvedeným limitem, že tato epocha v dějinách

áním na

~

zařadili

směr

tento

českým předhusitským

středověké

evropské

mi11enarianistické

autorům, kteří

a husitským

zpracovávali

V1I1.4. Nový věk a nový lid Matěje z Janova
au

raně

lůsledků
ště jako
řesťana.

10sti, že
logickovně.

To

u, míru,
h

dějin.

Jfálních
odnot a

Matěj

a v českém

z Janova vnesl do

prostředí

ověřený

teoriích se uplatnil
obnovy) a nutné,
měla

zároveň

být

ne zcela

později

očistu přinášející

podléhali

a

reformu (ve smyslu

světě

lepší epocha, která

utrpení. Aby mohla nastat na

současnosti

představách

očekávání,

obnovením ideálu prvotní církve, musel být nejprve

dospěti

učiněno

i do husitské eschatologie nové

impulzy. V jeho eschatologických

obnovit, aby mohli vstoupit do dalšího,

církev nemůže
všechno

tradiční

a tak

model, spojující eschatologické

zkažený. Ti, kdo v Matějově
přetvořit,

předhusitské

hříchu

lakotě,

a

duchovně

zničen svět

starý,

by se museli zcela

vyššího

věku:

" ... že Boží

zpátky k své někdejší důstojnosti ani býti přetvořena, nebude-li dříve

novým, totiž jak klerikové a

kněží,

tak lid a laikové, nebo neobrátí-li se

dříve a nebudou-li obnoveni všichni ti, kdož nyní hovějí lakotě, od nejmenšího až po

největšího, tak lid, jako klerikové a kněží.,,801 Matěj doufal ve zrození nového lidu, ze

kterého se bude rekrutovat nové duchovenstvo, jež bude oproštěno od hříchů soudobé
pokleslé církve, zejména pak bude pohrdat lakotou a světskými statky: ,,již co nevidět

povstane nový lid,
DruID

et

utvořený

podle nového

člověka,

který je

stvořen

k obrazu Božímu, a

z tohoto lidu že vyjdou a budou vzati noví klerikové a noví kněží a ti všichni budou míti

)86

lla
n .. ,

us

---------------------801

Regulae,1. III, tr. 6, cap. 37, (sv. IV.), s. 179, "Ex istis ulterius adverte incidentaliter, quod dei ecclesia
nequit ad pristinam suam dignitatem reduci vel reformari, nisi prius omnia fiant nova, puta sicud cIerici et
sacerdotes, ita populus et plebs, vel nisi prius omnes hii, qui modo student avaricie, a minimo usque ad
ll1aximum convertantur et renoventur, tam populus, quam cIerici et sacerdotes." Překlad podle Výbor
z Pravidel, s. 239.
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v nenávisti lakotu a slávu pozemského života,
nadarmo tato slova

spěchajíce

připomínají tradiční, zaběhlá

a po

do života nebeského."so2 Ne

středověké Evropě dobře

známá

eschatologická schémata o nastolení dokonalejšího věku, který měl obývat Písmem a
s03
svátostmi obrozený Boží lid. Je zřejmé, že v tomto momentě se v Matějově díle vynořují
chiliastické tendence, pokud chiliasmus nechápeme

doslovně

na zemi. Obecný chiliastický charakter podporuje i

skutečnost,

nastat až poté, co

svět

ovládl Antikrist, a to jak ve

jako tisíciletou
že

formě mnohočetné

tak i v podobě Velkého Antikrista (summus A ntichristus) ,
nejvyššího církevního

představitele. Matějovo

"věk

říši

Kristovu

nového lidu" měl

(corpus Antichristi),

zosobněného

nazírání nového lidu a nového

v postavě

věku je třeba

chápat v rovině spirituální interpretace, jako posun k vyšší duchovní dokonalosti.so 4 Matěj
z Janova použil pro nový

věk

kategorii "svoboda v Duchu svatém", což ovšem nijak:
neimplikuje přímou závislost na textech Jáchyma z Fiore. so5 Nelze ale vyloučit, že se
během

svého pobytu v Paříži seznámil se spisy a myšlenkami

Jáchymovou teologií
Je

důležité,

dějin,

jež se pak odrazily i v

Matějově

autorů ovlivněných

díle.

že v tomto eschatologickém kontextu nabyl ideál prvotní církve vyšší

kvality - návrat k němu

prostřednictvím

reformy

světa

znamenal postup do vyšší,

již eschatologicky chápané budoucnosti. Za povšimnutí stojí v této souvislosti
že jednou z hlavních

změn,

jež

měly

nešvaru lakoty a hrabivosti, jež byly
v oku. Odvržení majetku a

nastat v obnovené

předhusitským,

přilnavosti

společnosti,

ale i husitským

k pozemskému

eschatologická ctnost, jako podmínka eschatologického

světu

naplnění.

bylo

skutečnost,
odstranění

reformátorům

trnem

bylo chápáno jako

A nejednalo se pouze o

úzké a institucionální pojetí církve, nýbrž o celou široce chápanou

společnost,

která se

v nové etapě světa měla vzdát náklonnosti ke světským statkům. S06
Samozřejmě si na tomto místě musíme položit otázku, do jaké míry se při využití

apokalyptické rétoriky v Janovových spisech jednalo o instrumentální apokalypticismus?
Tedy, do jaké míry byla apokalyptická schémata a uvažování o

současnosti

pouze

Tamtéž, "Ego tamen pro nunc credo magis primum istorum, id est quod iam iamque surget novus populus
secundum novum hominem formatus, qui secundum deum creatus est, ex quo novi clerici et novi sacerdotes
provenient et assumentur, qui omnes odient avariciam et gloriam huius vite, ad conversacionem cele stem
festinando."
803 Srov. Stanislaw BYLINA, La dévotion et le probleme de la communionfréquente en Europe centrale aUX
XIV-XV siecles, in: BRRP 4,2000 (publ. 2002), s. 33.
804 Regulae, 1. III, tr. 5, dist. 5, c. 3, sv. III, s. 6 n. Srov. k tomu Bernhard TOPFER, Chiliastische Elemente in
der Eschatologie des Matthias von Janov, Ost und West in der Geschichte des Denkens und der Kulturell en
Beziehungen, ed. W. STEINITZ u.a., Festschrift fůr Eduard Winter zum 70. Geburtstag, Berlín 1966, s. 59-7\.
805 Polemicky s tezemi Ch. N. Gandeva, Joachimitské myšlenky v díle Matěje z Janova Regulae Veteris et
Novi Testamenti, ČNM 1937, s. 1-28, Jana NECHUTOVÁ, Gioacchino da Fiore ed i principi delta riforma
boema, SPFFBU, E 14, 1969, s. 229-233.
806 Podrobněji o tom v kapitole, věnované funkci chudoby v apokalyptických událostech.
802
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nástrojem, který
společnosti,

nem a
mořují

měl

aniž by

podnítit reformu a pomoci vystihnout aktuální pohoršení nad
překročil

z Janova nebyl prorokem
nestavěl.

bezprostředně

či

rétorickou formu

u" měl

uvažoval i o

přítomnosti

Eliášově Milíč

z Kroměříže.

lostavě

e třeba

I

Matěj

1

nijak

, že se
něných

nadcházejícího konce

světa,

Matěj

ani se do této role

To ale neznamená, že by kategorie apokalyptického myšlení použil pouze jako

ristovu

hristi),

hranice rétorického instrumentu? Pravdou je, že

neřády

reformní nástroj. Na

světě

již

viděl důsledky působení
příchod měl

Velkého Antikrista, jehož
Matěj

Velkého Antikrista

spatřoval

Antikrista,

prorokovat v duchu

na papežském stolci, "est

vel erit igitur Antichristus homo veritati vite et doctrine fraudulenter contrarius [. ..]
summum gradum in ecclesia possidens [. .. }.,,807 Matěj z Janova po porážce Antikrista ale
neočekával bezprostřední

konec, nýbrž "nový

věk"

vyšší dokonalosti,

čímž

se

zařadil

do

myšlenkového proudu poantikristovského chiliasmu.
Cesta k vyšší dokonalosti
předešlé

neměla

být jednoduchá. Tak jako v mnoha jiných textech
svět

evropské eschatologicko-apokalyptické tradice, i zde musel

(a církev)

nejprve projít řadou zkoušek, kataklysmat a utrpení, aby nakonec z těchto vyšel obrozený a

'e vyšší
vyšší,

zreformovaný,

připravený

k nastolení lepší a

předešlé

stranění

k očistě a

n trnem

na jednu stranu interpretuje jako

jako

vyšší epochy. I u

Matěje

z Janova

byly tyto zkoušky a utrpení spojeny s široce pojatým konceptem Antikrista, jenž v duchu

tečnost,

.0

duchovně

tradice vystupoval sice jako
přerodu.

největší

A tak strasti, jež v jeho

obecného eschatologického

dění,

zlo, ale

současnosti

působení

zároveň

jako zlo nutné, nezbytné

postihly církev, zejména schizma,

Antikrista, které je ale

a tedy i nutnou

součástí dějin

spásy.

zároveň součástí

Před přechodem

měl být svět ztrestán a očištěn: ,,Avšak přece počal nejmilostivější Pán

pouze o

k vyšší dokonalosti

která se

Ježíš toto dílo obnovy své církve, velmi urychlovat již za našich časů, tj. před padesáti nebo
sedmdesáti léty, vykonávaje své zřejmé soudy po celém světě. Od té doby se vyskytovaly

využití

neobyčejné a velmi časté morové rány, války a krupobití po celé církvi a strašlivé roty a

cismus?

tím přišly o život nesčetné tisíce křesťanů. Od té doby také častý hlad a jiné rány. Od té

i pouze

doby rozkoly a zejména onen velký rozkol, za kterého nastalo v církvi odpadnutí od

I

mravnosti,

; populus
.cerdotes
~stem

'ale aUX

nente in
lturellen

, s. 59-7!.
teris et

forma

věrnosti

a poslušnosti stolice

římské,

aby takto lid a spolu lakotné a v hříších

zestárlé, smyslné a pyšné duchovenstvo bylo vytrženo a udělalo místo svatým božím,
Obrozeným skrze ducha Ježíšova. ,,808

Pokud se

Matěj

z Janova inspiroval ve spisech Viléma ze St. Amour, pak byla jeho

koncepce eschatologického vývoje nečekaná a sám Vilém ze St. Amour by z ní byl sotva

----------------------&07
S Regulae, I. III, tr. 5, dist. 5, c. 3, sv. III, s. 10. Srov. Vlastimil KYSAL, M. Matěj z Janova a M. Jakoubek ze
sttíbra , ČČH ll, 1905, s. 22-37.
Regulae, I. III, tr. 6, cap. 37, (sv. IV.), s. 180, překlad podle Výbor z Pravidel, s. 239.
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času

nadšen, pokud vezmeme v úvahu, že svého
spekulací,

ovlivněných

jáchymismem. Nechci tím

ovlivnila četba jáchymovských spisů.
neočekával,

obvinil i Bonaventuru z eschatologických

Matěj

naznačit,

Matěje

že by

z Janova

přímo

ani náznakem nepoužil teorii o třech věcích,809

že by budoucnost ovládl Duch svatý na místo Krista. Naopak postava Krista je

v Regulích naprosto centrální a nenahraditelná (neopomenutelnost Kristovy postavy .
dosvědčuje

na

i

Matějovo

Jáchymově

rovněž nenaznačuje

pojetí eucharistie). Jeho terminologie
popřít,

systému. Nelze ale

náklonnost k proudu, který jsme si pro

Matějovy

že

středověk

závislost

teorie vykazovaly jistou zásadní
označovat

zvykli

,jáchymismem",

ač

nemusel mít se spisy kalábrijského opata mnoho nebo nic společného. Šlo o obecné,
částečně

chiliastickými
dějinách

v pozemských

rysy

očekávání

determinované

lidstva, jež

mělo

období

nést charakteristické znaky duchovní obrody a

eschatologicky chápané reformy. Tato reforma,
(tímto neodkazuji k jáchymovskému

dokonalejšího

učení),

předcházející

nastolení dokonalejšího

věku

byla spojována s působením negativních sil,

s pronásledováním a utrpením, jež byly chápány jako projevy moci Antikrista, ve svém
výsledku ale
duchovních i

měly přinést konečnou
laiků,

obrodu.

Matěj věřil

jejíž zásluhou se nakonec

multitudo ypocrytarum, vypudit ze

světa

mělo podařit přemoci

a z církve

přehršel hříchů,

lakotu a nastolit období klidu a míru. Na rozdíl od
nespojoval tedy
hříchy neměly

Matěj

z Janova

zmizet ze

působením kazatelů, kteří

přechod

pozdějších

lidí,

ono zatracované

touhu po majetku,
husitských

radikálů

k větší dokonalosti s násilným zásahem, zlo a

světa ohněm

v duchu

vnitřní přeměny

na sílu

a

mečem,

nýbrž mírovou cestou a zejména

Eliášově měli přispět

k obecné

obrodě,

"Et venians

Helyas restaurabit omnia, et tunc fiel sermo, qui scriptus est: Tunc mittet filius hominis
angelos suos, et colligent de regno eius omnia scandala."slo

V1I1.5. Interpretace
sedmé polnice v

otevření

sedmé

předhusitských

pečeti

a

zaznění

výkladech na

Apokalypsu -"sabat" u českých předhusitských učenců
Výklady na Apokalypsu nebyly specifikem pouze husitského věku, nýbrž vznikaly
hojně i v okruhu předhusitských autorů, ačkoliv zde se jednalo většinou o opisy nebo

kompilace z děl cizích autorů. Také v souboru předhusitských výkladů na ApokalypsU se

809
810

Srov. Bemhard TOPFER, Chiliastische Elemente, s. 64 n.
Regulae, lib. III, tr. 4, di st. 4, cap. 8, (sv. lL), s. 169. Srov. Bemhard TOPFER, Chiliastische Elemente, s.

64.
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odrážel duch doby, i v nich byl patrný intelektuální kvas a
reformy.
Z celkového

ladění

;;:ávislost

Prokazatelně

velký vliv

od sv. Viktora, znám byl

ač

inspirační

měly

zjevně

také znalost dominikánských
em",

doby, je patrné, že tehdejší

věku

výrazně

autoři

předhusitských

výkladů

velmi

se tu projevila

výkladů.

a jejich apokalyptických

zdroje nejen husitských, ale i

období

ho

apokalypticko-exegetické

texty Bedy Ctihodného, Haima z Auxerre, Richarda

autorů

také lolardské Opus arduum valde. Z

příruček,

předešlé

výklad z pera Martina z Leonu,

obecné,
brody a

nutnosti

i z použití konkrétních citací plyne, že se v předhusitských

apokalyptických výkladech odrážela základní díla
tradice.

narůstající vědomí

Mezi velké

výkladů patřilo

apokalyptických

na Zjevení, jež se zachovaly z předhusitské

často

využívali soubory glos a

vědomostních

jako bylo Compendium theologicae veritatis, kde celkem snadno nalezli

a inspiraci. Nelze také zapomenout na Alexandra Minoritu a Mikuláše Lyru,
značné

odkláněla

kteří

poučení

ve svých

llích sil,

výkladech Apokalypsy šli cestou, která se do

'e svém

interpretativního proudu své doby. Alexander Minorita,

ny lidí,

Lyra, Janovo Zjevení

lcované

od dob církve prvotní v kapitole první až po eschaton v kapitole dvacáté druhé. Jaké

llajetku,

důsledky měl

'adikálů

soudem již bylo

1,

zlo a

tento

četl

způsob

nastíněno

K

podobně

a následně vykládal jako kontinuální

výkladu pro pojetí

závěrečného

jako po

svědectví

o

klidu na zemi

od hlavního
něm

Mikuláš

dějinách

před

církve

Posledním

výše. Pouze pro ilustraci je možné uvést, že v opise Lyrova

výkladu na Apokalypsu z roku 1413, bylo
heretikům.

míry

zaznění

otevření

sedmé polnice Lyra

sedmé

pečeti

přiřadil

boj

spojeno s bojem církve
císaře

:ejména

proti

Justiniána proti

venians

ariánským Ostrogótům. 811 Tedy ani náznak toho, že by sedmá pečeť či polnice mohly být

10minis

symbolem pro nastolení věku klidu a míru na zemi. Mikuláš Lyra se od Alexandrova
interpretativního modelu částečně odchýlil tím, že s uplynutými událostmi spojoval pouze
apokalyptické symboly, jež se vyskytují v prvních šestnácti kapitolách. Události,
předpovězené v kapitolách 17-22, ještě podle Lyry nebyly naplněny.

*
V předhusitských Čechách byla živá tradice sibylských proroctví, která zahrnovala

o

ICU

myšlenku předantikristovského chiliasmu. Jak bylo řečeno na jiném místě, ze stejného

wikaly

zdroje jako text Tiburtinské Sibyly vycházel i populární spis o životě Antikrista od Adsa de

y nebo

Montier-en-Der, jehož ohlas cítíme například u Milíče z Kroměříže. 812 Milíč ovšem

'psu se

nepřevzal nekanonickou "sibylskou" myšlenku, že období míru a hojnosti na zemi nastane

---------------------N'

"
de LYRA, Commentarius super Apocalypsim, Ms. NK CR Praha, VIII.B.24, fol. 260 v ; 267 v •
Mllíč Adsa přímo necitoval, jeho znalosti o postavě Antikrista mohly být zprostředkované jiným
pramenem, jenž z Adsa vycházel. Více o tom v kapitole Antikrist a jeho výklad v husitské apokalyptice.

8l!
812

te, s.

l~olaus

229

před

vystoupením Antikrista. I on se ale musel vyrovnat s otázkou, co nastane poté, co

bude Antikrist poražen. Zcela v intencích

předešlé

krátké období míru ("pax erit in ecclesia"),

určené

tradice popsal, že nastane na zemi
čase mělo

zejména k pokání. V tomto

dojít k obrácení Židů ke křesťanství a k obecnému sjednocení víry. Pokud se Mi1íč měl
vyjádřit

k délce trvání tohoto mírového období,

zaštiťoval

se

výpočty předešlých autorů.

činil

Nakonec uvedl

Adso, kterého ale necitoval), ovšem s poznámkou, že
V návaznosti na

předešlé

autory

tak velmi

měla stejně

skrytá

vyhýbavě

a

neurčitě,

počet čtyřiceti dnů (stejně

skutečná
zůstat

jako

zůstává

skrytá.

i délka období mezi

těmito

délka trvání

čtyřiceti dny a Posledním soudem. SI3

*
Následující
české

řádky nepřinášejí

kompletní zpracování všech zachovaných

rukopisů

provenience předhusitského období. Jedná se spíše o reprezentativní vzorek, který by

měl pomoci k vytvoření představy o v Čechách přítomných a působících inspiračních

zdrojích předhusitských a posléze husitských

apokalyptiků.

Pokud opomineme výklad Alexandra Minority a výklad
jiný

interpretační směr, můžeme

již

předem

shrnout, že se

Lyrův,
většina

které následovaly
apokalyptických

komentářů, které známe z předhusitských Čech, shodovala v tom, že po porážce Antikrista

nastane na zemi období klidu a míru, kterému
Stejně

přikládaly různé

charakteristiky a poslání.

jako v předchozí evropské exegetické tradici i zde se období klidu mezi porážkou

Antikrista a Posledním soudem nevázalo na dvacátou kapitolu Zjevení, nýbrž na
apokalyptické symboly, které předznamenávaly zahájení sedmého a posledního věku
v pozemských dějinách církve, tedy otevření sedmé pečeti, popřípadě zatroubení sedmé
polnice a vylití sedmé nádoby hněvu. Chiliastické myšlenky se tedy i v těchto textech
ukrývaly ve větší či menší míře za znameními, jež oznamovaly sedmou epochu v dějinách
lidstva. Ale již fakt, že počítaly s nastolením sedmé pozemské epochy, naznačoval odklon
od augustinovské linie a nenápadný průnik chiliastické myšlenky pozemského věku
spočinutí v klidu a míru, ať již krátkého či delšího trvání. Navázaly tak ostatně na dlouhou

tradici, založenou na známém modelu výkladu šesti epoch pozemské práce, strastí,
pronásledování a sedmého věku míru a odpočinku (v paralele k šesti dnům, kdy Bůh tvořil
svět a sedmý den odpočíval). A zatímco Augustin a autoři, kteří se striktně drželi jeho

výkladu, sedmý věk ani náznakem nespojovali s pozemskou historií, připouštěl již výše

nastíněný směr, že by se sedmý věk odehrál ještě zde na zemi. Přičemž ani v tomto proudu

813

Milíč z KROMĚŘÍŽE, Sermo de Die Novissimo Domini, in: Message for the Last Days, s. 38 n.
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)oté, co
la

zemi

se

mělo

i1íč měl

se nemuselo
pečeti

l

jako

skryt'a.
těmito

jednat o autory

přímo zaměřené

lračních

Nelze zde ovšem opominout

skutečnost,

chiliasmu. Jako

poslání.
)rážkou
'brž na
.0 věku

českém předhusitském prostředí

příklad

doslovně

byla

chápaného

zde lze uvést prorocké texty Jana Rupescissy: kolem roku 1400 byl

sepsán text,815 v němž autor mimo jiné použil pasáže z Rupescissovy práce Vade mecum in
Ačkoliv

opomenul mnohé z původních Rupescissových myšlenek, idea
zazněla

ve své plné síle, "totus orbis sub illo

pacificabitur, et haec pax jere mille annis durabit.,,816 Texty autorů, patřících
k myšlenkovým následovníkům Jáchyma z Fiore, byly ostatně ve středověkých Čechách
zřejmě rozšířenější, než jak se podle dosavadního bádání na tomto polijeví. 817

VIII.5.l.

ltikrista

že i v

známá a interpretována proroctví, jež pracovala s myšlenkou

edovaly
Itických

sedmé

vystupují z pozadí.

tisíciletého období klidu a míru zde

cterý by

směrem (otevření

jako iniciaci sedmého pozemského sabatistického věku do detailů rozpracoval

tribulatione.

ukopisů

chiliastickým

Jáchym z Fiore),814 nýbrž o autory, u kterých chiliastické tendence jen skromně a zastřeně

leurčitě,

ně

nutně

Předhusitské

výklady Janova Zjevení

O vigiliích po svátku svatého Petra a Pavla v roce 1408

dokončil

v klidu

zlatokorunského kláštera frater a projessus Wygandus opis latinské Postily na
Apokalypsu. 818 Kdyby tušil, jaká pohroma za pouhých dvanáct let stihne jeho klášter,
zřejmě

by

při

opisování apokalyptického výkladu

pociťoval

mírné mrazení v zádech. Do

budoucna ale neviděl, a tak svými opisy zatím v klidu obohacoval klášterní knihovnu.
Text Postily (inc. Spiritu magno vidit ultima), kterou bratr Wygandus zapsal,
interpretuje otevření sedmé pečeti jako počátek krátkého odpočinku (brevis quietas), jenž

: sedmé
textech
lějinách

odklon
o

věku

Houhou
strastí,
lh tvořil
eli jeho
liž výše

proudu

814 Stručně a přehledně např. Claude CAROZZI, Huguette TAVIANI-CAROZZI, La fin des temps. Terreurs et
prophéties au Moyen Age, Paris 1999, s. 80 n.
v
815 NK ČR Praha, VIII.D.15., fol. 26 _27 O českém původu tohoto rukopisu svědčí mimo jiné zařazení
traktátu De communione infantum, fol. 130v -136 f •
816
"
NK CR Praha, VIII.D.15., fol. 27 .
817 K rozšíření Jáchymových spisů v Čechách viz Kurt-Victor SELGE, Handschriften Joachims von Fiore in
Bohmen, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 53-60; TýŽ, Die Oberlieferung der Werke Joachims von Fiore
im 14./15. Jahrhundert, in: Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, ed. Jiirgen MIETHKE,
MUnchen 1992, s. 54, zde odkaz na Ms. BAV, Reg. Lat. l32, obsahující text Jáchymova Enchiridionu super
Apocalypsim, zapsaný v roce l346 "per manus conradi, indignissimi eruditoris parvulorum scole
Pilgrimensis civitatis." Z produkce postjáchymovské bych zmínila například ruk. NM v Praze, Super Esaiam,
XIV. B. 17. a rukopisy Kapitulní knihovny v Olomouci, cod. 28, obsahující spis PSEUDO-IOACHIM, Super
1saiam (fol. 135 f -209 V) ; cod. 280, obsahující rovněž pseudojáchymovský výklad Super lsaiam, rub. Prophetia
de futuris temporibus in ecclesia Dei (fol. 2 f _87 V ). V tomto rukopise je zapsán také opis pseudo-Metodějova
proroctví, jež rovněž zahrnovalo chiliastický koncept. Konečně je třeba zmínit olomoucký cod. 291,
prokazatelně českého původu, v němž jsou zapsány opisy děl Jana Petra Oliviho. Za upozornění na tyto
~I\omou~ké rukopisy vděčím Sylvainovi Pironovi. Rozbor těchto textů bude předmětem dalšího studia.
NK CR Praha, XII.B.11; Bratr Wygandus se jako písař objevuje kolem roku 1408 ve čtyřech rukopisech
(Truhlář, Č. 2116, 2121,2126,2138). Ivan HLAVÁČEK, Zisterziensische Bibliotheken Bohmens in der
llorhussitischen Zeil, in: Mediaevalia Augiensia. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, hrsg. von
JUrgen PETERSOHN, Stuttgart 200 1, s. 396.
f
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měl

nastat po smrti šelmy, tedy Antikrista. Ve výkladu této pasáže se Postila do

značné

míry, místy doslovně, blížila textu VidU laeob Huga ze St. Cher.

Vidit lacob, op. cit., s. 388

Et cum aperuisset sigillum septimum, id
est cum futurum statum Ecclesiae post
mortem Antichristi manifestasset. Factum
est silentium in celo, id est pax et
tranquillitas in Ecclesia, et ponit
preteritum pro futuro [ ... ]

Quantum vero spatium sit futurum inter
illos 45 dies et finem mundi nemo scit,
nisi forte alicui fuerit divinitus revelatum.

Postila super Apocalypsin, (ine. Spiritu
vidU
, NK ČR, XILB.11., fo1.46 v
Et cum aperuisset sigillum septimum, factum
silentium in celo. Ostensa tribulatione, que
tempore Antichristi in sexto ecclesie statu,
ostenditur brevis quies, que erit post
bestie. Unde apertio istius septimi sigilli
representatio illius septimi status, in quo
silentium, id est pax et tranquillitas, per [q]uo
tempore dicit erg o Et cum aperuisset septimum
sigillum, id est cum futurum statum ecclesie post
mortem Antichristi manifestasset, factum est
silentium in celo, id est pax et tranquillitas
mundo, et ponit preteritum pro futuro
maiorem certitudinem (srov. rovněž Vidit lacob,
s. 367, výklad na Apc 5,5). [ ... ]
Sicut enim Deus dedit XL annos ludeis ad
penitendum post passionem Christi usque
destructionem civitatis lerusalem per Titum
Vespasianum, ita ex sua misericordia dabit
spacium penitendi hominibus post
Antichristi usque ad extremum iudicium.
Quantum vero spatium sit futurum inter illos
XL V dies et finem mundi nemo scit, nisi forte
alicui sancto fuerit revelatum.

sigi
futl.!
eccl
Ant

mar
est:
id e
tran
mm
pret
adr
cert
roVl

367
5,5)
Sict
XL
pen
paS1
USql

Postila super
Apocalypsin, (ine.
Spiritu magno vidU
ultima), NK ČR,
XILB.11, fol. 46v

Et cum aperuisset
sigillum septimum,
factum est silentium
in celo. Ostensa
tribulatione,
erat

Gui/elmi de Milítona,
Commentarius in
Apocalypsin Johannis,
NK ČR Praha, VLB.18,
inc. SpirUu magno vidU
ultima, fol. 70r (rok
1389)819

Et cum aperuisset
sigillum septimum
factum est silentium in
celo quasi media hora,
ostensa tribulatione,

Commentarius in
Apocapypsin
Johannis, (incip.
Apoealypsis lesu
Christi. Omnipotens
Deus suam sponsam),
ONB Wien, Nr.
fol. 71 v.
42
Et cum aperuisset
sigillum septimum
factum est silentium
in celo quasi media
hora. Ostensa

Myliton super
Apocalypsin (ine.
SpirUu magno vidit
ultima), KNM
Praha, XVI.D.9.,
fol. 59r;
(po 1396 před
1405 .
Et cum aperuisset
sigillum septimurn.
Ostensa
tribulatione, que
erit

Srov. rovněž S. Johannis Apocalypsis cum (Guilelmi de MWtona) commentario, NK ČR Praha, IV.G.2g.,
fol. 108 v -l 09'. Oba komentáře se v citované pasáži doslovně shodují.

819
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des1
civi
Tih;

Ves
Sua
spa<

hon
mor
USql

iudi
Ver(
futu

XL1

mur
fortl
fuer

mpore Antiehristi in erat tempore Antiehristi

'v
)

,rdia

I super
Vpsin (ine.
magno vidit
,KNM
XVI.D.9.,

,
16 před

aperuisset
II septimutn.
1

ione, que

, IV.G.2g.,

tribulatione, que erit
in sexto statu eeclesie,
tempore Antiehristi
te xto eeclesie statu,
se
. b .
ostenditur
breivis
quies,
in sexto statu
bic ostendltu~ reVIS
que erit post mortem
eeclesie, hie
. qui es , que er~t post
bestie. Unde aperitio
ostenditur brevis
i . mortem bestIe. Unde
quies, que erit post
apertio istius septimi istius VII sigilli est
(representatio)
ultimis
mortem bestie. Unde
sigi1li est
VII
status,
in
quo
erit
apertio
huius septimi
representatio il~ius
sigilli est
septimi status, In quo silentium et pax et
tranquillitas
parvo
re(presentatio)
illius
erit silentium, id est
tempore. Dieit ergo Et
septimi status, in quo
pa}{ et tranquillitas,
eum
aperuisset
VII
erit
silentium, id est
per [q]uo tempore
sigilIum et eum futurum pax et tranquillitas
dicit ergo Et eum
parvo tempore. Dieit
aperuisset septimum statum eeclesie post
mortem Antiehristi
ergo
sigi11um, id est eum
manifestasset, faetum est Et eum aperuisset
futurum statum
sigillum, id est eum
ecclesie post mortem silentium in celo, id est
pax et tranquillitas in
futurum statum
Antiehristi
eeclesie post mortem
manifestasset, faetum mundo et ponit
est silentium in celo, preteritum pro futuro ad Antiehristi
maiorem eertitudinem.
manifestasset, faetum
id est pax et
[ ... ]
est silentium in celo,
tranquillitas in
Deus dedit XL annos
id est pax et
mundo, et ponit
tranquillitas in
preteritum pro futuro Iudeis ad penitendum
admaiorem
post passionem Christi
mundo et ponit
certitudinem (srov.
usque ad destruetionem preteritum pro futuro
rovněž Vidit Iaeob, s. eivitatis Ierusalem per
ad maiorem
367, výklad na Ape
Titum et Vespasianum;
eertitudinem;
5,5). [... ]
ita ex sua miserieordia
[ ... ]
Sicut enim Deus dedit dabit spatium penitendi sieut omnipotens
XL annos Iudeis ad
hominibus post mortem Deus dedit XL annos
penitendum post
Antiehristi usque ad
Iudeis ad penitendum
passionem Christi
extremum iudieium.
post passionem
usque ad
Quantum autem spatium Christi usque ad
destruetionem
sit futurum inter ilIos XL destruetionem
civitatis Ierusalem per dies et finem mundi
eivitatis Ierusalem
Titurn et
per Titum et
nemo scit, nisi forte
Vespasianum, ita ex
alieui saneto fuerit
Vespasianum, ita ex
Sua miserieordia dabit revelatum.
sua miserieordia
spacium penitendi
dabit spatium
hominibus post
penitendi hominibus
mortem Antiehristi
post mortem
Usque ad extremum
Antiehristi, usque ad
iudicium. Quantum
extremum iudieium.
Vero spatium sit
Quantum vero
futurum inter illos
spaeium fit futurum
XLV dies et finem
inter illos quadraginta
mundi nemo seit nisi
dies et finem mundi
forte alicui sanct~
nemo seit, nisi forte
fuerit revelatum.
alieui sanetorum
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Antiehristi in sexto
statu eeclesie, hie
ostenditur brevis
quies, que erit post
mortem bestie.
Unde apertio istius
septimi sigilIi est
re(presentatio) istis
septimi status, in
quo erit silentium,
id est pax et
tranquillitas parvo
tempore. Dieit ergo
Et eum aperuisset
sigillum, id est eum
futurum statum
eeclesie post
mortem Antiehristi
manifestasset,
faetum est
silentium magnum
in celo, id est pax et
tranquillitas in
mundo et ponitur
preteritum pro
futuro ad maiorem
eertitudinem;
[ ... ]
sieut enim Deus
dedit ludeis XL
annosad
penitendum post
passionem Christi
usque ad
destruetionem
eivitatis Ierusalem
per Titum et
Vespasianum, ita ex
sua miserieordia
dabit spatium
penitendi
hominibus post
mortem Antiehristi,
usque ad extremum
iudieium. Quantum
vero spaeium fit
futurum inter illos
quadraginta dies et
finem mundi nemo
seit, nisi forte alieui

fuerit revelatum.

Předlohou

pro zlatokorunský OpIS ale nebyla verze textu VidU !acob. Pokud

bychom jen hypoteticky připustili, že by se text Postily inspiroval
by oproti své

předloze

v

části

o sedmé

pečeti

o mnohé zkrácen.

přímo

ve VidU !acob, byl

Nejdůležitějším

rozdílem

je, že oproti VidU !acob "zlatokorunská" Postila neobsahuje pasáž o tom, že v
smrti Antikrista budou svatí
pronásledoval.
převzatá

Rovněž

svobodně

někdo

kázat, aniž by jim

době

po

bránil nebo je

zde chybí citace z proroka Jeremiáše (kap. 44) a známá pasáž,

do VidU !acob z Haimova výkladu,

budou i po smrti svého pána cítit

předpovídající,

bezpečně,

že se následovníci Antikrista

budou žít bez pokání stejným životem jako

doposud, dokud je nepřekvapí příchod Posledního soudu.

VIII.5.1.1. Guilelemus de Militona
Předlohu

pro zlatokorunský opis z prvního desetiletí 15. století je nutné hledat

jinde, a to ve Výkladu na Zjevení, jenž sepsal v první
Militona (viz výše

připojená

pocházející z pera tohoto
používaných
Militonovi

děl,

připisovaných.

připisovaný)

zachován v

zpětně

V

13. století Guilelemus de

tabulka, kde jsou texty porovnány). Výklad na Apokalypsu

vzdělaného

což vedlo

polovině

františkána se stal jedním z

k jeho velkému

českém prostředí

několika

je

často

citovaných a

rozšíření, popřípadě

Militonův

rukopisech, z nichž

některé

výklad

ke vzniku

(příp.

často

výkladů

výklad jemu

se datují do druhé poloviny

14. století (například rukopis NK ČR VI.B.18. je datovaný k roku 1389, u rukopisu KNM
XVI.D.9 datace spadá mezi léta 1396 a 1405).
Zlatokorunský výklad, stejně jako ostatní opisy, jež měly základ v Militonově
výkladu, počítaly s tím, že po útrapách šestého věku nastane ještě v pozemských dějinách
církve věk sedmý, jenž přinese odpočinek, zklidnění a mír, "septimus status, in quo erit

silentium.,,82o Tato doba měla být zasvěcena zejména pokání. Tak jako dal Bůh Židům 40
let v čase mezi smrtí Krista a

zničením

Jeruzalémského chrámu Titem a Vespasiánem

k tomu, aby se káli, tak měl dát křesťanům možnost pokání

před

Posledním soudem. Tento

motiv, který se například ve výkladech Huga ze St. Cher vůbec nevyskytoval,821 se

Postila super Apocalypsin, Ms. NK ČR Praha, XII.B.22., fol. 46 V •
821 Námak se objevil například u Mikuláše Gorrana v jeho komentáři k Apokalypse, který z Huga ze St. Cher
vycházel, Nicolaus GORRAN, Cognovit Dominus, Antverpiae 1620, s. 222, "habebunt spatium poenitendi .
bonum, qui peccaverunt tempore illius per quadraginta duos dies, donec fiat iudicium, sicut habuerunt Iudel
post passionem Christi quadraginta duos annos, poenitendi."
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ti

postupně objevoval i v dalších rukopisech, jež se z předhusitských Čech zachovaly, a o

fuerit

kterých bude

vzápětí

pojednáno.
ještě

Zastavme se
Pokud

)b, byl
?:dílem
)bě

po

:bo je
pasáž,
:ikrista
n jako

Apokalypsu interpretovaly
spojována se

začátkem

milosti, jako

odměny

u toho, jak
zaznění

sedmého

Miletonův či

pseudo-Miletonovy výklady na

sedmé polnice, tedy další pasáž Zjevení, která bývala

věku.

Ten tu byl také popsán jako doba

za utrpení a strasti, jež lidstvu

přinesl věk

zklidnění

šestý. Sedmý

a

věk

popsán v přímé návaznosti na Poslední soud, na oslavení duší svatých, Kristovu
v, pot rest"am hl'v
o 822
vládu a konecne
1sm'ku.
V souvislosti s rukopisem, který vznikl ve Zlaté

koruně,

přijetí

byl

věčnou

je nutné zmínit se také o

komentáři na Apokalypsu, jenž je dnes uložen v ONB ve Vídni. Shodou náhod i u tohoto

výkladu víme, že ho zapsal v Praze

písař Ondřej, přičemž

svou práci

dokončil

na den

svatého Jindřicha roku 1411. 823 Text tohoto komentáře se v mnohém shoduje s textem
tři

Postily, zapsané o

roky

dříve

bratrem Wygandem, pasáž týkající se

otevření

sedmé

hledat

pečeti je zcela identická. 824 To, jaký je vztah mezi Výkladem ze Zlaté koruny, vídeňským

nus de

rukopisem 4208 a jednotlivými opisy Militonova výkladu, je zatím nejasné. K

alypsu

tuto otázku bude

1 často

pravděpodobností

ýkladů

třeba ještě

dalšího zkoumání. Již nyní ale

konstatovat, že i ve

výkladu na Zjevení

(ačkoliv

vídeňském

KNM
tonově

\jinách

uo erit
ům40

;iánem

VIII.5.1.2. Inspirace u dominikánských
Již jsem

můžeme

na

s největší

rukopise se jedná o opis Militonova

se liší incipitem).

l jemu
loviny

odpovědi

naznačila,

že

velkým

autorů

inspiračním

zdrojem,

ač

zřejmě

zčásti

zprostředkovaným, byly v Čechách výklady na Apokalypsu, jež sepsal Hugo ze St. Cher,

tedy již známé Aser pinguis a Vidi! !acob. Spojovacím
pravděpodobně

článkem

pro

české prostředí

byl

výklad s incipitem Conjiteor tibi, který sepsal Petr z Tarentaise, a jehož

opisy byly ve středověkých Čechách známé. Jeden z nich byl sepsán v roce 1386 aje dnes
uložen v pražské Národní knihovně. 825 Tato verze textu ve výkladu otevření sedmé pečeti
navazovala

přímo

na Vidi! !acob

(rovněž

se shoduje do

značné

míry s verzí textu, jenž

Tento
821

~t.

se

Cher
ndi
: Iudei

822 Postila super Apocalypsin, Ms. NK ČR Praha, XII.B.22., fol. 58" "descripto statu laborancium et
flagitancium describitur status quiescencium et mercedem recipiencium pro labore [ ... ]Et septimus angelus
tuba cecinit, id est septimus ordo predicatorum, post Antichristi exterrninium, premiam annunciando et finem
seculi promulgando ... ", srov. (Guilelmus de MELlTONA), Comentarius in Apocalypsin Johannis, Ms. NK ČR
ťraha, VLB.I8., fol. 88 V •
v
23 0NB Wien, Ms. Nr. 4208, fol. I'-I40 Commentarius in apocalypsinJohannis, incip. Omnipotens deus
suam sponsam.
824 "
825 ONB Wien, Ms. Nr. 4208, fol. 71 v.
Commentarius in Apocalypsin, Ms. NK CR Praha, VIII.C.25., fol. 1'_1 02\ inc. Confiteor tibi Pater
domine.
v
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sloužil jako základ edice). 826 Prakticky v doslovné návaznosti na VidU Iacob je i zde doba
po

otevření

sedmé pečeti popsána jako krátký věk klidu a míru, který v církvi

smrti Antikrista, kdy
Zaznění

mělo

být dovoleno svatým kázat zcela bez zábran a

měl

nastat po

nebezpečí. 82?

sedmé polnice je v návaznosti na Bedu a na Haima spojeno s očekáváním

Posledního soudu, kdy

hříšníky čekají

tresty a zatracení a na věrné

křesťany odměny"

que

secundum Bedam diem iudicii significat, quo deus mercedem suis reddet et penam reprobis
[. ..} sed queritur hic, cum in diebus VI! angeli fiat consummatio mundi [. ..} Dicitur
septimus angelus tuba canere iam non populis predicans, sed in conspectu sui creatoris
consistens misericordiam et iucicium decantans.,,828
Motivy obsažené v relevantní pasáži výkladu v Aser pinguis a Vidit Iacob se mohly
ve středověkých Čechách rozšířit rovněž prostřednictvím populární a často využívané
příručky Compendium theologicae verUatis Huga ze Štrasburku. Jak vyplynulo již výše,
převzal některé

tento autor

pasáže z uvedených

výkladů doslovně

Hugo ze St. Cher mluvilo 45 dnech klidu, na které

měla

- stejnými slovy jako

navázat další doba neznámého

trvání, o konverzi Židů, o poklidném spočinutí církve až do Posledního soudu atd. (viz
tabulka

Č.

1). V Compendiu ale zcela chybí motiv svobodného kázání v sedmém

církve, což

svědčí

prostředníkem

mezi

o tom, že v tomto ohledu nebylo jediným
českým prostředím

čteným

věku

a využívaným

a původními texty Huga ze St. Cher.

rukopisů

Kapitulní knihovny v Praze je uložen.spis Lectura super
Apocalypsim, rovněž s incipitem Confiteor tibi. 829 O tomto spise víme pouze tolik, že patřil
Ve sbírce

Magistri Stanislai, a že je datován do prvních dvaceti let 15. století. Již incipit napovídá, že
se jedná o opis Výkladu na Apokalypsu, jehož autorem byl Petr z Tarentaise, oproti
klementinskému rukopisu ale došlo ke změnám, ač základ zůstal stejný. Otevření sedmé
apokalyptické pečeti i tento spis interpretuje jako počátek sedmého věku církve po smrti
Antikrista, přičemž v základním poslání této epochy cituje Bedu (stejně jako rukopis
VIII.C.25., fol. 40 V ): "dabitur aliquantula pax et requies ecclesie,,,S30 a vzápětí dodává, že
období míru nebude trvat dlouho. Klid a mír, jež
komentář rovněž

měly

zavládnout v církvi, spojuje tento

se svobodou kázání a šíření víry: "Tunc enim sancti libere et sine

obstaculo predicabunt et annuntiabunt veritatem fidei catholice, nec aliquis eos afJliget
Stejně jako v editovaném textu Confiteor tibi, i v klementinském rukopisu je zachována forma, kdy je
výklad doplněn o dubitabilia na konci každé kapitoly, srov. [Petr z TARENTAISE] In Apocalypsim B. Joan nis
Apostoli luculenta expositio, inc. Confiteor tibi, in: Albertus MAGNUS, Opera omnia, (ed.) A. BORGNET, vol.
38, Paris 1890, s. 465-792.
V
827 Ms. NK ČR Praha, VIII.C.25., fol. 40 •
828 Tamtéž, fol. SSr.
829 Lectura super Apocalypsim, Ms. KAP Praha, B.46, inc. Confiteor tibi.
830 Op. cit., fol. 126\ srov. Bedaa VENERABILIS, Explanatio Apocalypseos, CCCL CXXI A, lib. 1, s. 329.
826
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de doba

nec impugnabit.,,831

astat po

klementinském rukopise a

~pečí.827

čerpal

:áváním

pak rukopis B.46 zahrnuje pasáž, jenž jak v edici Conjiteor tibi, tak i v klementinském

ly" que

rukopise chybí, prakticky doslova se ale shoduje s Aser pinguis (daná pasáž je obsažena i

'eprobis

ve VidU !acob, ovšem drobné textové

Dicitur

pinguis). Zde je

reatoris

kteří

Oproti

zároveň

mohly

i oproti

variantě

zAser pinguis (viz porovnání v tabulce

budou

řečeno,

svobodně

následovně

vložena

změny

Č.

v edici, autor spíše než z VidU !acob

3 na konci kapitoly). V dalším výkladu

ukazují, že pramenem byl spíše spis Aser

že klid a mír v sedmém

věku

nebude vyhrazen pouze pro dobré,

kázat, ale také pro následovníky Antikrista,

nebudou kát, nýbrž budou
~

Conjiteor tibi, jež je zachycena v citovaném

verzi

část,

pokračovat

jež nemá

se ani tehdy

ve svých nepravostech. V rukopisu B.46. je

předlohu

čtyřiceti dvěma

kteří

čtyřiceti)

známá paralela mezi

lŽ výše,

Jeruzalémského chrámu Titem a Vespasiánem, kdy měli Židé možnost k pokání, a 45 dny,

vy jako

určenými

námého

pinguis. Oba texty

td. (viz

pacem et securitatem habemus, et ideo ducent uxores et celebrantes convivia ... ") a první

věku

:ívaným

lety mezi Kristovou smrtí a

zničením

užívané

m

(jinde

ani Aser pinguis ani ve Vidit !acob, totiž již

k pokání po smrti Antikrista. Poté se citovaný výklad
shodně

opět

citují Haima ("licet princeps noster sit mortuus, tamen nos

list Pavla Tesalonickým. Následuje již známá pasáž o tom, že nikdo
časový

dlouhý

vrací k textu Aser

úsek nastane mezi

oněmi

45 (42) dny a koncem

nemůže vědět,

světa,

jak

"quantum vero

spatium sit inter illos quadraginta duos dies et jinem mundi nemo scit," což jsou slova,
1

super

otevírající

dveře

k mnoha chiliastickým spekulacím. Všechny

~e patřil

Apc 8,1 odkazem na Matoušovo evangelium, kap. 24. 832

vídá, že

Zaznění

, oproti

klementinském. I zde sedmá polnice ohlašuje konec světa. 833

í sedmé
'0

iává, že
je tento

et sine
afJliget
ly je
Joan nis
fET, vol.

končí

výklad verše

sedmé polnice je v rukopisu B.46. interpretováno stejnými slovy jako v rukopise

Není pochyb o tom, že

předhusitští

i husitští

autoři důkladně

prostudovali lolardský

výklad na Apokalypsu známý jako Opus arduum valde. Není pochyb ani o tom, že
nezůstali

u prostudování, nýbrž že z Opus arduum valde (OA V) hojně citovali, ač ne vždy

se ke svému prameni přiznali. Tento spis, který se v Čechách a na Moravě zachoval
v několika středověkých opisech, zanechal v každém případě v husitském písemnictví
hlubokou stopu. Až na dvě výjimky, které zmíním posléze, se v Čechách a na Moravě
zachované opisy OAV v interpretaci otevření sedmé pečeti shodovaly - na zemi měl nastat
sedmý věk církve, jehož počátek se tradičně vázal ke zničení moci Antikrista, kjeho
831
83
2
83

329,

texty

VIII.5.1.3. Inspirace lolardská: Opus arduum va/de

smrti

rukopis

tři

Ms. KAP Praha B.46, 126V •
Tamtéž, fol. 126V -127'.
3 Tamtéž, fol. 167',
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vypuzení ze srdcí

věrných věřících

"post mortem, id est destructionem et execrationeff'l

ipsius Antichristi a cordibus fidelium,"

jakmile věřící

přestanou

Vzápětí

autor

vysvětluje,

že tento

věk

nastane,

poslouchat papeže, v němž vidí Antikrista, "quia postquam !zde les

deserunt obedire precepta pape antichristianis ... ". 834 Poté měla být všem dána možnost

pokání ze
či

hříchů, včetně dřívěj ší

let, jež na

věku,

základě různých

náklonnosti k Antikristu. Dále pak uvádí

kazatelů,

dní

proroctví (Ezechiel, Daniel, Glosy ... ) stanovují délku tohoto

na závěr však shrnuje, že délka trvání musí nutně
Anděla,

různé počty

který zatroubí na sedmou polnici,

tak jako jeho mnozí

předchůdci,

zůstat

všem skrytá.

neztotožňuje

OAV se sedmým

nýbrž s kazatelem, jenž se

měl

řádem

objevit v době

mezi zkázou Antikrista a Posledním soudem, "Et septimus angelus tuba cecinit, id est
predicator quisque inter destructionem Antichristi et iudicium.,,835 Zaznění polnice se pak

vztahuje k Poslednímu soudu, ke spáse vyvolených a

věčnému

zavržení Antikrista a jeho

následovníků. Sedmý věk zde na zemi měl být ale ještě společný dobrým i špatným. 836

Jak jsem již předeslala, mezi rukopisy, které v Čechách a na Moravě zahrnují opisy
(i modifikované) OAV, jsou

dvě

výjimky.

Obě

jsou uloženy v Národní

knihovně

první pod signaturou VI.D.21., druhý III.G.17. Text OAV je v obou verzích do
míry zkrácen,

přičemž

v Praze,
značné

druhý jmenovaný s velkou pravděpodobností vychází z prvního.

Rukopis VLD.21. zahrnuje výklad na Nový zákon, Zjevení svaténo Jana nevyjímaje
(Novum Testamentum cum expositione interlineari et marginali). Podle údaje, jenž je

uveden v samotném rukopise, byl výklad
vyloučeno,

dokončen před

že autorem byl Mikuláš z Pelhřimova, který

rokem 1413,

komentář

přičemž

není

mohl sepsat v době

svých univerzitních studií. 837 Výklad Zjevení v tomto rukopise je řešen tak, že
kjednotlivým
téměř

veršům

Apokalypsy jsou

připisovány

poznámky a

komentáře,

jenž

měly

doslova základ v OAV. Tato skutečnost mimo jiné znamená, že lolardský výklad byl

v Čechách známý relativně brzy po svém sepsání. 838 Výklad na Zjevení v klementinském
rukopise VLD.21. není ale pouhý zkrácený výtah z OAV, ačkoliv se to na první pohled
834 Commentarius in Apocalypsin compilatus a quodam predicatore Lollardorum Anglico in carcere a 1390
(dále jako OAV), citačně se přidržím rukopisu NK ČR Praha, V.E.3, zde fol. 66r • Odkazy na další rukopisy
budu uvádět pouze v případě, že se od tohoto odlišují.
835 OA V, fol. 92 r .
836 Tamtéž, "Et facte sunt voces magne in celo. Magne laudes Deo de electorum salvatione et Antichristi euro
suis eterna dampnatione, dicentes factum est regnum huius mundi, tam bonorum quam malorum, prius Dei
subici nolentium, Dei nostri et Christi eius."
837 Bohuslav SOUČEK, Veritas usper omnia, Cahiers théologiques de Křesťanská revue, 1961, s. 81 n. Rovněž
v návaznosti Amadeo MOLNÁR, Apocalypse XII dans ťinterprétation hussite, Revue ďhistoire et de
philosophie religieuses, 45, 1965, s. 227, pozn. 46.
838 Anne Hudson pražský rukopis VI.D.21 ve svém výčtu neuvádí, za nejstarší opis označila brněnský
rukopis Mk 28, který vytvořil Martin z Verony v roce 1415, Anne HUDSON, A Neglected Wycliffite text,
Journal ofEcclesiastical History, 29, 3, 1978, s. 259-260.
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tionenJ

1stane,

může

zdát.

podobně

Komentář

původním

obsahuje prvky, které v

zkrácený text je obsažen i v rukopise Bibliotheca Nazionale v Neapoli, Ms.

fide/ es

VII.A.34., který se s ruk. VLD.21. shoduje ve

formě

ožnost

vyplyne, že pražský rukopis je starší a sloužil
, 839
neapo Isky.

zřejmě

Sty dní

i obsahu.
jako

Při

porovnání

přímá předloha

Při

interpretaci verše, kdy Beránek otvírá sedmou

věk

v církvi nastane po smrti Antikrista a jeho vypuzení ze srdcí

tohoto
sedmý

lolardském výkladu nenacházíme.

pečeť

Opus arduum

měl

textů

ale

pro rukopis

zmiňuje,

že

věrných křesťanů.

řádem

Potud se oba texty zcela shodují. Zatímco ale OAV klid, jenž

v době

pouze několika slovy, "Factum est silentium in celo, id est in ecclesia,,,840 a navazuje

id est

výčtem

nastat v nebi "odbývá"

proroctví o délce tohoto období, autor zkrácené pražské verze motiv dále rozvinul.
měl

a jeho

kdy svatí budou

36

enim licebit sanctis predicare libere, nec aliquis astringet eos nec impugnabit.,,841 K délce

í opisy

trvání sedmého

Praze,

i/lud breve erit," a dále již

mačné

pozemského

lO.

huius spatii non po test inveniri. Et propterea dicitur in Evangelio, de die autem illa et hora

jímaje

a nemo scit.,,842 Ve výkladu anděla se sedmou polnicí se oba texty, až na drobnosti

enž je

shodují. 843

šířit

sedmé

pečeti,

Klid, jenž

t není

zavládnout na zemi po

otevření

se pak

spojil se svobodou kázání,

slovo Boží, aniž by jim někdo bránil, aniž by je někdo napadal, "Tunc

věku

napsal pouze tolik, že onen dobrý

věku zůstane

Znovu se tedy

opět

ve

shodě

čas

bude krátký, "bonum tempus

s OAV dodává, že délka

závěrečného

v souladu se slovy Evangelia skryta, "quantitas determinata

vynořuje

motiv svobodného kázání, který

v

českém

\1 době

předhusitském

tk, že

VLD.21.

: měly

Posledním soudem, což bylo v OAV na tomto

ad byl

období pozemského sedmého věku, jenž měl ve své charakteristice nádech sabatu,

nském

s obrazem volného kázání, musela mít pro

mlčí

reformním

prostředí nepochybně

měl

velkou váhu. Na druhou stranu rukopis

věkem

v souvislosti se sedmým

o možnosti posledního pokání

místě

před

hlavním tématem. Myšlenka spojit

předhusitské

a husitské autory

nutně

velkou

)ohled

1390
)pisy

;ti curo
,Dei
Rovněž

t,

Rukopis NK ČR Praha Vl.D.21. se velmi blíží verzi, která byla později vytištěna z popudu Martina
Luthera ve Wittenbergu v roce 1528, je tedy pravděpodobné, že předlohou k Lutherově edici byl text, který
z pražského rukopisu vycházel. Původ zkrácené verze OA V, ježje zaznamenána v rukopise VII. A. 34.
neapolské Bibl. Naz. je tedy nutné rovněž hledat v husitských Čechách, což dosvědčuje i poznámka na fol.
81', kde je červeně připsáno hussowske.
840 OA V, fol. 66'.
841 'P
. .
1 estamentum Novum cum eXposltlone, Ms. NK CR Praha VI.D.21, fol. 599, srov. Naples, Blbl.Naz.
VII.A.34., fol. 81 V, "Et cum apperuisset sigillum septimum. Ostendo mihi ultimum statum ecclesie, qui erit
post mortem, id est destructionem et execrationem ipsius Antichristi a cordibus fidelium. Factum est
silentium. Id est pax et tranquillitas. In celo. Id est in ecclesia, tunc enim licebit sanctis predicare libere [nec]
aliquis astringet eos nec impugnabit. Quasi media hora. Per quod datur inteUigi, quod bonum tempus illud
breve erit."
842
c'
v
0Av ,101.
66, Ms. VI.D.21, fo 1. 599.
843
,
,
0A V, fol. 92, Ms. VI.D.21, fol. 608.
839

v
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,

.

přitažlivost.

Jak ale

jasně

vyplynulo, nebyla to myšlenka

mohlo na první pohled zdát. Z

čeho

to byl Mikuláš z Pelhřimova nebo

tedy

čerpal

někdo

původně

husitská,

ač

inspiraci autor pojednávaného textu, at' Už

jiný? Zcela

nepochybně měl

k dispozici opis

Opus arduum valde, který se stal základem jeho výkladu. Dalším spisem, který
zřejmě

by se to

při

psaní

použil, byl výklad Corifiteor tibi, jehož opis z roku 1386 jsem již výše zmínila.

Pasáž o svobodném kázání, jež nemá

předlohu

v žádném ze zachovaných

se zcela shoduje s verzí Corifiteor tibi, uloženou v Národní

rukopisů

knihovně

OAV,

v Praze (viz

srovnávací tabulka č.4 na konci kapitoly).
Další rukopis, který obsahuje zkrácenou verzi OAV, je
Národní

knihovně,

a to se signaturou IILG.17. a je o

několik

rovněž

uložen v pražské

desítek let mladší (datován do

druhé poloviny 15. století). Tento text náležel do stejné skupiny jako rukopis VLD.21. a
zmiňovaný

III.G.l7.

neapolský rukopis VII.A.34. Oproti

ještě

o

něco

oběma zmiňovaným

zkrácená, vynechány byly zejména

byla verze v rukopise

nejradikálněji vyostřené

pasáže,

které do politické situace druhé poloviny 15. století svým charakterem nezapadaly.844 Ve
výkladu

otevření

sedmé pečeti se rukopis IILG.l7.

doslovně

shoduje s rukopisem VLD.21.
(rovněž s rukopisem neapolským), a to včetně pasáže o svobodném kázání. 845 Také výklad
sedmého anděla s polnicí nepřinesl nic nového, nýbrž navázal na svou předlohu. 846

VIII.5.1.4. Náhled do knihovny

Matěje

z

Chlumčan

Jiným spisem, který stojí za zmínku, je Výklad na Apokalypsu (Commentarius in

Apocalypsin), uložený mezi klementinskými rukopisy pod signaturou V.D.l9. Není znám
rok, kdy byl sepsán, víme pouze, že

dokončen

je údaj, že knihu darovala paní Dorota
do knihovny,

umístěné

ve

středu

Matěji

husitského

byl na den sv. Felixe, ale cenným vodítkem
z Chlumčan. Tím získáváme náhled

přímo

dění.

Tento Výklad na Apokalypsu se na mnoha místech odvolává na Mikuláše Lyru,
nenásledoval ale Lyrovu exegetickou metodu. Otevření sedmé pečeti i zde znamenalo
zahájení sedmého věku v církvi, jenž měl být dobou míru, "modica pax ecclesie, qui data

est post mortem Antichristi et ante jinalem iudicium," kdy mělo skončit veškeré

844 Na přímou spojitost všech tří zkrácených verzí lze usuzovat i z toho, že všechny tři rukopisy obsahují
pasáže, které v původním OA V nenajdeme (například úvodní pasáž k výkladu sedmé kapitoly Zjevení, sroV.
f
f
NK ČR Praha VI.D.21., fol. 597 ; NK ČR Praha nLG.17., fol. 13 v ; Bibl. Naz. Napoli Vn.A.34, fol. 80 ; sroV.
V
Výklad na stejnou pasáž v OA V, NK ČR Praha V.E.3., fol. 63 ).
845 Ms. NK ČR Praha, III.G.17., fol. 14\ "Septimum ostendo ultimum statum ecc1esie, qui erit post mortem,
id est destructionem et execrationem ipsius Antichristi a cordibus fedelium. Silentium, id est pax et
tranquillitas, [in] celo, id est in ecc1esia. Tunc enim licebit sanctis predicare libere, nec aliquis astringet eos
nec impugnabit. [Media] hora, per quod datur intelligi, quod bonum tempus illud breve erit."
v
846 Op. cit., fol. 20 •
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ft

)y se to

u,

ať

Už

pronásledování a útrapy církve, "appertio septimi sigilli dabit finem
.
'
,,847
persecutlOnum
eccIeszarum.
Když autor mluvil o délce trvání sedmého

ici opis

věku,

citoval již

tradičně

omnium

Jeronýma.

ři Psaní

S odvoláním na sbírky glos pak onu půlhodinu ticha vysvětlil jako půl roku, kdy měli

?:mínila.

i špatní žít v míru. Tento

J OAV,

Objevuje se zde

ze (viz

pokáním Židů po smrti Kristově, "post passionem Christi Iudeis dabuntur XL anni ad
penitendum,

rovněž

čas,

kdy

měl

na zemi kázat Eliáš,

být

hříšníků

motiv paralely mezi pokáním

usque ad destructionem Ierusalem,

měl

zasvěcen

dobří

pokání.

po smrti Antikrista a

que fuit factum per Titum et

pražské

Vespasianum.,,848 Dále následuje citace z Haima (možná zprostředkovaná jiným spisem) o

)Ván do

tom, že

D.21. a

zaběhnutých

ukopise

odkazem na Pavlovu epištolu Tesalonickým a ujištěním o naplnění se proroctví. 849

hříšníci

přívrženci

nečiní

Antikrista

životech. Výklad je

Zaznění

pasáže,

a

pokání, nýbrž

zakončen, stejně

sedmé polnice je zde

rovněž

jako v mnoha

pokračují

ve svých

předchozích

spojeno se sedmým

věkem

spisech,

celkového

r.844 Ve

uklidnění (status quiescentium),850 hlavní pozornost je ale zaměřena k Poslednímu soudu,

'LD.21.

ke

výklad

inspirací tohoto výkladu,

Kristově

spekulovat.

milosrdenství s věrnými a spravedlnosti nad

Můžeme

popřípadě

co bylo jeho

lí znám

předlohou,

O tom, jaký byl okruh

je zatím možné pouze

ale předpokládat, že autor měl možnost nahlédnout do

z Lyry, do výkladu Miletonova, Haimova a do
lrius in

hříšníky.

některé

verze

výkladů,

spisů

Mikuláše

jež pocházela

z inspiračního okruhu Huga ze St. Cher.

VIII.5.1.5. Ondřej Figuli z Žerčic

Idítkem

V roce 1419 v bezpečí hradu Kosti opisoval a glosami obohacoval apokalyptický

l přímo

text Ondřej Figuli z Žerčic. 851 V poznámkách, kterými doplňoval základní text Zjevení, se
do značné míry inspiroval v Expositio Libri Apocalypsis Martina z Leonu. 852 Zde hledal

~

Lyru,

inspiraci i při výkladu otevření sedmé pečeti a zaznění sedmé polnice. Sedmá pečeť tady

menalo

značí

ui data

lahodnost. ,,853 Sedmá polnice pak oznamovala spásu spravedlivým a zatracení hříšným,

reškeré

tedy Poslední soud.

nastolení krátkého míru po smrti Antikrista, kdy svatí

měli

"okusit na zemi dávnou

*
LUjí
í, srov.
Y; srov.
ortem,
~t

eos

C
•
r
ommentarius in Apoca/ypsin, Ms. NK CR Praha V.D.19., fol. 186.
48 Tamtéž.
849 Tamtéž, "Factum est preteritum pro futuro propter certitudinem, quia illud tempus est ita certum ac si iam
ractum esset" (zde s odkazem na Lyru, podobně ale i ve spisech dřívějších).
50 O
v
'P.cit., fol. 224 .
851 A
•
852 poca/ypsis cum g/ossa, Ms. NK CR Praha XI. A. 14.
85 S. Martini LEGIONENSIS, Expositio Libri Apoca/ypsis, MPL 209, col. 299-200.
3A
•
r
poca/ypsis cum g/ossa, NK CR Praha XI.A.14., fol. 153.
847
8
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předhusitských

I v
předchozí

a

raně

husitských výkladech na Apokalypsu se pod vlivem

živé exegetické tradice objevují chiliastické motivy v tom smyslu, že

v mezidobí po porážce Antikrista a před Posledním soudem nastolení
svobody kázání a pokání.

věku uklidnění,

Ačkoliv většina autorů neopomněla zdůraznit,

mít jen krátké trvání, nijak tím

nezastřeli

trvání poslední, ideálu se blížící epochy
otupoval chiliastický náboj daných

854

že onen

čas

míru,
bUde

chiliastické rysy tohoto modelu. Krátká délka

světa ostatně nemůže

textů. Vždyť

třetí věk bude trvat jen krátký čas.

očekávaly

platit za argument, jenž hy

i Jáchym z Fiore byl

přesvědčen,

že jeho

V komentářích na Apokalypsu, jež byly známy

v předhusitských Čechách, se opakovalo několik základních motivů, které měly většinou
své

kořeny

v apokalyptických výkladech,

Z hlediska dalšího vývoje byl
sedmého
neboť

věku

důležitý

patřících

k širší evropské exegetické tradici.

zejména motiv svobody kázání, spojený s obrazem

církve. Husitské autory celkem

přirozeně

musel tento moment zaujmout,

korespondoval s jedním z hlavních bodů husitského programu.

učený

VIII.6. Husitství - chiliasmus prožitý a chiliasmus
VIII.6.1. Consummatio saeculi
Chiliasmus lze v

dějinách

lidstva chápat jako

kulturně

konstrukt, navázaný na sociální a politickou utopii. Kulturní

antropologickou konstantu,

paměť,

v jejímž centru stála

mytologizovaná minulost, se zde mění na základ nové naděje a očekávání. 855 Obraz dávné
minulosti, v případě

(před-)

husitských reformních

fázi hnutí pak stavu nevinnosti, se stal i
Kolektivně

sdílená a stále znovu

autorů

předzvěstí

připomínaná

ideálu prvotní církve, v radikální
budoucnosti, resp.

přítomnosti.

"vzpomínka" se stala jak konstitutivním

prvkem nového hnutí, tak plnila funkci, kterou teoretik

paměti

v

dějinách,

Jan Assmann,

označil jako kontraprézentní. 856 Vztažení se k minulosti, chápané jako ideální, a její

transformace na očekávanou budoucnost v sobě nutně zahrnovaly opozici vůči stávajícím
poměrům. Na základě eschatologických spekulací o dalším vývoji, jehož součástí byla

nutná reforma, se do budoucna přenesený obraz minulosti, pokud byl obecně přijat
relevantní skupinou, stal jedním z hlavních hybatelů dění. Vztažení se k minulosti, chápané
jako závazný vzor pro

přítomnost

(budoucnost) a zasazené do obecných

dějin

spásy, se

854 Jáchym z FIORE, Expositio in Apocalypsim, Venedig 1527, fol. 213" "Et quamvis breve existimemus
tempu s istius septime etatis ... ".
855 Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat infriihen
Hochkulturen, MUnchen 2007 (6. Autlage), s. 80. K definici pojmu kulturní paměť TýŽ, Religion und
kulturelles Gedachtnis, MUnchen 2000, s. 18 n.
856 Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedachtnis, s. 78 n.
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vlivem

kávaly
, míru,

stalo

součástí

prostředí

pak

sebechápání, sebeobrazu a vymezení dané skupiny., Zejména v táborském
vytvořilo předmět nadějí

a

očekávání.

základem pro nejradikálnější pojetí probíhající

společenské

zároveň

stal

transformace.

*

s bUde
S počátkem husitských

délka

bojů

se

začala naplňovat

příchodu

mž by

boje s Antikristem a druhého

e jeho

eschatologie

mámy

v modifikovaných adventistických vizích, jež

tšinou

zánik dosavadního

:adici.

neúprosnou

razem

vyhlazeni všichni

mout,

dnech, od 10. do 14. února roku 1420.

prošla postupně

zvěst

věku

o

mistři

k hádání ve

apokalyptická
Počáteční

Krista na zem.

několika

fázemi

vývoje. 857

předpovídaly

očekávání

měla

Nejprve

brzký

přicházejícím

dni

zúčtování,

měli

kdy

příchod

Zmrzlíkově domě,

1420, bude a jest skonání

věku,

které

se

očekával

předložili

Krista na zem a

věcí

zlých

děsivou

a

vyplenění

o masopustních

v prosinci 1420 pražští

vyhlašoval, "že již nyní v tomto

totiž všech

základ

být osobním zásahem Krista

hříšníci. Kristův bezprostřední příchod

článků,

velkého

radikální táborská

pozemské historie. Až do února 1420 kazatelé hlásali

Již první ze souboru chiliastických

ý

Chiliastický konstrukt se

létě,

jenž jest léto

({zet et est consummacio

saeculi, id est malorum omnium exterminacio).,,858 V tomto smyslu nemělo dojít ke
konečnému

:tantu,
l

stála

dávné

Poslednímu soudu a k naprostému

mundi), nýbrž ke konci jednoho
problematickým termínem je zde
Ačkoliv některé středověké

věku

právě

a

zničení

pozemského

počátku věku

saeculum, které

světa

nového.

mělo

(consummacio

Klíčovým

a také

dojít ke svému konci.

prameny v jiném kontextu a zejména v jiné

době (před

ikální
nosti.
[vním

nann,
a její
jícím
byla
přijat

ipané

.y, se

857 Následující shrnující výklad bude vycházet z výsledků dosavadního bádání, zejména Howard KAMINSKY,
A History ofthe Hussite Revolution, Berkeley-Los Angeles 1967; Týž, Chiliasm and the Hussite Revolution,
Church History 26,1957, s. 43-71; František ŠMAHEL, Husitská revoluce II., Praha 1993; Petr ČORNEJ, Velké
dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437, Praha 2000, s. 192-202,223-239,289-296; Alexander
PATSCHOVSKY, Der taborische Chiliasmus. Seine Idee, sein Bild bei den Zeitgenossen und die Interpretation
~er Geschichtswissenschaji, in: Haresie und vorzeitige Reformation im SpatmittelaIter, hrsg. von František
SMAHEL, Miinchen 1998, s. 169-197; Gordon LEFF, Heresy in the Later Middle Ages, vol. lL, Manchester
1967; Bemhard TOPFER, HojJnungen aufErneuerung des paradiesischen Zuzstandes (status innocentiae)-ein
Beitrag zur Vorgeschichte des hussitischen Adamitentums, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 169-184.
858 Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika husitská, ed. Jaroslav GOLL, FRB V., Praha 1893, s. 454. Chiliastické
články jsou zachovány v několika základních relacích. Byly uvedeny v záznamu o hádání v domě
Zmrzlíkově v citované kronice Vavřince z Březové, op. cit., s. 454-462, Vavřinec rovněž uvedl na jiném
místě 20 článků, s. 413-416. Další verze je uvedena u Jana z PŘÍBRAMY, Tractatus contra errores
(Picardorum), ed. Ignaz von DOLLINGER, Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters, II., Miinchen 1890,
s. 691-700; z rukopisu Kříže z Telče pochází anonymní a z citovaných nejmladší záznam chiliastických
článků, který je uveřejněn v Archivu českém, III, ed. František PALACKÝ, Praha 1844, s. 218-225, znovu pak
VYdáno in: Josef MACEK, Ktož jsú boží bojovníci. čtení o Táboře v husitském revolučním hnutí, Praha 1951,
s. 57-66, zároveň jako příloha in: JAN Z PŘÍBRAMĚ, Život kněží táborských, ed. Jaroslav BOUBÍN, Příbram
2000, s. 93-99; tamtéž rovněž další soupis, op. cit., s. 39-87, dále in: Jakoubek ze STŘÍBRA, Výklad na
Zjevenie I., s. 525-258. Citace dalších soupisů na tomto místě není nutná, uvádí je například Pavel SOUKUP,
The Masters and the End ofthe World: Exegesis in the Polemics with Chiliasm, in: BRRP 7, Praha 2009. K
různým zachovaným zápisům chiliastických článků, kjejich chronologické posloupnosti a specifikům Josef
MACEK, Táborské chiliastické články, SH 1, 1953, s. 53-64. Shrnuje rovněž František ŠMAHEL, Husistká
revoluce lL, s. 123, pozn. 384.
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oživením chiliastických představ na konci 12. století) chápaly pod tímto
svět

pozemský

v době

hříchem

mezi prvotním

označením obecně

(post peccatum) a

vzkříšením

(ressurectio),859 ve slovníku táborských chiliastů saeculum a mundus nesplývaly.
Chiliastická kvestie, zachovaná v kronice
rozlišovala mezi

těmito dvěma

a to i v husitském
pravděpodobně

být poslední,

Vavřince

z Březové, naopak

termíny. Termín saeculum

prostředí.

Ačkoliv

přesto zůstává

problematickým,

husitská chiliastická rétorika v tomto ohledu

saeculum chápala jako jeden z věků církevní historie, který

například

Jakoubek ze

explicitně

Stříbra

nutně

nemusí

tento termín používal i ve smyslu pozemského

světa. 860 Pro správnou interpretaci táborského chiliasmu je ale důležitá řeč samotných
zaměřených pramenů.

chiliasticky
měli

Otázkou je, zda-li sami aktivní

vždy jasno v tom, co hlásají a

vůči čemu

účastníci těchto

se vymezují,

popřípadě

událostí

zda se i u

apokalypticky smýšlejících radikálů jednalo o názorově homogenní skupinu. 861
Podle chiliastické kvestie byla

očekávána vnitřní změna

k dobrému v každém

člověku, zároveň ale také vyhlazení všeho zla z povrchu zemského. 862 Spásu, záchranu, a

tedy

přežití

této radikální

kterých se měli
Ještě

změny mělo

poskytnout pouze

věřící následně dočkat vysněného

nového

několik

vybraných

očekávané

v návaznosti na sedm ran podle Sirachovce (Sir 39, 35-36) "všeho
ohněm, mečem,

ve

uspořádání.

v roce 1420, tedy v roce odplaty a ve dnech

protivníci zákona Božího zahynout

měst,

hladem, zuby

pomsty,

měli

světa hříšníci

zvířat,

a

štíry a hady,

kroupami a smrtí" (čl. 2).863 Čas pomsty neznal milosrdenství ani slitování (čl. 3). V tomto
čase měli

všichni

věrní

následovat Krista, ne ale v milosrdenství, nýbrž v horlivosti,

v ukrutnosti, v spravedlivém odplácení (čl. 4). Tehdy "každý věrný měl být zlořečený, který

by svému
v krvi

meči

nepřátel

bránil od krve protivníka Kristova zákona. Každý
Kristových"

(čl.

5). Všichni

věrný měl

věrní, včetně kněží, měli

umýt ruce

"bojovati, raniti,

859 Hans Werner GOETZ, Endzeiterwartung und Endzeitvorstellung im Rahmen des Geschichtsbildes des
fruhen 12. Jahrhunderts, in: The Use and Abuse ofthe Eschatology, s. 313; Týž, Geschichtschreibung und
GeschichtsbewujJtsein im hohen Mittelalter, Berlin 2008, s. 241.
860 Jacobellus contra Brodam De communione sub utarque, in: HARDT, vol. III, col. 567.
861 Jakoubek na jednu stranu husitským chiliastům vyčítal, že do pozemského času kladou vidinu věku bez
bolesti a bez hříchu, srov. Výklad na Zjevenie, díl II., s. 312, což, jak tvrdí, odporuje učení svatého Augustina,
který tyto charakteristiky přiřadil až k věčnosti po Posledním soudu. Zároveň ale jedním dechem kritizuje
bludaře za to, že hlásají bezprostřední příchod Posledního soudu. Zarážející ovšem je, že i zde argumentuje
sv. Augustinem a tím, že věk bez hříchu, kdy ženy budou rodit bez bolesti, nastane až ve věčnosti, op. cit., s.
279-280.
862 Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika husitská, s. 418, "Et sic etiam diffinientes secula ponunt plura habentes
differenciam inter seculum et mundum. Quando enim valde notabilis fit in hominibus mutacio, tunc secul um
consummatur. Consummacionem igitur seculi appello bonorum in melius commutationem et malorum
exterminationem", výrok připisován Martinovi Húskovi. K dalším aspektům Alexander PATSCHOVSKY, Der
taborische, s. 172 n.
863 Pokud není uvedeno jinak, odpovídají čísla jednotlivých článků řazení v Kronice Vavřince z Březové.
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hříšníky

(čl.

6). Kazatelé

radikálně-eschatologického

proudu oživili starozákonní Izaiášovo proroctví o

pěti městech,

mělo

pronásledování poskytnuto

mordovati

[šenírn
ývaly.

ve kterých

Ecitně

vyvoleným, "toliko pět

ckýlll,

povinni budou utéci."

)hledu

Záchrana se

lemusí

shromáždili na horách, byli oním

lského

orlice", byli "zástupové od boha poslaní po všem

)tných

nad národy, ajich

:lálostí

by

;e i u

takový

věroučných

být v

i jinou zbraní a

čase největšího
měst tělesných

(čl.

připouštěla

nepřijal čtyři
měl

a bíti

mečem

lbecně

8) Praha

přístrojem

a hmotných

měla

města, městečka,

artikuly,

měl

pomsty,

a liturgických zvyklostí,
obřadů,

(čl.

ty všecky rány a pomsty

a pálili"

postů, svátků, očistce,

pozornost byla věnována také eucharistické svátosti
články,

měli

níci a

(čl.

12). Každý, kdo

rovněž články,

zádušních

zavrhující ornáty, odsuzující ušní
(čl.

týkající se

obětí, články

zpověď

atd. Velká

44-50).

týkající se zániku starého

věku

vykazovaly jasnou jednotnou linii. Táborský chiliasmus se v nich
,

9).

k němužto shromáždí se i

13). Následovaly

'anu, a

Chiliastické

(čl.

být považován za Satana a apokalyptického draka a jako

nařizující

ve

bořili

a spálena

pomsty

10,11). Ti, kdo se takto

světě působiti

vsi tvrze, hrady aby

být zabit ajeho majetek zabrán

redukci mešních

"tělem,

všem dobrým a

věrní času

zničena

(čl.

také na horách a ve skalních slujích
andělem

útočiště

do nichžto

být jako Babylón zcela

aždém

~st,

zůstane,

bojovným"

a vyhlazení

hříšníků,

vyznačoval

výrazným

bojovým specifikem. Proklamovaným úkolem pro všechny věrné bylo stát Kristu po boku a
se zbraní v ruce

ničit

všechno zlo a

hříšníky,

tedy všechno a všechny,

mělo rovněž

vše, co

nemělo

kteří

nenáleželi

tradici v praxi apoštolské

hady,

k táborským vyvoleným. Zaniknout

tomto

církve (alespoň v očích táborských bratří).864 Kazatelé hlásali, že sedmý apokalyptický

ivosti,

anděl

" který

koňských. ,,865 Táborité sami se cítili být povoláni, aby splnili svou úlohu v apokalyptickém

;t ruce

scénáři,

raniti,

neotpúštěli,

?s

~und

bez

již vylil svou nádobu, že nastal

čehož

se ujali dle
napořád,

než vše

čas,

kronikářských

i lidi jsú pálili

kazatelů, že kdo by zahynul v boji s hříšným nepřítelem, okamžitě měl být spasen "tu

hodinu jist bude božím královstvím. ,,868

864

Alexander PATSCHOVSKY, Der taborische, s. 174.
V avnnec z BREZOVE, Kronik a, s. 5 18 .
866 Tamtéž.
867 7'
'
1 amtež.
868 J
•
an z PŘÍBRAMĚ, Zivot kněží táborských, s. 44.
865

vé.

města

v noci. ,,866 Když vymýtali hřích z povrchu zemského, označovali sami sebe za anděly
Boží. 867 Jan Příbram se značnou dávkou skepse podává zprávu o slibech táborských

~ustina,

',Der

zpráv s fanatickou snaživostí: "ižádnému

muže, ženy i dietky, jsú mordovali, vsi,

:uje
I1tuje
cit., s.
tes
culum

kdy "bude krev po všie zemi až do uzd

v'

v

,
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VIII.6.2. Regnum reparatum
současného věku

Po zániku

a vyhlazení

hříchu mělo

být podle husitských

chiliastických vizí nastoleno obnovené království Kristovo. Je to myšlenka, která bYla
přirozeně aktuální již před únorem 1420, tedy ještě v době, kdy Čechami šla zvěst o
bezprostředním

zlo a

zásahu samotného Krista na zemi,

hříchy. Představa zničení

oproštěného věku
změnit

očekávání

na

očekávaly zničení
příchodu.

mělo

být vyhlazeno veškeré
hříchů

nezmizela ani poté, co se temná proroctví nenaplnila, jen se musel

místě rozdělovat průběh
dvě

kterém

starého a nastolení nového, dokonalejšího a od

náhled na povahu Kristova příchodu ajeho

tedy zcela na

při

přítomnosti

ve

světě.

V tomto smyslu je

radikálního období táborských apokalyptických

etapy. Nutno ovšem dodat, že
starého a nastolení nového

obě

věku.

byly chiliasticky

zaměřené, neboť

Rozdíl byl zejména v povaze Kristova

Do února 1420 kazatelé s nadšením a naléhavostí oznamovali, že Kristus

sestoupí na zem a svým přímým zásahem

zničí

zlo a hřích na zemi,

čímž

osobně

zanikne starý věk

a nastane věk nový.869 Když se tato vize nenaplnila a Kristus na zem viditelně nesestoupil,
aby

osobně

"tqjně",

ztrestal

jako

sestoupí i

hříšníky, začali

zloděj,

tělesně,

kazatelé

a až když bude starý

aby

plně

vládl své

říši

šířit zvěst,

že Kristus na zem

věk přičiněním

v novém

táborských

věku. Svět měl

přišel,

bratrů

ale zatím

zcela

být do té doby

zničen,

zničen

a

obnoven ohněm, tak, jako byl kdysi, za časů Noema a potopy, zničen a obnoven vodou. 870
Ke Kristovu

tělesnému příchodu

na

svět mělo

podle táborských proroctví dojít v několika

letech.
Vize obnoveného království, jež mělo být plně nastoleno v brzké budoucnosti,
jakmile dojde ke

zničení hříšného

starého

věku,

vykreslila obraz, odpovídající stavu

prvotní nevinnosti (status innocentiae). Na rozdíl od Vavřincova a Příbramova svědectví
pojmenoval neznámý autor souhrnu chiliastických článků očekávaný stav zcela
konkrétními slovy: "w tu dobu ti, jenž žiwi zóstanú, budú přiwedeni w staw newinnosti,

jako Adam a Enoch a Eliáš w ráji. ,,871 Ovšem již v aktuální době přeměny měla církev
bojující vstoupit do nové etapy "stavu pocestnosti" - tedy putování, jenž měl trvat do

Rozdílný sled událostí popisuje např. Josef PEKAŘ, Žižka ajeho doba, díl 1., Praha 1992, s. 47 n. Pekař
mluví nejprve o tajném příchodu Krista a posléze o jeho příchodu zjevném. Únor 1420 v rozlišení nehrál
nijak zvláštní roli.
870 Archiv český ll/., s. 220; "Již nynie tento čas skonánie wěku, jenž den pomsty slowe, přišel jest tajně
Kristus jako zloděj, aby skrze sě neb skrze angely již řečené [rozuměj táborské bratry] wybojowal dóm
otporný, a konec jemu učinil, smrtí pomsty mečem neb ohněm, a zwláště ohněm; neb jako někdy potopú
wodnú svět jest obnowen, též tento čas wšecek swět má ohněm tělesným obnowen býti."
871 Archiv český llJ., s. 221.

869
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posledního soudu. V této

etapě

se

měla

církev

přibližovat

dokonalosti a ideálu,

měla

být

obnovena ,,že v ní žádného hříchu nebude, žádné lži ani jiné poškvrny" (čl. 18).872
Příchod

obnoveného království byl v návaznosti na verš Apc 20,5 spojen s prvním

zvěst O

vzkříšením,

veškeré

s Kristem a jeho

hříchů

kdy vyvolení (ale pouze vyvolení)
věrnými duchovně

neměly

Adama a Evy,

lyslu je

moc a s ní i všechny poplatky

tických

21),

, neboť

předešlé tělesné

iistova

(čl.

neměla

existovat

být žádné

tělesná

žádosti,

společně

hodovat na horách u "velké hostiny." Ostatní,

kteří

by

(čl.

hříchy,

22),

zlo ani lži,

nemělo

smrt, ženy

přičemž

měla

zmizet veškerá

světská

i církevní

být ani žádné pronásledování mezi lidmi (čl.

měly

rodit bez bolesti,

by žena ani nemusela být

děti měly

oplodněna

být

počaty

bez

mužským semenem

29-32).

Všechny tyto

osobně

skrytě či otevřeně vyřčené

lrý věk

nejradikálnější

;;toupil,

prvotní nevinnosti. Jejich

zatím

vstát z hrobů a

se na horách nezachránili, měli být zničeni ohněm. 873 V novém věku, stejně jako v čase

: musel

~

měli tělesně

z táborských

dokonalosti, než jakou

chiliastů

představy

charakteristiky napovídají tomu, že

spojovali obnovené království s návratem stavu
a snažení se tedy upíraly ke stupni

představovala

ještě větší

prvotní církev se všemi svými ideály. Jen stav

zničen,

nevinnosti poskytoval takovou dokonalost, která by vylučovala jakýkoliv hřích. 874 Na

ličen

rozdíl například od františkánského prostředí,875 spojovali návrat do stavu pozemského ráje

a
dou. 87o
~kolika

se stavem duchovní dokonalosti, který
církve. Mezi chiliasticky

zaměřenými

"Království toho obnoveného na této
cnosti,

872

zcela

''lnosti,
církev
vat do

kař

ál
ě

názory
cestě

normy apoštolského života a prvotní

táboritů

byla tato myšlenka

až do vstání obecného bude

byla prvotní církve." A následuje: "Toto království církve

stavu
:dectví

přesahoval

rytěřující,

zřetelně

větší

patrná:

sláva nežli

jenž jest

dům

Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika, s. 456, aktuální časovou přítomnost ještě více podtrhuje latinská redakce

článků, kterou přináší rovněž Vavřinec z Březové (čl. 16): "Item quod iam nunc ecclesia militans ante

adventum Christi novissimum ad finale iudicium duratura per alium adventum Christi, qui iam factus est, in
regnum dei pro statu viacionis reparabitur et reparatur, sic videlicet quod in ea nullum erit peccatum, nullum
scandalum, nulla abhominatio, nullum mendatium nec aliquid coinquinatum."
873 Tamtéž, čl. 19 latinské redakce: "Item quod iam in reparatione regni electi in proximo surgent in
COrporibus suis ressurectione prima, que longe precedet ressurectionem secundam, que erit generalis, cum
quibus Christus descendendo de celis conversabitur corporaliter in terris, quem omnis oculus videbit, et faciet
grande convivium et cenam in montibus corporalibus ... et omnes, qui extra montes fuerint, velut olim extra
archam
Noe diluvio, ignis uno momento consumet."
874
Bemhard
TOPFER, HojJnungen, s. 176.
875
Rovněž františkánští, ale také např. benediktinští učenci návrat do stavu nevinnosti přímo spojovali
s možností dosažení maximální duchovní dokonalosti. Bonagratia z Bergama a Michael z Ceseny vycházeli
z toho, že každý, kdo následuje vzor Krista a apoštolů, nastupuje cestu vedoucí ke křesťanské dokonalosti.
Vzdá-li se při tom veškerého vlastnictví, jež ostatně stejně vždy svádí k hříchu, dostane se mu možnosti
návratu do stavu nevinnosti. Františkánští autoři vycházeli z toho, že vita apostolica a status innocentiae jsou
v principiálním základu identické, neboť Kristus svým působením na zemi stav nevinnosti obnovil.
Podrobněji Bernhard TOPFER, HojJnungen, s. 183; Týž, Urzustand und Sunderifall, s. 505 n., zde rovněž
k těmto kategoriím u Viklefa. Srov. rovněž Ji.irgen MIETHKE, Paradiesischer Zustand - Apostolisches
Zeitalter - Franziskanische Armut. Religioses Selbsverstandnis, Zeitkritik und Gesellschaftstheorie im 14.
Jahrhundert, in: Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift fůr Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, hrsg. Franz J.
FELTEN, Nikolas JASPERT, Berlin 1999, s. 527 n.
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nejposlednější před

církev rytěřující.

většími

vstáním obecným,

obdařeno

dary

bude nežli

dům

první, totiž

Toto je jeden z bodů, kdy se nabízí problematická a v historiografii

,,876

často diskutovaná spojitost s názory (opět problematické) sekty svobodného ducha. 877 Její
příslušníci

byli podle

výpovědí inkvizičních protokolů přesvědčeni,

pozemského života dosáhnout stejného

stupně
značné

nevinnosti. Z toho pak vyvozovali do

během

dokonalosti, jaký byl ve stavu prvotní
nebezpečné závěry,

míry

Vědomé

povinováni poslušností soudobé církvi.

že mohou ještě

že nejsou již

usilování o dosažení rajského stavu

nevinnosti se spojovalo také s panteistickou vírou v naprostou jednotu s Bohem. Uvedené
argumenty

společně

vedly k závěru, že dosažený stav dokonalosti je vyšší než dokonalost

Krista a apoštolů. 878
Hereze svobodného ducha byla spojována s údajnými libertinistickými praktikami,
včetně

sexuální nevázanosti.

příslušníků

Stejně

kacíře.

hereziologickým

stereotypům

adamitů,

nařčení,

Mohlo jít o

které se nijak nevztahovaly k

dohadů,

později

realitě,

a ke

ale jež

sekty

středověkému

dokonalosti a

vnímání

bezhříšnosti

umělý

ledě,

dostali až za rámec

proklamované osvobození se od zavedených

k rozšířeným kulturním a
světa.

Ale

konstrukt. Nelze

společenských

obraz

vytvořených obrazů,

kde je pouze

její existenci) ve svém

(viz dále) i u

obvinění, doplňující

zároveň patřily

i zde se ocitáme na velice tenkém

(připustíme-li vůbec

adamitů

která vzešla z uměle

co lze považovat za realitu a co za

příslušníci

u táborských

této sekty se mohlo jednat o vykonstruované

zavrženíhodného

táborských

jako

přesvědčení

stejně

věcí

jako

ti

spekulace a

vyloučit,

že se

o dosažení stavu

konvencí, a že jejich veřejně

společenských pořádků

mohlo vést až k

antinomistickým tendencím. 879 Z hlediska případného vlivu na radikální táborské učení je
876
877

Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika, s. 457, čl. 24, 25.
Zatímco Robert Lemer existenci sekty připouští, Alexander Patschovsky ji považuje za konstrukt

vytvořený

na základě inkvizitorských stereotypů, srov. Robert E. LERNER, The Heresy ofthe Free Spirit in
the Later Middle Ages, Berkley-Los Angeles-London 1972, Alexander PATSCHOVSKY, Der taborische
Chiliasmus, Seine ldeen, sein Bild bei den Zeitgenossen und die lnterpretation der Geschichtwissenschaji, in:
Haresie und vorzeitige Reformation im Spatmittelalter, hrsg. von František ŠMAHEL, Schriften des
Historischen Kollegs Kolloquien 39, MUnchen 1998, s. 178.
878 O shodě, popř. modifikované podobě, mezi adamitskými články, které uvedl Vavřinec z Březové, a
pramennými doklady, jež se vztahují k sektě svobodného ducha, ed. Ignaz von DOLLINGER, Beitrage zur
Sektengeschichte des Mittelalters ll., MUnchen 1890, s. 384-417, mluví nově například Petr ČORNEJ, "potíže
s adamity", Marginalia historica 2, 1997, s. 61, pozn. 62. Za základní studii k tomuto tématu lze označit
Howard KAMINSKY, The Free Spirit in the Hussite Revolution, in: Millennial Dreams in Action, ed. Sylvia L.
THRUPP, Hagne 1962, s. 166-168. Srov. také Krista FEIGL-PROCHÁZKOV Á, Frei sollen sie sein, die S8hne und
T8chter Gottes. Chiliastisches Geriist, gnostisches Fundament des taborischen Radikalismus?, HT 13,2002,
s. 9-30. Autorka zde přináší argumenty, podtrhující spojení sekty svobodného ducha a táborského chiliasmu.
Srov. rovněž Petr ČORNEJ, Adamité - tabu 15. i 19. století, in: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha
1999, s. 144 n. Autor mluví o jasných styčných bodech táborských radikálů a sekty svobodného ducha.
879 Bemhard TOPFER, Urzustand, s. 553; srov. Herbert GRUNDMANN, Der Typus des Ketzers in
Mittelalterlichen Anschauung, in: Týž, Ausgewahlte Aufsatze, I, Religiose Bewegungen, s. 325, zde
Grundmann mluví o obviněních, vznesených proti kacířům jako o Fabeleien, které neobsahují ani zrnko
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třeba

také

riografii
"
1.877 JeJl

charakteristický pro status innocentie i pro vita apostolica. I když

sekty, vliv, jaký měla, nelze přeceňovat. 880 Zatímco počáteční radikální táborství v sobě

~ během

spojilo úsilí o dosažení dokonalosti a o

prvotní

zmínit, že hereze svobodného ducha zahrnovala princip

společného

ni, totiž

očekáváním

chiliastickým

nastolení nového
88

bezhříšnou
věku,

připustíme

společnost

byly chiliastické motivy v

o stavu

sektou svobodného ducha a táborským chiliasmem nenašla doposud

Jvedené

odpověď

Představy chiliastů ještě

ktikami,

táborské jednoty a stálo na

ále) i u

s ní ve svých

;í obraz

"Hereze

umím a

něj,

jednoznačnou

a bude zřejmě ještě dlouho budit pozornost badatelů.

vymykat kontrole i samotných

obrazů,

sektě

V každém případě lze říci, že otázka vztahu mezi

svobodného ducha pouze výjimkou.

konalost

existenci této

s jednoznačným

jsou již

!

vlastnictví,

důsledcích

uvnitř

na

rychle nabraly na radikálnosti a záhy se

vůdčích teologů.

počátku

konce

nejradikálnější

současníky

nejčastěji

začaly

Jablkem sváru, jež znamenalo konec
odnože táborského chiliasmu (a

táborského chiliasmu vůbec), bylo zejména pojetí svátosti

hereze", spojovaná

byla již svými

Táboře

oltářní.

se jménem Martina Húsky a okruhem kolem

spojována s tzv. pikartským

kacířstvím,

které prakticky

znicotnilo svátostnou podstatu eucharistické svátosti. 882 Ačkoliv táborští teologové měli

jako u
kulace a
t, že se
:ní stavu
l veřejně

~st

až k

učení

je

;Pirit in
:he
'schaji, in:

~, a
ce zur
J, "potíže

tlačit

. Sylvia L.
S8hne und
13,2002,
hiliasmu.
, Praha
~ha.

pravdy. Srov. rovněž František ŠMAHEL, Tabor als Modell einer Gesellschaftsordnung, in: Reform von
Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), hrsg. von Ivan
HLAVÁČEK, Alexander PATSCHOVSKY, Konstanz 1996, s. 197 n. Inspirativní studie k tomuto tématu rovněž
Alexander PATSCHOVSKY, Der taborische Chiliasmus, s. 169-197, zejm. s. 178. Patschovsky spojitost se
sektou svobodného ducha odmítá, naopak mluví o umělých obviněních na základě hereziologických
stereotypů, která měla ospravedlnit likvidaci husitských pikartů. Tím navázal na starší úvahy Lernerovy,
který vidí spojitost husitských adamitů se sektou svobodného ducha jako nepravděpodobnou a obraz
táborských "naháčů" považoval za Žižkův umělý konstrukt, "it is doubtful that under these circumstances he
(Žižka) would have written back to Prague that his enemies were anything other than monsters ofiniquity,"
Robert E. LERNER, The Heresy, s. 123. V diskusi s Patschovskym srov. Stanislaw BYLINA, Na skraju lewicy
husyckiej, Warszawa 2005, s. 165-197, který považuje adamitství (pikartství) za historicky nesporné a
analyzuje tento jev v návaznosti na milenaristické předpovědi, kolující po Evropě, a na herezi Svobodného
ducha. Tuto debatu shrnuje Petr ČORNEJ, Ráj je na ostrově aneb prostor pro adamity, Táborský archiv 13,
2007, s. 37-38, pom. 3 a 4. V citované studii Čornej nahlíží problematiku adamitství prizmatem kulturní
antropologie, středověkých tradičních představa kulturních topoi. Otázku adamitství tak staví do zcela jiného
světla, čímžji dále problematizuje.
880 Robert Lerner inspiraci připisuje na místo sekty svobodného ducha valdenství, Robert E. LERNER, The
Heresy ofthe Free Spirit in the Later Middle Ages, Berkley-Los Angeles-London 1972, s. 122 n.
881 Bernhard Topfer uvádí příklad Konrada Kannera, u něhož se spojilo přesvědčení, že dosáhl nejvyššího
stupně dokonalosti, s očekáváním bezprostředního nastolení rajského věku na zemi; Bernhard TOPFER,
Urzustand, s. 555. Srov. oproti tomu Norman COHN, Das neue irdische Paradies. Revolutionarer
Millenarismus und mystischer Anarchismus im mittelalterlichen Europa, Reibeck bei Hamburg 1988, s. 163
n., který řadí sektu svobodného ducha k jednoznačně chiliasticky zaměřeným hnutím. Srov. rovněž Howard
KAMINSKY, The Free Spirit, s. 166 n., kde autor mluví o zcela zásadním vlivu hereze svobodného ducha na
husitské učení. Je ale nutné si uvědomit si, že vliv sekty svobodného ducha se v rámci husitského hnutí
projevil zejména v myšlenkových pochodech radikálních chiliasticých sektářů, kteří byli ostatně odsouzeni
k násilnému zániku. K této problematice srov. rovněž studii Krista FEIGL-PROCHÁZKOV Á, Frei sollen,
P88assim, kde je pokus o základní porovnání pramenů obou sekt.
2K
možnostem šíření pikartské hereze v Cechách František SMAHEL, Husitská revoluce II, s. 130 n., rovněž
TýŽ, Dějiny Tábora, I-I, České Budějovice 1988, s. 282. Vavřinec z Březové k roku 1418 uvádí, že do Prahy
přišlo téměř 40 "Picardi", kteří byli zprvu vřele přijati, když vysvětlili, že museli opustit svou vlast kvůli své
v

,mko

v

249

v

důsledku

rozpracování Viklefových

remanenčních

teorií k uctívání eucharistické svátosti

své výhrady, nikdy nepopřeli svátostnost přijímání pod obojí způsobou.
zůstával

svátosti

značilo účast

v husitství centrální úlohu na

na mystickém

cestě

otevřeného střetu

těle Kristově,

eucharistická svátost

k nové, dokonalejší církvi. Pokud tedy Martin

Húska a jeho následovníci odmítali jakoukoliv

měl

Kalich byl a

pro husity sjednocujícím symbolem a sjednocující silou v boji proti Antikristu,

řádné přijímání
měla

883

přítomnost

s podstatou husitské ideologie,

přičemž

Krista v hostii, dostávali se do

tento

střet nutně

musel mít a také

kruté následky.
S "pikartskými" myšlenkami na

Ducha svatého, kdy vyvolení
mistra

měli

Příbrama (ač nepochybně

Táboře

být osvíceni a

souvisí také víra, že
přivedeni

Kristus

měl

být již

duchovně přítomen

na

světě

nový

k dokonalosti. Podle

zaujatého proti Húskovi, což

hodnotu) hlásal Húska, že "Kristus je Duch svatý."

započal

může

Prostřednictvím

zkreslit

věk

svědectví

výpovědní

Ducha svatého tak

a "sedává s námi jest až do skonání

světa."S84 Pikartská hereze se v tomto okamžiku pohybovala na hranici kristocentricky

pojatého nového

věku.

Postava Krista byla v okruhu

sektářů postupně vytlačena

do pozadí

"protože jest umřel,,885 a nahrazena plně Duchem svatým. Tím se tato sekta, kvůli svým
bludům

vypuzená z Tábora, odklonila od

původní

táborské chiliastické linie, kdy se na

počátku nového věku očekával příchod Krista a nastolení jeho království. 886 Pojetí

Kristovy

přítomnosti

na zemi ve svém

údajných Húskových slov Kristus nyní

důsledku

"večeří

znicotnilo význam eucharistie. Podle

se svými

věrnými

v každé krmi a nikoliv jen

v malém kusu chleba a v malém napití vína.,,887 V kontextu nahrazení Krista v novém věku
Duchem svatým lze interpretovat výrok, jenž je zaznamenán vanonymním souboru
chiliastických článků a říká, že "w ten čas w mnohých kusiech přestane a skoná sě nowý
zákon.,,888 Tento článek odkazuje rovněž na ohlasy učení Jáchyma z Fiore, ovšem až

v podobě postjáchymovských myšlenkových proudů, kde se počítalo s tím, že věk Nového

víře, FRB V., s. 431. Právě tito uprchíli měli podle některých teorií přinést do Čech hezezi svobodného
ducha. Proti této teorii bylo vzneseno mnoho přesvědčivývh argumentů, Robert LERNER, The Heresy, s. 212.
883 Oficiální táborská věrouka v čele s Mikulášem Biskupcem se ustálila na tvrzení, že po posvěcení knězem

zůstává chléb chlebem a víno vínem, obojí je znamením Kristovy oběti a prostředkem k duchovnímu spojení
se s Kristem. Hostie a víno zůstaly ale stále řádně posvěcenou obětinou a zasloužily si projevení úcty. Srov.
Confessio Taboritarum, ed. Amadeo MOLNÁR, Romolo CEGNA, Roma 1983, s. 78-79.
884 Citace dle František ŠMAHEL, Husitská revoluce II., s. 132.
885 Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika, O některých pikhartích kacířích nakažených, s. 518, "Item pána Ježíše
Krista bratrem svým jsú nazývali, ale nedověřilým, protože jest umřel, a praviec, že duch svatý nikdy neumře
a z ducha svatého má býti syn boží."
886 Srov. Howard KAMINSKY, Chiliasmus and the Hussite Revolution, Church History 26,1957, s. 61, kde
Kaminsky spojuje učení Húsky s kristocentrickou myšlenkou.
887 Podle František ŠAMHEL, Dějiny Tábora, 1-1, s. 284.
888 Archiv český III., s. 221, u Vavřince z Březové ani u Jana z Příbrami tento článek nenacházíme.
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zákona skončí, aby byl nahrazen dokonalejším
eschatologicko-apokalyptických teorií
tikristu,
svátost

měl

věkem

Ducha svatého. Ohlas Jáchymových

v táborském chiliastickém

učení zřejmě

své

místo, ač se sem dostal v přetavené podobě. 889 Pro možné ovlivnění jáchymistickými texty
svědčí

i míra jejich rozšíření v českém prostředí, kde nalezneme spisy samotného Jáchyma,

přímý

ohlas

textů

Rupescissovývh, mimo jiné také opisy

traktátů

J. P. Oliviho, a to

lli se do

v rukopise, který měl zjevnou souvztažnost s utrakvistickým prostředím. 890 Myšlenky

ít a také

jáchymistického ideového proudu se v radikální husitské ideologii promísily s dalšími
vlivy, se kterými

)Vý

věk

vytvořily

myšlenkový propletenec, který se dá dnes jen s obtížemi znovu

rozplést.
Jak bylo výše

vědectví

řečeno,

byla skupina "pikartských"

heretiků obviněna

z adamitství,

povědní

z praktiko vání naprosté svobody těla, ze sexuálních orgií a tělesné nevázanosti. 891 To, zda

:ého tak

vznesená

skonání

Lužnice a Nežárky

entricky

ospravedlnění násilného vyhlazení, zůstává otázkou. 892 Divoce znějící obvinění ze

) pozadí

všemožných

tli svým

prostředek k ospravedlnění Žižkova drastického zásahu, popřípadě k vykreslení toho, jak

ly se na

monstrózní je eucharistická hereze a kde jsou její konce. To, že se skupina pikartů oddala

nařčení

o

hříchů

6

Pojetí

v jihočeských lesích

~.

Podle

vedlo k pádu

řádění
měla

a

pikartské skupiny po jejím vypuzení z Tábora do
pravdivý základ, nebo se jednalo o

zločinů

představě

společenských

o

proti mravnosti byla

životě

zábran,

v novém

vyloučit

věku

nelze,

čistě

zřejmě zveličena

lesů

kolem

vykonstruované

a použita jako

bez hříchů a tudíž bez omezení, což

přesto

jsou pochybnosti a otázky na

~oliv jen

místě.

ém věku

společenství nepřijatelné názory. Podle dochovaných zpráv Žižka tuto skupinu postupně

souboru

zlikvidoval. On sám pak podle

sě

Pražanům,

nowý

Jisté je, že z Tábora byla vypuzena skupina, jejíž

svědectví Vavřince

příslušníci měli

z Březové

měl

pro táborské

napsat list adresovaný

ve kterém líčí obraz sexuálně nespoutané skupiny s heretickými názory, která si

všem až

nezaslouží nic jiného než smrt. 893 Zůstává otázkou, do jak velké míry šlo u těchto obvinění

Nového

o konstrukt Žižkův, respektive, zda se nejedná o literámě-moralistní stylizaci, jejímž

ého
y, s. 212.
knězem

u spojení
y. Srov.

režíše
ly neumře
I, kde

Srov. například Petr ČORNEJ, "Potíže s adamity", s. 44.
Knihovna Metropolitní kapituly Olomouc, ruk. 291. K rozšířeníjáchymistických rukopisů v českém
prostředí srov. Kurt-Victor SELGE, "Handschriften Joachims von Fiore in Bohmen," in: Eschatologie und
Hussitismus 53-60. O možnosti, jak byly myšlenky Jáchyma z Fiore zprostředkovány přímo Martinovi
Húskovi krčmářem Václavem Howard KAMINSKY, A History, s. 351-352.
891 Srov. Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika, s. 517-518. Prameny, vypovídající o táborských adamitech, shrnuje
František ŠMAHEL, Dějiny Tábora, I-I, s. 303-304 (pOZll. 103). Viz rovněž literaturu uvedenou výše v pozn.
158až161
892 Zatímco' české husito logické bádání až na výjimky připouští reálný základ vznesených obvinění,
Alexander Patschovsky mluví o umělém konstruktu, jenž měl zdůvodnit Žižkův násilný zásah a vyhlazení
~ikartské sekty; Alexander PATSCHOVSKY, Der taborische Chiliasmus, passim. Srov. rovněž nově Petr
CORNEJ, "Potíže s adamity, passim, který existenci husitských "naháčů" připouští; Stanislaw BYLINA, Na
::raju lewicy husyckiej, Warsaw 2005, passim.
3 Vavřinec z BŘEZOVÉ, Kronika, 517-518.
889

890
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původcem

byl až

Vavřinec

z Březové, autor

nepochybně

znalý jak kulturních stereotypu,

tak literárních a nábožensky vzdělávacích strategií. 894 V tomto bodě bude třeba dalšího
výzkumu. Žižkův list Pražanům v každém případě podbízí otázku, odkud získal husitský
vojevůdce

tolik detailních informací ze života a praktik této skupiny. Pokud existovala

nějaká obecná pověst, rozšířená po okolí, doplnil ji Žižka ve svém listu o nevídané

podrobnosti, které by napovídaly literární stylizaci, založené na hereziologických
stereotypech. Aby byla potvrzena tato hypotéza, bylo by nutné existující stereotypy
podrobit zevrubné srovnávací anylýze.
argumentace jsou slova Petra

Chelčického,

Důležitým

svědectvím

jenž byl sám na

Táboře

v

vopačném
době

směru

pikartské krize.

I on pak podal zprávu o tom, jak "obrátili se v smilstvie ohavné do lesóv a do zákutin, takže
sú někteří na ostrově zmordováni i jinde.,,895 O smilstvu a tělesné ohavnosti, jež jsou

v temnosti nazývány světlem a blahoslavenstvím, mluvil i Jakoubek. 896 Problém
táborského adamitství, který vyvolává stále množství
stranou.

Adamitská nevázanost byla,

pravda,

otevřených

případným

otázek, ponechám nyní
důsledkem

táborských

chiliastických představ, nestála ale u jejich vytváření.

VIII.7. Jakoubek ze

Stříbra

a Mikuláš Biskupec -

střet

teologické exegeze a radikálních proroctví
Na

počátku

dvacátých

let

v Čechách

se

střetly

reprezentace

Zpřítomnění

a radikální

vyústěním společenského přetlaku,

jež vznikl

apokalyptického narativu. Táborský chiliasmus byl jednou z nich.
prezentace apokalyptických událostí bylo

základní

pod vlivem zrychlených událostí druhého desetiletí 15. století.
V husitských Čechách se pro lnula a posléze dostala do konfliktu apokalyptika
učenců

s vizemi, které byly živeny radikalismem lidových

kazatelů.

v počátcích husitského hnutí, v době vypjatých eschatologických
spojily, ale posléze se
počáteční

vzdělaní

litterati vrátili ke svým

Tyto dva

směry

se

očekávání, částečně

konzervativněji

pojatým liniím a

husitský chiliasmus odsoudili tvrdými slovy.

Petr ČORNEJ, Ráj je na ostrově, passim. Mluví mimo jiné o možnosti, že Vavřinec byl ve svém textu
Mandevillova cestopisu, který přeložil. Nalezení textu, který měl Vavřinec jako předlohu
překladu a podrobná textová srovnávací analýza by zřejmě v tomto ohledu byla velmi vypovídající.
895 Petr CHELČICKÝ, Replika proti Mikuláši Biskupcovi, in: Drobné spisy, ed. Eduard PETRŮ, Praha 1966, s.
156. Vzhledem k nepřesné dataci jak Chelčického Repliky, tak Vavřincovy Kroniky nelze zcela vyloučit ani
možnost, že by Chelčický tuto informaci od Vavřince převzal. Jakoubkovy poznámky v daném směru ale
toto řešení nepodporují.
896 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 366.

894

ovlivněn četbou
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potlačení

Porážka a

~otypu,

případě

radikálního chiliastického elementu samotnými husity ale

neznamenala,

dalšího

v žádném

usitský

myšlenkových

stovala

Očekávání

~vídané

integrální

součástí

~ických

v různých

prostředích

'eotypy

církevní reformu.

zdrojů

že

by

jeho

rozměru,

duchovního

a jeho ideologie zmizel apokalypticko-eschatologický proud.

blaženého a dokonalého

věku

po

zničení

Antikrista

eschatologického myšlení. Poslední

věk

zůstalo

po celý

středověk

pozemské historie nabýval

rozdílných specifik, zpravidla byl velmi úzce spjat s nadějí na

Víra, že se bezprostředně blíží konec

směru

z husitství,

světa, stejně

jako

naděje

v nastolení království

~

krize.

božího na zemi, byly sdíleny všemi složkami společnosti. 897 Ačkoliv byla radikální

1,

takže

chiliastická

očekávání často

spojena s lidovým náboženstvím (a rané husitství je toho

jsou

příkladem),

byli to po celý

středověk rovněž učení

~ž

teologové,

včetně očekávání

kteří

věku

ve svých spisech

roblém

rozvíjeli apokalyptické spekulace,

m nyní

církve. Jejich myšlenky a spisy byly pak

Irských

heretickými) hnutími, kterým dodávaly základní myšlenkový impuls, formu a duchovní
náplň.

Zde je

třeba

teologické teorie

nového

vstřebány

pozdější

s jejich

původní

původní

(nezřídka

myšlenky a

podobou, v jaké se objevovaly

v prostředí náboženských hnutí, jež se k nim hlásila?

k posunu mezi

a upraveny lidovými

položit si otázku, do jaké míry se shodovaly

učených autorů

v pozemské historii

Neboť nepochybně

intelektuální a duchovní náplní, jakou svým

muselo dojít

dílům

vdechl sám

jejich autor, a podobou, jakou získaly v prostředí lidových náboženských hnutí, jež dané

?:entace

myšlenky infiltrovala. 898 Tak byla mnohá náboženská hnutí středověku alespoň

.dikální

zprostředkovaně či vzdáleně ovlivněna

vznikl

z Fiore.

Původní

vývojem a byla

llyptika
lěry

se

Jáchymova myšlenka
naplňována

přiřčeny postupně různé
rozvětvené

teologií a eschatologickými teoriemi Jáchyma
třetího věku

rozdílnými charakteristikami. Také novému

kvality.

Jáchymův

rUzným okolnostem. Základní struktura,

iniím a

starého

llohu

}66, s.
učit ani

1

uspořádání,

z jáchymistického

:tu

ale

eschatologický model stál na

tradice, v níž se obohacovalo další prvky,

ástečně

teologický

lidské historie prošla ovšem svým

model

spočívající

a nastolení dokonalejšího
učení,

které pro

sabatického

věku,

rozmělňoval

stala

počátku

a byl

byly

dlouhé a

přizpůsobován

v nutnosti reformy, resp. zániku

byla ale zachována.

středověk otevřeně

věku,

věku

součást

oživilo

Postupně

se tak

potlačovaný kulturně

obecného

eschatologického

897 Tento jev na příkladu eschatologických očekávání v 10. a v ll. století ukázal názorně Johannes FRIED,
Awaiting the End ojTirne around the Tum oj the Year 1000, in: The Apocalyptic Year 1000. Religious
Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard LANDES, Andrew Gow, David C. Van METER, Oxford
2003, s. 17-63.
898 Podobná úvaha platí obecně pro středověká heretická hnutí, srov. Herbert GRUNDMANN, Hérésies
savantes et hérésies populaires au rnoyen áge, in: Týž, Ausgewahlte Aufsatze, Teil l, Religiose
Bewegungen, MGH Schriften, Bd. 25,1, Stuttgart 1976, s. 417-422.
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Jáchymův

myšlenkového proudu.
přijímán
nutně

a v té

či

konstrukt eschatologického vývoje mohl pak být

oné podobě ovlivnit nejrůznější autory a náboženská hnutí, aniž by se tito

k odkazu jáchymistické tradice

přímo

a

vědomě

hlásili. Husitství

může

být se svÝm

chiliastickým učením příkladem.

*
Středověká

lidová hnutí, na
přímo

apokalyptika

straně

měla dvě

podoby - na jedné

druhé kontinuální proud

vztaženy k aktuálnímu

univerzálního pojetí historie,

dění, rovněž

směřující

straně

učených výkladů,

pomíjející radikální

které ovšem byly také
přítomnost

interpretovaly vlastní

v rámci

ke svému konci.

Husitství samo odvrhlo radikální chiliasmus jako herezi. Samotní husitští teologové
postavili hráz

přílišnému

rozporu se základy husitské ideologie. Jakoubek ze
eucharistickou úctu na

nejčelnější

eucharistické svátosti i tím, jak
svátosti

oltářní.

naprosto

nepřijatelné.

podobě

radikalismu, jenž se dostal ve své krajní

místo, byl

měla

Stříbra,

který

stavěl

nutně zneklidněn

být podle

heretiků

přímého

ve svých dílech

táborskými výklady

táboritů okleštěná

Eucharistické vývody pikartských

do

úcta, prokazovaná

musel pak považovat za

Pokud o chiliastických tezích mluvil jako o "rouhání,"

zřejmě

ani

zdaleka nevystihl celou míru svého odmítnutí. 899

VIII.7.1. Odpor Jakoubka ze
Jakoubek s největší
v adventním

čase

Stříbra

pravděpodobností

začal

psát

svůj

Výklad na Zjevení

roku 1420, až do léta 1421 pak na textu pracoval

zřejmě každodenně.

Celý výklad pak po několikaměsíční přestávce dokončil koncem roku 1422. 900 Sepisoval
tedy toto dílo v době, kdy vyrovnání se s chiliastickými proroctvími bylo nanejvýš
aktuální, v době, kdy se ještě v žádném případě nejednalo o vyhaslou, neživou materii. Ve
výkladu 13. kapitoly Janova Zjevení se vypořádal postupně s těmi z chiliastických článků,
jež shledával nejbludnějšími. Největší pozornost věnoval znevažování eucharistické
svátosti, a to v otázce přítomnosti Kristova těla ve svátosti oltářní i formálního prokazování
úcty. V souvislosti s eucharistickou svátostí namířil osten i proti jejímu pikartskému pojetí:
,,že svátost v každém pokrmu dává se; a své vlastnie

tělo

nazývali

tělem

, "
Kristovym.

Stejným směrem míří zřejmě i poznámka o tom, ,,že všickni mají v příchodu tomto mieti
Ducha svatého do uplna.,,901 Jakoubek jako blud a rouhání napadl celou chiliastickou

899

900
901

Výklad na 7Jevenie, 1., s. 525 n.
K dataci František ŠIMEK v úvodu k edici Jakoubkova Výkladu na Zjevení, s. XVII.
Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 527.
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pak být

koncepci Kristova království na zemi. 902 Odmítl víru v obnovení stavu nevinnosti, ,,že

)y se tito

vpříští tomto

se svÝm

utopie bez pánů, králů a panování. 903 Na jiném místě pak chiliastické představy o nastolení

někteří již

dosahují stavu nevinnosti a že již dosáhli ho," odmítl vizi sociální

nového, dokonalejšího a blaženého
ro zprávku.

904

věku označil, stejně

jako svatý Augustin, za pouhou

Ve výkladu na 17. kapitolu se nejprve ohradil proti těm, "kteří sau na

radikální

horách, kteří se sobě zdají maudří ... a ty svolává proti pokojným srdcím".905 O pár řádků

,yly také

dál pak varoval

v rámci

porazí svého

před

falešným proroctvím o

nepřítele.

bezprostředním příchodu

Kristus, jak píše Jakoubek,

přijde,

ale až v den skonání

nebude v tomto věku. Kdy nastane, muselo zůstat utajeno.
~ologové

důsledností

přímého

nepřátel, hříchů

:h dílech
výklady
cazovaná

překonány

ani

Stejně

světa

a ten

906

Jakoubek tedy s velkou

tělesném příchodu

Krista a vyhlazení všech

a zla jeho osobním zásahem. Tyto vize byly

samotným vývojem.

osobně

koneckonců

v roce 1421 již

představy

odmítl i chiliastické

o nastolení

dokonalého a blaženého království Kristova na zemi.

VIII.7.2. Dva pohledy Mikuláše Biskupce

žovat za
ejmě

odmítl adventistická proroctví o

Krista, který

Pokud uvážíme drastický konec
pochopitelné, že takto

zaměřené

nejradikálnějších

táborských

chiliastů

je

eschatologicko-apokalyptické spekulace vzbuzovaly

v Mikulášovi z Pelhřimova hořkost vzpomínky a nutkání k radikálnímu odmítnutí. Mikuláš
Biskupec se ve svém spise zcela
Zjevení

komunity, která v jeho

očích

soustředil

na aktuální eschatologickou funkci táborské

stála mimo prvotní konstrukce jak adventistické, tak

dodenně.

chiliastické. 907 Přesto ale cítil, že se k problematice raného táborského chiliasmu musí

;episoval

vyjádřit.

nanejvýš

textem, odmítavé stanovisko k chiliastickým spekulacím

lterii. Ve

slova převedl do latiny. Zachoval i jemně shovívavý tón, když i on označenímfabula quasi

h článků,

vera odkázal chiliastické

laristické

fabulam illam quasi veram, quam quidam dicunt, quod instabit seculum bonum, in quo

Ve svém komentáři na Apokalypsu se v tomto

představy

bodě plně

inspiroval Jakoubkovým

doslovně převzal,

do oblasti nereálných

pověstí

a

mýtů:

jen Jakoubkova

"non estimems

kazování
902,1'

1U

pojetí:

, "
istovym.

'11to mieti

iastickou

'

amtéž, s. 526, "Ze královstvie Kristovo bude zde a vidědlným okem vídáno bude a že světí mnozí
vstanou z mrtvých a přijdau s ním sem praviece [ ... ] a že žádného nebude hřiechu ani který zde na světě
~íšník; a rozenie synov že bude bez bolesti a světí budau bez křtu. Proti svatým jest toto rauhanie."
03 7'
'
1 amtež, s. 527.
904 V'k
y lad na Zjevenie, díl 1., s. 295-296, "Nedomnievajme se, by ť rozprávka ta byla pravá, kterauž někteří
praví, že nastane věk dobrý, v němž žádný nebude zlý, a že nic trpěti nebudau, ale radostí nevýmluvnau že
bUdou naplněni. To ť zajisté bude tam u vlasti. Ale aby to zde mělo býti, nejisté ť jest, neboť přicházejí světí
~ zármutku a biedy do radosti."
05 V'k
906 Y lad na Zjevenie, díl II., s. 104.
Tamtéž, "Nevěřte tomu proroctví, že by již všickni padnauti měli nepřátelé a že by již Kristus přijíti měl
n~.~oru Tábor a vidien býti slavný obličej jeho, že již hojně a dostatečně Duch boží má vylit býti! Nemá
f[}Jato býti to proroctvie!"
Amadeo Molnár spojoval Biskupcovo odmítnutí chiliasmu s raným vlivem Petra Chelčického, Amadeo
MOLNÁR, Biskupcův problém revoluce, KR 38,1971, s. 12.
1
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nullus erit malorum, et quod nihil patiantur, sed gaudio ineffabili sint prediti.,,908 Biskupec
tedy odmítl prvotní husitské chiliastické představy o nastolení "zlatého věku". Chiliastický
proud radikálního husitství ale nesmetl ze stolu úplně. Stále mu bylo velmi blízké Spojení
reformy církve, obnovení ideálu církve prvotní a myšlenky, že Kristus již skrytě působí na
zemi, aby provedl pomstu nad všemi hříšníky, "Hii ergo omnes habentes a Deo unum

spiritum effundebant largiter sermones eontra peeeata, simul clamantes magni et parvi.
Ideo non potuerunt illi spiritui resistere omnes adversarii, qui fuit in sanetis; sed ex nostris
inveniuntur derisores et adulatores, qui sanetis voeibus et eelestibus adversantur, dum de

reparatione eec/esie loeuntur, dum de vin dieta Dei et de adventu occulto Christi, de
ritibus primitive eccelsie; quia non sunt spiritu Dei potati, sed felle amaritudinis / et vino
luxurie et adulterii potaverunt populum usque ad vomitum.,,909 Podobně, ovšem ještě více
explicitně, se vyjádřil při výkladu verše Apc 10,1, kdy mluvilo útěše pro věrné věřící: "hic

deseribitur divina eonsolacio, que dabitur jide lib us, ne omnino sedueantur. Et hec
eonsolacio jiet ex adventu Christi oeeulto, qui veniet, ut Antiehristum interjieiat spiritu oris
sui. De euius adventu temporibus novissimis supra dicitur ... ".910 Biskupec se tu přímo
vrací k počáteční teorii husitských chiliastů o skrytém příchodu Krista na zem a o jeho boji
proti Antikristu. Tak, jako i na mnoha jiných místech svého spisu, užívá při zmínkách o
důležitých apokalyptických událostech světa budoucí čas, toto užití ovšem můžeme označit

za diskurzivní. Již následné časové určení temporibus novissimis a celý kontext díla svědčí
o tom, že popisované dění považoval Biskupec za svou přítomnost. Uvedený koncept, jenž
občas probleskuje výkladem, navazoval myšlenkově na husitské radikální počátky a přímo

zapadl do Biskupcova eschatologického výkladu táborské obce.
Formální odvržení chiliasmu ve stopách Jakoubka ze Stříbra je možné vysvětlit tím,
že Biskupec koncipoval svůj spis jako propagační. Zřejmě neměl být určen pouze pro
táborské posluchače, nýbrž i pro okolní svět (stejně jako táborské manifesty, sepisované ve
stejné době). To by bylo vysvětlením i pro skutečnost, že byl sepsán v latině. Otevřené
zahrávání si s chiliastickými spekulacemi by mohlo z tohoto pohledu vrhnout na husitství
negativní světlo. Přesto je ale zjevné, že chiliastické spekulace, založené na Kristově

Super Apocalypsim, fol. 80 f •
v
909 Super Apocalypsim, fol. 244 -24S Srov. Howard KAMINSKY, A History, s. 483, pozn. 150, rovněž srov.
F. M. BARTOŠ, Táborské bratrstvo na soudě svého biskupa, s. 110, kde Bartoš vyjadřuje zcela opačný názor,
tedy předpokládá, že Biskupec byl v opozici vůči veškerému chiliastickému učenÍ.
9lO Supra Apocalypsim, fol. 121 f. Mnohé vypovídá v tomto ohledu srovnání s textem Jakoubkovým, který i
v tomto případě měl Biskupec před očima, ovšem právě v řečeném bodě se od něj liší, Výklad na Zjevenie,
díl 1., s. 374, "Takéž i cierkvi nynější posielá anděly, totiž dobré správce, osvícené, svaté, příkladného života,
kteřížto podlé Ducha božieho těchto časuov nebezpečných vystřiehají věrné, aby svedeni nebyli."
908

f
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3iskupec

skr)'tém

příchodu

na zem a jeho

působení

prostřednictvím

proti Antikristu

táborských

vojsk, byly pro Biskupce stále velice důležité.

VIII.7.3.
'ůsobí na

Otevření

sedmé apokalyptické

vrátili se k tradičním

et parvi.

obohatili o specifika svých

x nostris

inspirace husitských

!risti, de

více

'ritu oris
u

přímo

eho boji
nkách o
: označit

Způsob,

Jakoubek ze

jenž

a přímo

Již

tradičním

výkladů? Zůstává rovněž

jakým interpretoval

Stříbra, přináší

tradičně

otevření

zůstává,

problémem ovšem

otázka, do jaké míry vedla

spojil se sedmým

protivenství a utrpení šestého
řečených

útrap, jež

měly

sedmé

v tomto ohledu mnohá
věkem

Antikrista a Posledním soudem. Tehdy

kde hledat
počáteční

věku,

v sedmém

kdy

věku

pečeti

měl

být

zaznění

sedmé polnice

překvapení. Otevření

církve, jenž
mělo

a

nastat

měl

odpočinutí

otevřeně

ustat, Jakoubek

vyplnit

čas

sedmé

pečeti

mezi porážkou

od

nejrůznějších

u moci Antikrist. Ve

zmiňuje příznačně

výčtu

i "auzkosti a

trápenie o článciech viery, bludové, kacířstva a roztrženie.,,911 To naznačuje, kde všude
spatřoval důsledky

nekalé

činnosti

Antikrista - tedy ve

věroučných

sporech, v

šíření bludů,

mimo jiné chiliastických atd.

a svědčí
~pt,

postojů.

apokalyptické exegeze, které ovšem

VIII. 7.3.1. Eucharistické hody

Jakoubek

Et hec

učeným proudům středověké

chiliastická zkušenost husitského hnutí k odmítnutí chiliastických představ?

/ et vino
~ště

v husitské interpretaci

Poté, co se husitští teologové vyrovnali s radikálními chiliastickými spekulacemi,

:0 unum

dum de

pečeti

Sedmý
Páně, ,,A

věk měl přinést

klid a mír, svobodu kázání a svobodné

přijímání těla

a krve

bude také věrným pokoj na těle a tehdy věrní budau mieti svobodu kázati slovo

Páně, přijímati tělo jeho a krev svatú.,,912 Svobodné kázání je motiv, jenž se vyskytoval již

v dřívějších spisech. Výrazný prvek eucharistický je, zcela pochopitelně, Jakoubkovou
~t1it

tím,

uze pro
vané ve
ltevřené

lUsitství
Cristově

invencí a charakteristice sedmého věku dává nový rozměr. Rovněž na jiném místě autor
dodává, "Ukazuje se v té řeči, že po zkažení Antikrista bude pokoj a odpočinutie mezi
věrnými a Pán učiní hody veliké svého těla a krve.,,913 Dále Jakoubek navázal na řadu
předešlých spisů, když sedmý věk zalidnil jak dobrými, tak špatnými lidmi. Špatným

prorokoval v sedmém

věku

pokoj, plodnost země a bohatou úrodu, kteréžto je

měly

odvést

od Boha ke světskému životu, aby byli na konci věčně zatraceni (tradičně s odkazem na 1.
list Tesalonickým). I při výkladu otevření sedmé pečeti se Jakoubek důrazně vymezil proti

ž srov.
Ý názor,
derý i
:venie,
o života,

prvotnímu chiliastickému hnutí v husitství, když

zřetelně

odhalil rozdíl mezi svým pojetím

sedmého pozemského věku církve a pojetím chiliastických radikálů: ,,A když sú někteří

----------------------911 V'
912
913

yklad na Zjevenie, díl 1., s. 304.

Op. cit., s. 305.
Op. cit., s. 304.
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pravili, že po zkažení Antikrista bude pokoj,

odpočinutie,

žádného zlého, žádné bolesti etC.,
mlčenie

tohot' nebude. Neb die, že jediné za puol hodiny bude

a zlí smíšeni bUdau

s dobrými; a tehdy také lidé jeden každý časem svým zemrau. A die: V nebi, totiž
v

království božím zde na zemi, totiž v věrných lidech.

v trpělivosti, pokoj a

mlčenie

budú mieti výborné a

Kteříš

věčné.

pak smrtí zemrau dobrau

[ .. .} Ale ne tak zde ovšem; neb

zde trpěti budau vedro, zámutky, bolesti, auzkosti etc.,,914 Jakoubek zde popírá
nejkřiklavější

body raného husitského chiliastického programu, tedy nesmrtelnost, absenci

bolesti a utrpení obecně.
ovlivnění

vykazuje

v pozemských
věk

bude

neboť

vyjádřil přesvědčení,

i on

že

ještě

lidstva dojde po porážce sil zla k výraznému zlepšení, že poslední

pokojem, svobodným kázáním a bude velkou eucharistickou slavností.
věku

církve

interpretaci zatroubení sedmé polnice zaznívá v Jakoubkových slovech

ozvěna

Není náhodné, že se tyto
shodovaly se
Při

Jeho interpretace otevření sedmé pečeti ale nepopiratelně

chiliastickým myšlením,

dějinách

naplněn

915

dvěma

ze

dvě

hlavní Jakoubkovy charakteristiky sedmého

čtyř předních

husitských požadavků.

podobných myšlenek. I zde sedmá polnice

značí

sedmý

věk

církve: ,,A ten

čas

bude

prostřední po času Antikristovém a před posledním saudem.,,916 Věk, který tu očekává, měl

být zasvěcen nejen odpočinku těla i duše po útrapách šestého věku,917 ale také větší
dokonalosti. Proklamované království boží na zemi, jež
věku,

se týkalo pouze

věrných křesťanů, kteří

k duchovní dokonalosti, a na které

čekala

království Kristova nelze interpretovat
věrných. Hříšníci

mělo

prošli individuálním posunem

po Posledním soudu

doslovně,

být nastoleno v sedmém

věčná

směrem

blaženost. Nastolení

ale symbolicky, jako povznesení duší

a ti, kdo tíhli více k tělesnému světu než k duchovním hodnotám, zde

byli logicky vyloučeni. 918 Kristovo království sedmého věku je tu vnímáno jako
inaugurační fáze k věčné blaženosti, čemuž nutně musela odpovídat i jeho základní

914

Op. cit., s. 304-305.

Ztotožněním Království božího na zemi a věrných křesťanů Jakoubek navázal na jednu ze základních
premis v pojetí křesťanské eschatologie, totiž že Království boží začalo již s Inkarnací a v pozemské církvi se

915

vztahuje na ty, kteří tvoří společenství s Kristem. K pojetí času v křesťanské eschatologii, kde se přítomnost
prolínala s budoucím očekáváním, srov. Andreas HINZ, Zeit als Bildungsaufgabe in theologischer
Perspektive, MUnster 2003, s. 203 n., s. 303 n.
916 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 441.
917 Tamtéž, "A že v šestém věku věrní křesťané trpie na těle i na duši, protož Pán potom dá zde potěšenie těla
i duše."
918 Tamtéž, "Protož po tom království Antikristovu přijde královstvie Pána Krista. [ ... ] To královstvie přijde
mezi věrné [ ... ] kdež ani skrze pokrytstvie šatan kralovati bude. [ ... ] Protož, dokud člověk cítí v sobě
panovánie vášní tělesných, ještě nenie panovánie Kristova v nás, aniž počalo se v nás vykořeňovat
královstvie Antikristovo."
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sti etc.,

charakteristika, kdy vše zlé mělo být vyloučeno, respektive obráceno na dobré.
věk

i, totiž

symbolického, duchovního Kristova království

popírá

ideálního

uspořádání.

chiliastů přisuzoval

iratelně

nastíněná

ještě

lásky a osvícené víry, lidské

Jakoubek tuto etapu definoval

společenství

se

čistě duchovně,

vize

sociální rovnost pouze

společenského pořádku

duchovní dokonalostí: "Každý

člověk

déšť

uspořádání

Nový

povýšením a

mělo

dostat do stavu

vyhnul se tedy všem

slučovala

se ale

v nebi a v prvotní církvi), jím
s obrazem

společnosti naplněné

tu má býti jako kámen živý; a stav duchovní má býti

vydávati slovo

učenie, osvěcovati

oslední

nové nebe, kterýž má jako

lVností.

ona vydávala z sebe ovoce a plodila, aby tak bylo a zase

církve

------

konkrétním kategoriím. Nemluvilo sociální rovnosti (na rozdíl od husitských radikálních

absenci

:e

naplněn

být

-

poznáním: ,,Nové světlo přijde, nová viera, nové osvícenie.,,92o Kristus zde měl být
přítomen prostřednictvím

m; neb

měl

919

----

a

zahřievati

vzdělalo

zemi, aby

se královstvie

Kristovo.,,921 Jakoubek si byl vědom toho, že aby mohlo být nastoleno toto královstvie
napravené, je

potřeba právě

oné nápravy. Vysílá tedy morální apel jak k jednotlivci, tak ke

ozvěna

společnosti, neboť

rs bude

nastolení duchovní dokonalostí

vá, měl

vyvolení radosti.,,922 Nejprve musí být všichni očištěni během utrpení šestého věku od

:é

větší

hříchů,

pouze obecnou reformou je možné

aby mohli

přejít

totiž

naplněného

zničit

Antikrista na

království Božího, kdy

lidská i

andělská,

;měrem

dobrých

příkladuov,

lstolení

budau dobrý, Ducha svatého

:ní duší

spoluúčastni budau přijímanie těla a krve Páně s děkováním.,,923

10

jako

:ákladní

Pro

a umožnit

"najvětšie

dojdau

do dokonalejší epochy, kdy "zpievána bude vyšším hlasem pieseň

edmém

trn, zde

světě

najčistšieho

milovánie, svatého mluvenie, svatého náboženstvie,

v ohyzdnosti budou mieti všecky

doplnění ještě

věku nepřiřadil. Rozhořčil

potěšenie

hřiechy, svět

potupie, pokoj mieti

budau mieti, veseliti se budau v přikázáních,

dodejme, že vylití sedmé nádoby

hněvu

Jakoubek k sedmému

se tu nad hříchy lidstva a potvrdil nutnost ran a trestů, které byly

třeba k očištění a k nápravě. Sedmou báni tak anděl v Jakoubkově interpretaci vylil mimo

jiné proti špatným duchovním, kteří žili v pokrytectví a hříchu. 924

lích
církvi se
omnos t

enie těla

e přijde
ě

919 Op. cit., s. 444, "Královstvie boží, kteréž má v lid uvedeno býti, má býti věčné, a což bylo prvé
d9 'ábelského a světa tohoto, má býti Kristovo, má býti utvrzené ve všem dobrém."
20 O
.
'P. cit., s. 440.
921
0'P. cit., s. 443.
922 O
923 'P. cit., s. 476.
Op. cit., s. 477. Jakoubkův duchovní koncept království Kristova, jež mělo nastat v sedmém věku, úzce
Souvisel s jeho výkladem millenia dvacáté kapitoly Zjevení. Když Jakoubek uvažovalo tisícileté vládě Krista
a svatých, rozlišoval trojí království - jedno ztotožnil s vnitřním svědomím, druhé se týkalo duše po smrti
těla. Třetí bylo pak věčné království nebeské. Všechna tři království byla spolu vnitřně propojena, neboť
dosažení prvních dvou bylo nutné pro dosažení třetího. Jakoubkův výklad o třech královstvích zde neměl
~~dný styčný bod s chilias!ickými myšlenkovými proudy; Týž, Výklad na Zjevenie, díl II., s. 269 n.
Op. cit., dil II., s. 48, ,,0, kde jest obcovánie svaté kněží, kde život příkladný, kde učenie jednosvomé?
Nenie takových vdechnutie dobrých na lid toho povietřie; protož hodné a spravedlivé jest, aby trpěli."
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VIII. 7.3.2. "tunc predicare licebit sanctis ": Inspirace Mikuláše Biskupce
Mikuláš Biskupec se ve výkladu
nelišil. Sedmý věk
přinesla

925

otevření

věku

církve,

s okamžikem, kdy se

pečeti

od Jakoubka ze

Stříbra příliš

měl být v jeho interpretaci odpočinutím a klidem po útrapách, jež

nadvláda Antikrista v pátém a šestém

sedmého

sedmé

zřejmě

věřící

věku.

Porážku Antikrista a

zároveň počátek

v přímé návaznosti na Opus arduum valde, Spojil

odkloní od papeže a jeho

nařízení,

která jsou v rozporu

s Kristem, "cum destructus fuerit Antichristus in suis membris po[ten}tissimus, cum [zde/es

incipient resilire a pape statutis et ab eius mandatis, Christi legi et eius operibus
contrariis. Et postquam taliter discesserint ab eo et a suo collegio, tunc iam implebitur,
quod dictum est: Cum aperuisset sigillum [ .. .}.,,926 Sedmý věk měl být naplněn klidem
ducha, lidé se

měli

zcela oprostit od pozemských,

světských

hodnot, hlavním znakem mělo

být svobodné kázání a naslouchání slovu Božímu, "qui terrena sapiunt et de terra

locuntur. Sed spirituales, qui spiritualia amant, non curant mu/tum de pace supradicta,
dummodo habere pacem possunt, ut libere verbum Domini predicaretur et audiretur
[ .. .}Factum est ergo silentium in celo, i[d est} pax in ecclesia; tunc predicare licebit
sanctis.,,927 Vzápětí si s ohledem na soudobé okolnosti dosud nevybojovaného boje
povzdechne: ,,0 ubi est adhuc hec tranquillitas et pax, quod possent predicatores libere

sine impugnatione et afJlictione predicare? Licet enim in aliquibus communitatibus habet
una veritas vix locum, sed mille adhuc habent impedimentum. Fortis est adhuc Antichristus
in suis membris; multa adhuc jideles patientur, antequam ad hanc pacem et tranquillitatem
venient.,,928 Použitá slovní spojení mohou odkazovat jako na Biskupcův pramen na Lectura
super Apoca/ypsim, inc. Confiteor tibi (KMK, B.46), kde nalezneme

přímo

spojení "Tunc

enim san cti libere et sine obstaculo predicabunt [. ..} nec aliquis eos afJliget nec
impugnabit.,,929 Jeho inspiraci lze ale hledat rovněž v jiných, výše uvedených spisech,
které byly přímo či zprostředkovaně ovlivněny Komentáři na Apokalypsu Huga ze St.
Cher. V této souvislosti také nelze zapomenout na zkrácenou verzi Opus arduum vadle,
zařazenou do Výkladu Nového zákona (NK ČR, VI.D.2l.), u kterého není vyloučené

Biskupcovo autorství. I zde je použita podobná formulace ("Tunc enim licebit sanctis

Expositio in Apocalypsim, Ms. ONB 4520, fol. 82\ "Hic iam agit de septima seu ultima etate seu statu
ecclesie, qui incipit ab interitu Antichristi et durabit usque ad diem iudicii."
r
926 Tamtéž, srov. OAV, Ms. NK ČR Praha V.E.3, fol. 66 , ve zkrácené verzi, obsažené v Ms. NK ČR Praha
VI.D.21. a III.G.17. tato pasáž chybL
V
927 Super Apocalypsim, fol. 82 •
928 Tamtéž.
v
929 Lectura super Apocalypsim, inc. Confiteor tibi, Ms. KMK Praha, B.46, fol 126 •

925

260

praedicare Ubere, nec aliquis astringet eos nec impugnabit"),930 přičemž také autor tohoto

Ice

spisu zřejmě čerpal z Confiteor tibi, ovšem z o něco staršího opisu (viz výše).
V Biskupcově výkladu byl sedmý věk určen ještě jak dobrým, tak špatným, přičemž všem
měla být poskytnuta poslední krátká příležitost k pokání. 931 Zmíněn je tu i motiv 42 let, jež
e, Spojil

byly dány Židům k pokání po smrti Krista. K délce trvání sedmého věku Biskupec říká
pouze tolik, že klid a mír po porážce Antikrista budou trvat jen krátce (valde parum), že

mfideles

brzy bude následovat Poslední soud a věčná blaženost či
Rovněž při

operibus
'Plebitur,
klidem

:1

přidržel

interpretaci

zaznění

textu Jakoubkova. Sedmý

uvolněním

a svobodou, jež

měly

věčné

zatracení.

sedmé polnice se Mikuláš z

věk,

zazněním

oznámený

Pelhřimova

v mnohém

polnice, spojil s radostí,

zavládnout po porážce Antikrista a nastolení království

věrnými věřícími. Stejně

Božího mezi

de terra

sedmý

'Jradicta,

soudu. Ion si ale

ludiretur

přílišnou

'e Ucebit

zbožnosti, od naslouchání slova Božího a řádného přijímání eucharistické svátosti. 932 Aby

:ho boje

mohlo regnum Dei nahradit regnum mundi, musel se nejprve vést aktivní boj proti všem

es Ubere

zastáncům

us habet

zákonem. Biskupec sám

ichristus

vyhlazeno za aktivní

'illitatem

epochy. Sedmá nádoba

. Lectura

navázal na

věk

jako

inaugurační

jako Jakoubek i Biskupec v tomto

případě

em mělo

fázi k věčné blaženosti, jež

uvědomoval,

že nejprve je

náklonnost k hmotným

třeba

statkům,

ze

světa

tělesným

Antikristovy moci, tedy proti všem,

předešlou

věřil,

účasti

že žije

právě

tak

měla

v

exegetickou tradici). V

zprovodit všechno zlo a

těch

hříchy,

nežili v souladu s Kristovým

v oné zlomové

Biskupcově

následovat po Posledním

žádostem, které lid odvádí od

kteří

husitských vojsk zlo, aby se

hněvu

měla

pojímal

svět

době,

kdy ze

světa mělo

být

mohl posunout do dokonalejší

podání postihnout démony

v návaznosti na Jakoubka

(čímž

by

viděl hříšné

a

"Tunc

pokrytecké příslušníky duchovenstva, kteří v jeho době rukou husitů spravedlivě trpěli a

fget nec

ještě trpět měli, pokud nepodstoupí pokání, "spirituales et religiosos, qui nunc patiuntur et

spisech,

patientur, si non penituerint.,,933 Jen tak mohla být církev a s ní celá společnost

a ze St.

zreformována a připravena na dokonalejší uspořádání sedmého věku, "Christus enim, cum

n vadle,

regnum suum ampliare et dilatare voluerit, demonia de cit et spiritus inmundos turbavit;

rloučené

quodfecit in primo suo adventu. Sic erit in reformatione et reparatione ecclesie: inmundos

, sanctis

spiritus per suos ministros eiciet et falsos religiosos conturbabit, sicut patet intuentibus,

:1í

930
93

statu
~

Praha

M

v

s. NK CR Praha, VI.D.21, fol. 599[.
1 Super Apocalypsim, fol. 83" "Gaudeant ergo fideles, qui habentes modicum tempus, penitentiam agunt.
!imeant mali, qui habentes locum et tempus penitendi, non curant penitentiam agere; sicut ludei, super quod
~~ Domini venit insperata post quadraginta duo annos."
Super Apocalypsim, fol. 148r , "de universitate fidelium, que quodammodo nondum perfecte est Dei,
quamdiu sub mutabiIitate temporis et corruptibilitate mortis temptando [ ... ] sic impedita partim a dyabolo,
partim ab Antichristo non perfecte Deo vacat in libertate, et ideo illa universitas fidelium vocatur regnum
~undi, quia mundus, caro, dyabolus impedit in perfecta laude, devotione et servitio variis modis."
Super Apocalypsim, fol. 260r (ad Apc 16,17).
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"

quid fecerit in istis terris monachis et ceteris spiritualibus." Poté, co by zmizeli všichni
protivníci, vyvoleným nemělo již nic bránit v jejich zbožnosti, v naslouchání slovu Božímu
a ve svatém přijímání. 934
V Biskupcově vizi aktuálního boje proti Antikristu byla nutně obsažena myšlenka,
že po porážce sil zla přijde věk uklidnění, odpočinku a duchovní harmonie. Nejprve ale
bylo nutné, aby byla provedena celková reforma, očištění společnosti, aby byl poražen
Antikrist, tedy aby zmizely všechny zlořády a hříchy. Porážkou nepřítele-Antikrista jak na
bitevním, tak duchovně-morálním poli, se (táborská) společnost vyvolených měla nutně
ocitnout na prahu nové pozemské epochy. Až po ní měl následovat Poslední soud.

*
Přes zjevná nekompromisní odsouzení chiliastických vizí se ani Jakoubek ani
Biskupec nedokázali vzdát naděje na celkové zklidnění před koncem světa, na to, že po
porážce Antikrista čeká věrné křest'any věk míru, že alespoň na krátký čas bude nastolen
pokoj a lidstvo se ocitne ve vyšším, dokonalejším stavu. Základní apokalyptickochiliastické myšlenkové schéma naplnili oba autoři rovněž ve vědomí, že k přechodu do
sedmého a dokonalejšího věku je třeba nejprve radikální, ovšem eschatologicky pojaté
reformy. Volání po vnitřní reformě jedince i celkové nápravě zlořádů zde můžeme vnímat
jak z apokalypticko-eschatologické perspektivy, tak z hlediska nábožensky vzdělávacího

působení na jedince a společnost. Pouze celková reforma mohla vypudit ze světa veškeré
zlořády a hříchy (tedy Antikrista), aby křest'anstvo mohlo vstoupit do epochy větší
dokonalosti a osvícení. K vážnějšímu posunu mezi Jakoubkem a Biskupcem nedošlo ani ve

způsobu provedení reformy. U Jakoubka byla patrná zejména výzva k individuální nápravě
a k duchovnímu povýšení, nevyhýbal se ale ani výzvám k radikálnějším způsobům
zlepšení. Mikuláš Biskupec v mnohém Jakoubka doslovně následoval, jeho obhajobu násilí
na církevních statcích tedy nelze připisoval pouze snaze apokalyptickou rétorikou

zdůvodnit činy táborských vojsk. Princip a základní motiv u obou autorů zůstal
nezměněný. Oba po porážce Antikrista očekávali dokonalejší epochu, oba ji naplnili
kázáním slova Božího, zbožností a vírou. Zejména v Jakoubkově Výkladu nabyl velké

důležitosti rituál přijímání pod obojí způsobou, který se v kontextu konečného boje
s Antikristem stal zbraní i symbolem naplnění a transcendentálního vítězstvÍ.
Výklady otevření sedmé pečeti a sedmého věku církve lze chápat jako ideální

interpretační Vzorec pro transformaci společnosti. Husitská ideologie at' v té či oné podobě

Tamté~, fol. 260 , "ut phiale effunderentur super omnes reprobos, qui impedierunt sanctos in
v

934

conversatlOne, devotione, in verbi Dei auditione, in sancta communione etc."

1II...________________________

2_6_2__________________

~J

reformě

a

změně, směřující

všichni

mluvila o

~ožímu

s výkladem sedmého

věku,

jenž

měl

uspořádání.

k dokonalejšímu

Spojení tohoto procesu

být nastolen po porázce Antikrista, tedy v zásadě po

provedení reformy, se nabízelo jako ideální možnost propojení aktuálních událostí
dějinami

spásy. Obraz sedmého

šlenka,

s obecnými

rve ale

zemi, lze

)oražen

V nábožensky

Ljak na

poskytl možnost

t nutně

individuální tak obecné.

zároveň

považovat za

pastorační

vzdělávacím působení
představení

věku,

sedmý

jenž

přinese

dokonalejší

nástroj pro vedení

věk,

nadaný

ideálu, ke kterému je

určitými

uspořádání

společnosti

na

i jedince.

vymezenými specifiky,

třeba směřovat,

a to jak v rovině

V učenecké linii výkladu millenarianismu v předhusitských a v husitských Čechách
byla vedle exegetických stálic jako byl Haimo
apokalyptických

výkladů

dominikánských

či

autorů

výrazně

Glosy velmi

patrná tradice

(zejména Hugo de St. Cher a z něj

, že po

vycházející výklad Petra z Tarentaise). Základem pro husitské apokalyptiky i v otázce

astolen

pojetí chiliastických

pticko-

navazující v některých otázkách na Richarda od Sv. Viktora, ale tento fundament do velké

odu do

míry

pojaté

vliv

doplňovali.

než

představ zůstaly zmiňované

V každém

případě měli

na

předhusitskou

eschatologicko-apokalyptické
autorů.

A to

struktury

přesto,

a husitskou apokalyptiku

Jáchyma

vnímat

jáchymistických

ivacího

postantikristovského chiliasmu

veškeré

v husitské apokalyptice

Y větší

sedmé polnice o chiliastických tendencích, je nutné jejich

) ani ve

mezi dominikánskými autory než mezi

lápravě

středověké

můžeme

i

texty Haima a Glos. Dominikáni,

že jáchymistický

nejvýraznější

směr

popřípadě

měl

v oblasti

až monopolní postavení. Pokud tedy

mluvit v interpretaci

učenci

z Fiore,

větší

otevření

sedmé

kořeny

pečeti

a

zaznění

a inspirace hledat spíše

inspirovanými jáchymistickým proudem

apokalyptiky.

lsobům

Ani v husitských apokalyptických výkladech nebylo nutným pravidlem, aby se

u násilí

interpretace otevření sedmé pečeti shodovala s naznačeným schématem sedmého věku

torikou

církve,

zůstal

naplněným

klidem a mírem. V době, kdy se husitské hnutí dostalo do své

konečné

fáze, kolem poloviny 15. století, vznikl anonymní výklad na Apokalypsu, sepsaný

naplnili

nepochybně

1 velké

výkladu jeho autor otevření sedmé pečeti nespojuje ani vzdáleně s klidem a mírem, nýbrž

boje

hromovým hlasem hřímá slovy proroka Sofoniáše o nadcházejícím Posledním soudu, o

lO

autorem, jenž pocházel z husitského myšlenkového

prostředí.

V tomto

přicházejícím dnu hněvu a odplaty, "Dies ire, dies illa, dies tribu/ationis et angustie, dies

ideální
podobě

calamitatis et miserie, dies tenebrarum et caliginis ... ".935

----------------------935

y

Commentarius in Apocalypsin s. Johannis, Ms. NK CR Praha X.F.2., fol. 160'. Autor komentáře v této
pasáži do velké míry navázal na výklad na Apokalypsu Ruperta z Deutzu, srov. Ruperti Abbatis TUITlENSIS,
Commentaria in Apocalypsim, MPL 169, col. 969-970.
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Tabulka č.1: Porovnání výkladu na Apc 8,1 a Apc 11, 15: Aser Pinguis, Vidit lacob
.
'
Com endium Theolo icae veritatis.
Aser pinguis, ed. Basel 1502 Vidit lacob, s. 387-388; s. Compendium theologi
(ad Apc 8,1; ad Apc 11,15)
416-417; (ad Apc 8,1; ad veritatis, Colognae 1~
Apc 11,15)
bez foliace, Lib. VII, eap.
14, De motre Antichristi
Factum est silentium in
Factum est silentium in celo, id
caelo, id est pax et
est in ecc1esia pax et
tranquillitas in Ecc1esia, et
tranquillitas. Tunc enim libere
ponit praeteriturn pro
et sine obstaculo sancti
futuro. Tunc enim libere
predicabunt et annuntiabunt
Interfecto Antichristo non
praedicare sanctis, nec
veritatem et fidem; nec aliquis
statim veniet Dominus ad
aliquis impugnabit sanctos, iudiciurn, sed secundum
eos impugnabit nec affliget.
nec affligit eos. [ ... ]
[ ... ] quia post mortem
glosam supra Danielem
45
enim
dies
dabuntur
post
Antichristi dabuntur
concedentur 45 dies, id est
mortem Antichristi, ut
quadraginta duo dies, qui
refrigeriurn sanctorum et
peniteant illi, qui in
titubaverunt in persecutione
ad conversionem et
persecutione Antichristi
Antichristi ut peniteant. Sed
penitentiam subversorum.
titubaverunt et ceciderunt.
ministri Antichristi dicent:
Sed ministri Antichristi
Licet princeps noster sit
Quanturn autem spatium
dicunt: licet princeps noster inter illos 45 dies et finem
mortuus, tamen pacem et
mundi nemo scit. Ministrl
sit mortuus nos tamen
securitatem habemus, et ducent
pacem habemus: et ideo
uxores celebrante s convivia.
vero Antichristi post
ducent uxores, et facient
mortem illius gaudebunt,
Sed cum dixerint pax et
ducentes uxores et
convivia. Et curn dixerint
securitas, tlmc repentinus eis
dicentes licet princeps
sibi bene esse, tunc veniet
superveniet interiter sicut dolor
noster mortuus sit,
iudex et morientur omnes,
in utero habent et non efugient
habemus tamen
[ .. .] Quantum vero spatium sit
cum dixerint pax et
potestatem, pacem et
inter illos quadraginta duos dies securitas, tunc repentinus
securitatem, cum talia .
superveniet eis interitus.
et finem mundi nemo scit.
dixerint repentinus eis
Quanturn vero spatiurn sit
futurum inter illos 45 dies et superveniet interitus.
(ad Apc 11 ,15) [ . .. ] Et propter
hoc post mortem Antichristi in
in fine mundi, nemo scit.
tempore septimi angeli duplex
(ad Apc 11 ,15) [ .. . ]
Iudei vero tunc
erit consolatio, scilicet pax et
Tunc enim muIti Iudei
convertentur ad fidem.
muItiplicatio fidei. Tunc enim
convertentur a fidem. [ .. . ]
omnes Iudes convertentur ad
fidem Christi. [ ... ] Quando
Christus spiritu oris sui
Antichristum interficiet et
Sancta ecc1esia usque ad
sancta ecc1esia, quasi dimidie
finem pacificata quiescet,
hore silentio, scilicet tempore
quod sequitur usque ad finem
quia fraudulentia et saevitia quia extunc fraudulentia et
mundi, pacificata quiescet. [ ... ] diaboli, quae diu regnavit in sevitia diaboli penitus
ubique deficiet.
Quia ex tunc fraudulentia et
mundo penitus deficiet.
sevitia diaboli penitus deficiet.
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t lacob,
theologiCle
gnae 1503,
b. VII, Clp.
Iltichristi

msto non
minus ad
~undurn

nielem
lies, id est
torurn et
let
rersorum.
spatium
,et finem
. Ministrl
post
udebunt,
et
nceps
it,
met
talia
us els
itus.

l

idem.

Tabulka Č. 2a Porovnání výkladu na Apc 8,1. Aser pmguis, Vidit lacob, Confiteor tibi
;..ser pinguis, ed. Basel 1502 Vidit lacob, s. 387-388; s. Confiteor tibi, Alberti
(ad Apc 8,1)
_
416-417; (ad Apc 8,1)
Magni Opera omnia, vol.
38, s. 600, (ad Apc 8,1)
Factum est silentium in
Factum est silentium, id est
ftctum est sil~ntium in celo,
caelo, id est pax et
pax et tranquillitas, in coelo,
id est in ecclesla pax ~t .
tranquillitas in Ecclesia, et id est in Ecclesia. Tunc
tranqui11itas. Tunc erum hbere
ponit praeteritum pro
enim licebit Sanctis
et sine obstaculo sancti
futuro . Tunc enim libere
praedicare libere, nec
predicabunt et anmmtiab~nt .
praedicare
licebit
sanctis,
aliquis adstringet eos, nec
veritatem et fidem; nec alIqms
nec aliquis impugnabit
impugnabit.
eos impugnabit nec affliget.
Quasi media hora, id est,
sanctos, nec affligit eos.
[... ] quia post mortem
per modicum tempus, quia
[ ... ]
Antichristi dabuntur
45 enim dies dabuntur post cito veniet Dominus ad
quadraginta duo dies, qui
mortem Antichristi, ut
judicandum. Unde Beda:
titubaverunt in persecutione
peniteant illi, qui in
Post interitum Antichristi
Antichristi ut peniteant. Sed
persecutione Antichristi
requies aliquantula futura
ministri Antichristi dicent:
titubaverunt et ceciderunt. creditur in Eccelsia.
Lícet princeps noster sit
Sed ministri Antichristi
mortuus, tamen pacem et
dicunt: licet princeps
securitatem habemus, et
noster sit mortuus nos
ducent uxores celebrantes
tamen pacem habemus: et
convivia. Sed cum dixerint
pax et securitas, tunc
ideo ducent uxores, et
facient convivia. Et cum
repentinus eis superveniet
interiter sicut dolor in utero
dixerint sibi bene esse,
habent et non efugient [ ... ]
tunc veniet iudex et
morientur omnes, cum
Quantum vero spatium sit
inter illos quadraginta duos
dixerint pax et securitas,
dies et finem mundi nemo scit. tunc repentinus superveniet
eis interitus. Quantum vero
spatium sit futurum inter
illos 45 dies et in fine
mundi, nemo scit.. .
Tabulka Č. 2b Confiteor tibi NK ČR VIII.C .25. a Confiteor tibi KMK Praha, B. 46.
Confiteor tibi, NK CR VIII.C.25, fol. 40v Confiteor tibi, KMK Praha, B 46, fol 126
v.
f--

sque ad
quiescet,
lulentia et
:nitus

Factum est silencium, i[d est] pax et
factum est silentium, id est tranquillitas et
tranquillitas in celo, i[ d est] in ecclesia, ttmc pax in celo, id est in ecclesia.
enim licebit sanctis predicare libere, nec
Tunc enim sancti libere et sine obstaculo
aliquis astringet eos, nec impugnabit;
predicabunt et annunciabunt veritatem fidei
catholice, nec aliquis eos affliget nec
impugnabit.
'--
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Tabulka Č. 3: Porovnání výkladu na Ape 8,1 v Aser pinguis, Vidit laeob, Confiteor
tibi -edice a Confiteor tibi ruk. NK ČR VIII.C.25, Confiteor tibi, ruk. KMK Praha,
B.46.
Commentarius Leetura super
Aser pinguis,
Vidit laeob,
Confiteor tibi,
Hugo de St.
Hugo de St.
Pseudo-Albert, B. in Apoealypsin, Apoealypsim
.
,
Caro, Septima Caro, Septima
alberti Magni
ine. Confiteor
IDe. Confiteor
pars huius
pars huius
Opera Omnia, ed. tibi, NK ČR
tibi, KMK
VIII.C.25, fol.
operis, Basel
operis, Basel
A. Borgnet, vol.
Praha, B.46. fol
126v ,•
1502, bez
1502, bez
38,s. 600
40v;
foliaee;
foliaee;
Etcum
Et cum aperuisset Etcum
Etcum
Et cum aperuisset
aperiussiet.
aperuisset
sigillum septimum aperuisset
sigillum
sigillum
Septima pars
[ ... ]. Hic
sigillim VII. Hic septimum, [... ]
determinatur
septimum .... In huius capituli,
determinatur
Ubi manifestatur
fine igitur huius ubi ostenditur
apertio sigilli
apertio sigilli
septimus status
visionis agitur
apertio septimi
VII, quia
septimi, qua
ecclesie, qui erit
de his, qui
sigilli, quae nihil manifestatur status manifestatur
post mortem
contingent in
aliud est quam
Eccelsiae post
status eeclesie
Antichristi,
fine temporis.
manifestatio
tempus Antichristi, post tempus
quando dabitur
Hic ergo
status futuri, post seilicet, quando
Antichristi,
aliquantula pax et
determinatur
mortem
dabitur pax
s[ cilicet] quando requies ecc1esie,
status futurus
Antichristi,
Eecelsiae, sed
sed illa pax nin
post mortem
quando dabitur
parum durabit.
diu durabit.
Antichristi, ubi pax eec1esie, sed Unde quia hic
dabitur pax
Apertio ergo huius
dabitur pax
parum durabit.
satus quasi clausus ecc1esie et
sigilli septimi
ecclesie; que
Unde quia hic
latebat in
parum durabit;
nihil aliud est, nisi
status, quasi
Scriptura, hic
manifestatio status
tamen parmu
ecc1esie, quam
durabit. Apertio signatus latnerat ostenditur: ideo
unde quia hic
itaque huius
clausus in
dicitur sigillum
status quod
habebit post
Scriptura, et hic
sigilli est
septimum aperiri. clausus latnebat mortem
ostenditur hoc
impiessimi
manifestatio
in Scriptura, et
eorum, qui de
sigillum
hie ostenditur ... Antichristi [... ]
quasi signatus et
illo tempore in septimum aperiri, Unde dicit: Et cum
c1ausus sive
scriptura clausa dieit ergo: Et
aperuisset sigillum
sigillatus lieebat
sunt et signata. cum aperuisset
septimum,
Unde di cit Et
in Scriptura. [.. .]
Dicit ergo: Et
sigillum
cum aperuiset
Dicit ergo: euro
sigillum VII,
cum aperuisset septimum,
aperuisset, id est
sigillum
id est futurum
septimum, id est id est cum
id est,
ecclesie statum manifestasset
scriptura
futurum statum
futurum Eccelsiae post mortem
sigillurn
septimurn, id est
loquente de
ecc1esiae post
statum post
Antichristi
futurum statum
tempore, qui erit mortem
mortem Antichristi manifestasset.
post mortem
post tempus
Antichristi
manifestasset.
[ .. .]
Antichristi,
Antichristi, qui manifestasset.
est ultimus satus [ ... ]
facturn est
Factum est
ecc1esie
silentium, id est
Factum est
silencium, i[d
manifestasset.
tranquillitas e: pal'
Factum est
silentium, id est,
est] pax et
in celo, id est In
Faetum est
silentium in
pax, et
tranquillitas in
eeclesia.
caelo, id est pax tranquillitas, in
celo, i[d est] in
silentium in
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lfiteor
[»raha,

ra sUPer
dypsirn
onfiteor

I

'

~K

I,

B.46. fol.

II

aperuisset

m

lUm, [ ... ]

celo, id est in
ecclesia pax et
trai1qui11itas.
Tune enirn
libere et sine
obstaeulo sancti
predieabunt et
annuntiabunt
veritatem et
fidem; nec
aliquis eos
impugnabit nec
affliget.

et tranquillitas in
Ecclesia, et ponit
praeteritUm pro
futuro. Tunc
enim libere
praedicare
sanctis, nec
aliquis
impugnabit
sanctos, nec
affligit eos

coelo, id est in
Eccelsia. Tunc
enim licebit
Sanctis praedicare
libere, nec aliquis
adstringet eos, nec
impugnabit.

anifestatur
status
le, qui erit
lortem
tristi,
:> dabitur
Iltula pax et
s ecc1esie,
1 pax nin
rabit.
o ergo huius
septimi
liud est, rusi
:statio status
e, quam
t post

lUS

II

SImI

risti [... ]
ignatus et
; sive
us licebat
ptura. [... ]
rgo: cum
:set, id est
stasset

n

id est
II statum
:>rtem
risti,

Jffi,

est
m, id est
llitas et pal<
id est in

1.
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ecclesia, tunc
enim licebit
sanctis predicare
libere, nec
aliquis astringet
eos,nec
impugnabit;

Ttmc enim sancti
libere et sine
obstaculo
predicabunt et
annunciabunt
veritatem fidei
catholice, nec
aliquis eos aff1iget
nec impugnabit.

Tabulka č. 4
Vidit lacob, Confiteor
s.387-388; tibi, PseudoAlbert, B.
alberti Magni
Opera
Omnia, ed. A.
Borgnet, vol.
38, s. 600;
Factum est factum est
silentium in silentium, id
caelo, id est est, pax, et
tranquillitas,
pax et
tranquillitas in coelo, id est
in Ecclesia, in Eccelsia.
et ponit
Tunc enim
praeteritum licebit Sanctis
pro futuro . praedicare
Tunc enim libere, nec
libere
aliquis
praedicare
adstringet eos,
licebit
nec
sanctis, nec impugnabit.
aliquis
impugnabit
sanctos, nec
aff1igit eos.

Confiteor tibi,
NKČR
VIII.C.25.,
fol. 40v;

Confiteor
tibi, KMK
Praha,
B.46., fol.
126v;

Opus
NK CR VI.D.21
fol. 599r;
,
arduum
Valde, Ms.
NKČR
V.E.3, fol.
66r;

factum est
silencium, i[d
est] pax et
tranquillitas in
celo, i[d est] in
ecclesia, tunc
enim licebit
sanctis
predicare
libere, nec
aliquis
astringet eos,
nec
impugnabit;

factum est
silentium, id
est
tranquillitas
et pax in
celo,
id est in
ecclesia.
Tunc enim
sancti libere
et sine
obstaculo
predicabunt
et
annunciabunt
veritatem
fidei
catholice,
nec aliquis
eos aff1iget
nec
impugnabit

Factum est
silentium in
celo, id est
in ecclesia.
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factum est
silentium
magnum, id est
pax et
tranquillitas.
In coelo. Id est in
ecclesia, Tunc
enim licebit
sanctis praedicare
libere, nec aliquis
astringet eos nec
impugnabit.

· VlD.21,
r',

est
m

n, id est
.litas.
). Id est in
L,

Tunc

~ebit

praedicare
lec aliquis
~t eos nec
labit.

Tabulka Č. 5 Vidit lacob-Cognovit Dominus
lacob
Cognovit Dominus
quia statim veniet ad iudicium: nec
[factum est silentium:] id est pax et

~it

1..]

tantum bonis erit pax et tranquillitas, immo

tranquillitas tunc erit bonis immo et malis.

etiam ministris Antichristi, qui deinde

Vnde etiam ministri Antichristi pacem tunc

crederent se in prosperitate victuros, et ideo

habebunt credentes se in prosperitate deinde

obstinati in malitia non convertentur sed in

victuros; et ideo obstinati in malitia sua non

peccatis suis morientur.

convertentur, sed in peccatis suis morientur.

Sed ministri Antichristi dicunt: licet princeps

Dicent enim licet princeps noster fit mortuus,

noster sit mortuus nos tamen pacem habemus:

tamen pacem habemus: et ideo ducent uxores

et ideo ducent uxores, et facient convivia. Et

et facient convivia.

cum dixerint sibi bene esse, tunc veniet iudex
et morientur omnes, cum dixerint pax et

Et cum dixerint pax et securitas, tunc

securitas, tunc repentinus superveniet eis

repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor

interitus. Quantum vero spatium sit futurum

in utero habentis, et non effugient, 1. Thessalon

inter illos 45 dies et in fine mundi, nemo scit. .. 5. Quantum vero spatium sit futurum inter illos
(ad Apc 11,15)

quadraginta duos dies et finem mlmdi, vel

Septimus angelus tuba cecinit, id est septimus

etiam utrum aliquod, nemo scit. ..

ordo predicatorum dulciter et terribiliter

(ad Apc 11,15)
Et septimus angelus, id est septimus ordo

praedicavit: dulciter inquam bonis et
terribiliter malis. Dulcedo enim cantu, terror in
tuba signatur. Quaecumque vero et in isto et in
praecedenti Angelo dicuntur per praeteritum
probabili certitudine intelliguntur pro futuro .

doctorum sive ultimus. Tuba cecinit: id est
terribiliter praedicavit et dulciter, terribiliter
malis, dulciter bonis. Dulcedo enim in cantu,
terror in tuba signatur et ponitur hic in
sequentibus praeteritum pro futuro. [ ... ]

[... ] Factum est regnum huius mundi [ ... ]

Factum est regnum huius mundi, [ ... ] Domini

Domini nostri lesu Christi, Glossa: id est

nostri et Christi eius, Glossa: id est Patris et

Patris et Filii, quorum fuit semper regnum
huius mundi secundum potestatem. Sed tunc

Filii, quorum fuit semper regnum huius mundi
secundum potestatem, sed dicitur tunc fieri

dicitur finis eorum, quia fraudulentia et
saevitia diaboli, quae diu regnavit in mundo,

eorum, quia fraudulentia et saevitia diaboli,

penitus deficiet, et Dominus in suis fidelibus in quae diu regnavit in mundo cessabit, et Deus
tranquillitate et pace perpetua regnabit.

in fidelibus suis in tranquillitate perpetua
regnabit.
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IX. Antichristus avarus contra pauperes Christi _
Chudoba a její význam v ideologii apokalyptických
hnutí
" Status ergo spiritualis et secularis, ex quo Antichristi corpus signifzcat, fit contrarius in omnibus
Christo et suo corpori, nascitur ex habundantia rerum temporalium. "
Super Apocalypsim,Jol. 179"

IX.1. " ... takú hojnost všeho budete mieti." Husitské pojetí
sabatu v chiliastické fázi
Když husitští chiliasté

očekávali bezprostřední

nastolení království Božího na zemi,

spíše než o chudobě se mluvilo o rovnosti, o hojnosti pro vyvolené, o blížícím se příchodu
Krista, o tom, že nastane konec času milosrdenství s hříšníky, že přijde čas pomsty a
odplaty. V očekávaném Kristově království neměly být podle husitských chiliastů hlad ani
žízeň, nemělo

sestrami.

936

být poddaných ani

pánů,

všichni si

měli

být rovni, všichni

měli

být bratry a

Nový věk Kristova království byl v pojetí táborských chiliastů definován jak

v materiálních, tak i v duchovních kategoriích.

Měla

to být doba obecného dostatku a

osvícení Duchem svatým. Také rovnost a svoboda, jaké vládly kdysi v křesťanském
prvotním

společenstní

výrazným prvkem

při

nebo

přímo

v pozemském ráji

formování prvotní husitské

před

prvotním

sociálě-revoluční

hříchem,

byly

ideologie. V počátcích

husitského radikálního hnutí byla předzvěst materiální hojnosti a rovnosti způsobem, jak
oslovit venkovany a sedláky, kteří opustili své statky a pole, poslechli výzvy adventistické
kampaně a přišli na Tábor. 937 O pár měsíců později, když proroctví o Kristově
bezprostředním příchodu

materiálního

nedošla svého naplnění, pomohla vidina svobody, rovnosti a

zajištění překonat

krizový okamžik.

Radikální kazatelé slibovali "vyvoleným" spíše blahobyt než chudobu. Poté, co
mělo být vyhlazeno všechno zlo a všichni hříšníci, měli vyvolení shromáždění na horách

nabýt jejich majetku. Podle krajně vyhraněného a slovně jedovatého svědectví Jana
Příbrama

byli příchozí na Tábor vedeni lákavými sliby, že "takú hojnost všeho budete

Archiv Český, sv. III., (ed.) František PALACKÝ, Praha 1844, s. 221.
K počátkům táborského společenství František ŠMAHEL, Dějiny Tábora L, 1, České Budějovice 1988, s.
258 n.
936

937
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;

-

~ých

mieti, že vás střiebro i zlato i peniezi budú mrzeti".938 Ze slov táborských kazatelů se

ozývala naděje na návrat zlatého

)ojetí

ideálu, jenž

křesťansko-židovská

s počátečním pozemským rájem a který se stal konstantou

tradice ztotožnila

představ

budoucnosti již od antiky. I mezi chiliastickými plány radikálních

o minulosti a

husitů

místo modifikovaný mýtus o hojnosti v pozemském ráji, kde je úrodná
skhzne a vseho dostatek .939
•

omnibus
walium. "
fal. 179'

věku,

v

si tedy našel
půda,

bohaté

v

Komplex

představ

o ideálním

věku patřil

již od antiky k rétorické topice a jako

takový se stal i součástí středověké literatury.940 Topos o mytické idyle, jenž ve středověku
vědomě čerpal

zejména z Vergilia a z Boethia, se vyskytoval v v různých

literárních textech, jež byly známy i ve středověkých Čechách.
filosofové a

následně

věku

i patrističtí

autoři,

jako byl Lactantius,

941

ostatně

obměnách

v

Také antičtí básníci či
dávali zpravidla obraz

hojnosti a přirozenosti na počátku lidské historie do souvislosti s vylíčením

na zemi,

ideálního

)říchodu

prvotní spravedlnosti a míru, zároveň také s kritikou soudobých společenských poměrů. 942

omsty a

Ze stejných

hlad ani

světě mělo

bratry a

inspiračních zdrojů

se zrodilo také

vylíčení

období hojnosti a míru, jež na

zavládnout za vlády Posledního císaře a mělo trvat do zrození Antikrista.

Věk

míru a hojnosti,

popřípadě

sociální rovnosti, zasazený do kontextu

)Ván jak

eschatologických konstrukcí, nebyl v předhusitských a raně husitských Čechách nijak

statku a

neznámou

:'anském

pseudo-Metoděje,

n, byly

husitství byl millenaristicky pojatý obraz blaženosti doplněn o jednoznačně reformní

očátcÍch

požadavky. Naprostá shoda panovala v tom, že

Jem, jak

oplývat blahobytem, nemají vlastnit žádný majetek, ani ho užívat jako vlastní. 943

představou.

Tento motiv se objevoval

která se pro

české prostředí

např.

v proroctvích Tiburtinské Sibyly a

zachovala v několika rukopisech. V raném

kněží

a jiní církevní

hodnostáři

nemají

ntistické
Kristově

vnosti a

Poté, co
1

horách

tví Jana
J

budete

1988, s.

938 JAN z PŘÍBRAMĚ, Život kněží táborských, (ed.) Jaroslav BOUBÍN, Příbram 2000, s. 41, "Item že tíž volení
boží, kteříž sú na hory utekli, budú sami všecko zbožie zlých zhubených mieti a všemi jich statky svobodně
vlásti a ve všech jich dědinách panovati. A takú hojnost všeho budete mieti, že vás střiebro i zlato i peniezi
budú mrzeti." O jednotlivých epochách v táborském chiliasmu a adventismu Howard KAMINSKY, A History,
s. 339 n.
939
K obrazu zlatého věku v průběhu středověku Bernhard TOPFER, Urzustand und Siinderifall in der
rnittelalterlichen Gesselschafts- und Staatstheorie, Stuttgart 1999, passim; Stanislaw BYLINA, Les visions
sOdales des mouvements de pauvrété volontaire Cl lafin du moyen áge, in: Aspects ofPoverty in Early
MOdem Europe ll., (ed.) Thomas Rus, Odensee University Press 1986, s. 128; srov. Robert KALIVODA,
~~sitská ideologie, Praha 1960, s. 324 n., s. 340.
941 Srov. Ernst Robert CURTlUS, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998, s. 30 n., s. 94.
František GRAUS, Goldenes Zeitalter, Zeitschelte und Lob der guten alten Zeit. Zu nostalgischen
Stromungen im Spatmittelalter, in: Týž, Ausgewahlte Aufsatze, hrsg. von Hans-Jorg GlLOMEN, Peter
~ORAW, Rainer C. SCHWINGES, Stuttgart 2002, s. 111.
943 Bemhard TOPFER, Urzustand, s. 31-35, 54.
Vavřince z Březové Kronika husitská, (ed.) Jaroslav GOLL, Praha 1893, s. 405. Srov. Howard KAMINSKY,
A History, s. 338.
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IX.2. Husitské

kádě.

Dobrovolná chudoba jako

zbraň

proti

Antikristu?
Zřeknutí

se osobního majetku, obrat k dobrovolné

tvořily

bohatství

ale

přesto důležitý

Přihlášení

očekávání

na Táboře se objevuje

zřeknutí

se soukromého

apokalyptického boje vojska Kristova a Antikristova.

chudobě

se k evangelické

společenství

zaměřeného

spojení dobrovolného, eschatologicky

majetku, a aktuálního

a zejména zatracení

element v konstituování ideologického základu

radikální husitské komunity. Již v počátcích husitského
tradiční

chudobě

bylo

zároveň přihlášením

se k odkazu a k modelu

prvotní církve. V ovzduší velkého duchovního kvasu, jaký zažily Čechy v době husitského
adventismu a chiliasmu, kdy se

očekávalo

bezprostřední

naplnění

apokalyptického

dramatu, bylo zbavení se osobního majetku, a tím i tíhy pozemského
přihlášením

se ke

skupině

vyvolených ke spáse a

zároveň

světa

jasným

jedním z vnějších projevů tohoto

společenství. 944 Táborská komunita, jejíž členové se alespoň v počátcích hnutí rituálně
společenstvím

vzdávali svého majetku, byla

těch,

kteří

proklamovali svou cestu

k duchovní dokonalosti a zejména ke spáse. Spojení dobrovolné rezignace na osobní
majetek s eschatologickým
způsobu

očekáváním

zde bylo nepopiratelné. Návrat k evangelickému

života, a tedy zákonité odvržení majetku, byl

identifikačním

znakem

apokalypticky chápané skupiny vyvolených. Táborité samI sebe v aktualizovaném
apokalyptickém
Zřeknutí

scénáři,

který

vytvořili,

se majetku bylo v tomto

chápali jako obnovenou ecclesia primitiva.

bodě implicitně

i

explicitně

obsaženou nutností. Návrat

k bratrskému životu prvotní církve byl v adventistické a chiliastické fázi hnutí v jistém
smyslu samozřejmostí. Čeští husité ostatně nebyli první, kdo se pomocí příklonu
k dobrovolné

chudobě

vymezili ve své eschatologické roli

vůči

okolnímu

hříšnému světu.

Idea dobrovolné chudoby patřila k základnímu mentálnímu vybavení středověkých,
přirozeně nejen apokalypticky zaměřených hnutí. Tento motiv byl přirozeně výrazný
především u těch směrů, které upíraly své naděje a požadavky ke změně a reformě

stávajících pořádků v církvi.
Odřeknutí se majetku, chápané jako cesta k dokonalosti a jako identifikační znak

náležitosti ke komunitě vyvolených, bylo jedním ze spojovacích článků, kterým husité
v rané fázi navazovali na předešlá radikální apokalyptická hnutí, respektive, kterým
S vytvářením sociálních struktur na Táboře bylo postupně třeba fakticky přeformulovat původní vztah
k majetku. V době, kdy eschatologicko-apokalyptická proroctví o bezprostřední budoucnosti přestala být
duchovním motorem hnutí, nebyla dlouho udržitelná ani idea naprostého odvržení osobního majetku. Srov.
v obecné rovině Victor TURNER, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Franfurkt-New York 1989, s. 141.

944
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W

proti

vytvořený sociálně-mentální

naplnili již

základem. Zejména od 13. století se
ve

ztotožnění

kterých

se

vzorec religiózních hnutí s apokalyptickým

příklon

chudobě

k

s apokalyptickými

rysů

skupin,

základ

jejich

stal jedním z hlavních
tvořilo

událostmi

atracení

sebeidentifikační

základu

kategoriích a termínech, vyvstávají na mysl

)bjevuje

Dolcinových apoštolských

romého

vyvolené, jako mystického

:ristova.

života

modelu

napojeno na apokalyptickou strukturu uvažování. Eberwin, premonstrátský probošt

;;itského

z kláštera ve Steinfeldu, tak

)tického

skupině

jasným

že pouze oni jsou pravou církví, a že pouze oni následují

1 tohoto

majetek, nevlastnili domy, pozemky, žádný majetek, tak jako Kristus žádný nevlastnil.

rituálně

Motivy napojené na apokalyptické schéma Ebervin ze Steinfeldu ve svém
ovsem nezmml'1 .945

cestu

1

apoštolů,

bratří.

těla

některé

základě

následování modelu Kristova života

vrcholně středověké Evropě

například

o

s hnutím

Sebeidentifikace (heretické) skupiny jako jediné

Kristova na

heretiků", kteří

například

paralely

neznámé, ne vždy bylo ale

psal v roce 1143

sobě

či

či

výrazně

1144 Bernardu z Clairvaux o

tvrdili, že navazují na pravou apoštolskou tradici,
řádně

Krista. Odvrhli veškerý

listě

Bernardovi

,

Oproti

osobní

nebylo ve

"nových

v

ideologie. Pokud uvažujeme o raném husitském radikalismu v těchto

předešlým

duchovním, eschatologickými myšlenkami

naplněným

hnutím,

lickému

ve kterých byla dobrovolná chudoba základním konstitutivním elementem (františkáni

znakem

spirituálové

ovaném

nevyžadovalo ani ve své eschatologicky

'imitiva.

chiliastické fázi, absolutní odvržení majetku. Nutností byla pouze rezignace na majetek

. Návrat

osobní, vlastnictví obecné se

v jistém

vnímat i slavné

Jříklonu

všichni všecko v uobec skládali. A na to sú jim kád jednu nebo

u

světu.

či

zmiňovaní

kádě,

italští Apoštolští

připouštělo

do kterých

bratři

atd.), husitství vobecné

nejradikálnější

podobě,

rovině

vadventistické a

a nijak neomezovalo. V tomto kontextu je nutné

příchozí

odkládali

svůj

osobní majetek "aby
dvě

bratřie

vystavili, kterúž obce

téměř plnú sú nasypali.,,946 Anonymní soubor chiliastických článků osvětluje majetkové

,věkých,

uspořádání

výrazný

nic mé a nic twé, než wšecko w obec

reformě

býti, a nižádný nemá nic zwláště míti; jinak ktož co má zwláště, ten hřeší smrtedlně. ,,947

na

Táboře

v ještě

konkrétnějších

V adventisticko-chiliastických

rowně

kategoriích: "Na Hradišti neb na

Táboře

není

mají: takéž wšem wšecko wždycky má v obec

počátcích

husitského radikálního hnutí nabývala

:ní znak

chudoba různých významů a podob. Na jednu stranu se vzdání se osobního majetku stalo

n husité

znakem příslušnosti k apokalypticky pojaté skupině vyvolených, na druhé straně se ale

kterým

945

Ad Bernardi Epistolas, Epistola CDLXXII, Evervini Steinfeldensis Praepositi ad S. Bemardum, MPL 182,
C?l. 677, "Dicunt apud se tantum Eeclesiam esse, eo quod ipsi soli vestigiis Christi inhaereant; et apostolieae
vztah
a být
1. Srov.

s. 141.

Vltae veri seetatores permaneant, ea quae mundi sunt non quaerentes, non domum, nee agros, nee aliquid
~~c~lium possidentes; sieut Christus no possidit."
947 Zivot kněží táborských, s. 41.
Archiv český III., s. 220.
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naděje

husitských

chiliastů

upíraly k představě nadcházejícího období blahobytu.

Chiliastické počátky husitského hnutí nelze však paušalizovat a zevšeobecnit,
očekávání chiliastů

pozici tedy

určila

byly celkem velmi záhy

dobrovolné

chudobě

opuštěny

neboť

ideje a

a zatraceny samotnými husity. Jakou

dále se rozvíjející husitská apokalyptika? Nalézáme

chudobu v arzenálu hlavních zbraní v boji husitských vyvolených proti Antikristu? Nebo
byl tento boj spíše bojem proti bohatství církve a chudoba (v duchovním slova smyslu)
neměla

mezi ctnostmi husitských bojovníků žádné místo?
Nejprve je ale nutné zastavit se u samotného pojmu chudoby, kterou bylo možno ve

středověku

chápat v mnoha významech,

Středověk

faktor v apokalyptickém schématu.
příslušníky

opovrženíhodných,

dobrovolně

zvolená, byla ale také

příslušníci

přičemž

sociálně

ne každý byl uplatnitelný jako hybný

znal chudé jako

potřebné,

marginalizovaných skupin. Chudoba, ovšem

určujícím

znakem náboženských uskupení, jejichž

hledali duchovní svobodu, dokonalost a

naplnění

právě

odvržení materiálního světa a všech jeho pozemských výdobytků.
stávala

dobrovolně

nutné rozlišovat
reálné sociální

zvoleným a do

spirituálně

skutečnosti.

ale také jako

značné

948

prostřednictvím

Pak se chudoba

míry ritualizovaným životním stylem. Je tedy

vysoce hodnocenou chudobu dobrovolnou od chudoby jako
Jan Viklef,

stejně

jako mnozí

před

ním a po

něm,

odmítl

myšlenku, že majetek vede automaticky k zatracení, zatímco chudoba by vedla ke spáse.
Nedostatek majetku a

statků

v čistě materiálním smyslu nebyl sám o

Chudý, ve spirituálním diskurzu, je Christi vicarius
pojatá chudoba se ve

středověku

stala do

značné

949

sobě

ctností.

či imitator Christi. Takto

míry kristocentrickou. Chudoba

tvořila

jednu ze základních křesťanských ctností, což se mimo jiné odrazilo v tom, že se prakticky
všechna

církevně-reformní

hnutí

dříve či později

musela s ideálem chudoby zabývat. Idea

religiózně pojaté chudoby tak byla spojena s mnohými reformními snahami a koncepcemi

duchovní obnovy. Pouze chudoba dobrovolně zvolená byla zjevnou cestou, jež vedla
k vyšší dokonalosti, na druhé straně vedla rovněž směrem k úzkým hranicím mezi
ortodoxní a heretickou sférou. Jako součást apokalyptického systému významů či jako
spirituální ctnost nabývala chudoba zcela odlišných významů než v sociálně ukotveném
kontextu. Ovšem i nábožensky chápaná chudoba se mohla

měnit

ve svém charakteru a

Srov. Christopher OCKER, Die Armut und die menschliche Natur. Konrad Waldhauser, Jan Milíč von
und die Bettelmonche, in: Die Neue Frommigkeit in Europa im Spatmittelalter, (edd.) Marek
DERWICH, Martial STAUB, Gottingen 2004, s. 111.
949 Petrus BLESENSIS, Epistolae, Epistola 91, MPL 207, col. 286 C; srov. Christine THOUZELLlER, Héresie et
pauvreté a la fin du XI!' et au début du XII!' siecle, in: Études sur I'histoire de la pauvreté, sous la direction
de Michel MOLLAT, Paris 1974, s. 378; k problematice chudoby rovněž srov. Michel MOLLAT, Pauvres et
pauvreté dans le monde médiévale, in: La Poverta deJ secolo XII e Francesco ď Assisi. Atti del II convegno
intemationale, Assisi 17-19. ottobre 1974, Assisi 1975, s. 79-97.
948

Kroměříž
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vytvářen.

I uvnitř církve, zejména v souvislosti se žebravými

řády,

lobytu.

obrazu, který o ní byl

ideje a

vedly dlouhé debaty o podstatě a míře dokonalé evangelické chudoby.95o U radikálních

. Jakou

hnutí, a to nejen

lézáme

bojem za chudobu (v duchovním slova smyslu) a bojem proti bohatství.

? Nebo

kategorie

těch

potřeba

s apokalyptickým podtextem, je také

vzájemně nevylučují

překrývat,

a mohou se

nelze je

se

vymezit rozdíl mezi
Ačkoliv

se tyto

slučovat.

myslu)

IX.3. Chudoba v roli konstitutivního elementu hnutí

.žno ve

s apokalyptickým nábojem

hybný
Propojení

:é jako
ovšem
jejichž

lictvím

hudoba

Je tedy

apokalypticko-eschatologických

spirituálně podmíněné

chudoby

mělo

mezi

očekávání

středověkými

a

ideje

dobrovolné,

evropskými autory a duchovními

hnutími dlouhou tradici. Apokalyptické a eschatologické uvažování se zaktualizovalo
zejména ve 12. století. Tehdy se v souvislosti se
mezi intelektuálními

špičkami rozšířila

přímce dějin světa.

Rychle se

řádů,

měnící

změnami

ve

společnosti

snaha nalézt svou aktuální
obraz

světa,

a v církvi nejprve

současnost

na

časové

reforma církve, vznik a rozmach

to vše vedlo teology a myslitele 12. století k přesvědčení, že

čas

od

)y jako

mnišských

odmítl

inkarnace Krista není možné pojímat jako jednu neměnnou jednotu ve smyslu Augustinova
951
Uvědomění
pojetí věků církve, nýbrž jako postupný vývoj, at' ke vzestupu či k úpadku.

: spáse.

si jen

. Takto
tvořila

akticky

1t. Idea

těžko přehlédnutelných nedostatků

a

zlořádů

v církvi vedlo nejen k církví

iniciovaným reformním výzvám, ale také k přesvědčení, že
místem Antikristova nastupujícího

působení.

svět

se ocitl v úpadku a stal se

Byl oživen ideál apoštolského života chudé

prvotní církve, jež byla postavena do protikladu k církvi soudobé, zkažené majetkem a
simonistickou praxí. Tento motiv se samozřejmě nemohl vyhnout ani oživeným
světa

a o

závěrečném

boji proti Antikristu. Naopak,

epcemi

apokalyptickým spekulacím o konci

t vedla

nutnost církevní reformy a znovunastolení ideálu apoštolské církve se staly jejich

1

meZi

ústředním motivem. Ve spisech učených autorů, kteří interpretovali dějiny církve na

či

jako

základě apokalyptického schématu, stejně jako v ideologii radikálních náboženských hnutí

tveném

vrcholného a pozdního středověku, zaujímala důležité místo (s rostoucí aktuálností)

kteru a

kontrapozice mezi chudobou a bohatstvím, jež byla velmi často aplikována na opozici

von
~k

:resie et
rection
'es et
lvegno

950

K této problematice Michael D. BAILEY, Religious Poverty, Mendicancy, and Reform in the Middle Ages,
Church history 72, 2003, s. 457 n., základní práce ke sporu o usus pauper David BURR, Oliv i and Franciscan
Poverty: The origins ofthe Usus Pauper Controversy, Philadelphia 1989; Týž, The Spiritual Franciscans.
From Protest to Persecution in the Century After Saint Francis, Pennsylvania State University Press 200 I;
Ma1com LAMBERT, Franciscan Poverty: the Doctrine ofthe Absolute Poverty ofChrist and the Apostles in
~~~ Franciscan Order, 1210-1323, London 1961.
Patrné například u Anselma z Havelsbergu; Bernhard TOPFER, Das kommende Reich des Friedens. Zur
Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin 1964, s. 23.
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chudé apoštolské církve a bohaté,

zesvětštělé

církve existující. Ovšem ne všechna hnut'

1,

která si kladla za cíl obnovení ideálu chudoby a následování Krista a
zároveň

eschatologicky

chudoba a pokora,

či

zaměřená. Například

apoštolů,

bYla

u valdenských, u nichž byly dominantní

u patarénů, vystupujících proti bohatství církve, eschatologický prvek

nejen nebyl konstitutivním, ale chyběl zcela. 952

IX.3.1. Gerhoch z Reichersbergu - Antichristus avarus contra pauperes
Christi
Pauperes enim propter Deum nihil habentes, ipsi san cti sunt,953 těmito slovy
popisoval eschatologický charakter chudých Božích,

kteří

nazí následují nahého Krista,

Gerhoch z Reichersbergu, jenž byl jeden z prvních, nebo snad zcela první, kdo
považoval ty,
odpůrce

dány

kteří

si

dobrovolně

zvolili chudobu za své poslání a duchovní cestu, za

Antikrista. Postoje moralizujících teologů, jako byl Gerhoch, byly do

společensko-ekonomickými změnami,

během

12. století.

sociální vztahy se

Začalo

se

otevřeně

míry

ke kterým ve zrychleném tempu docházelo

upevňovat zřízení,

postupně doplňovaly

značné

založené na

feudálně

lenním vztahu,

o vztahy ekonomické, ražené peníze se staly

rozšířeným znakem bohatství. 954 Pro Gerhocha, jenž byl sám řeholním kanovníkem, byla

chudoba mravním požadavkem,

neměla

tedy nic

společného

s materiální a sociální

daností. 955 Nejen pro řeholníky, ale pro všechny duchovní, tedy i pro světský klérus, členy
kapitul, biskupy a kardinály,

měla

být resignace na veškerý osobní (ne

společný)

majetek

základní podmínkou a požadavkem. Gerhoch z Reichersbergu v několika svých spisech
rozpracoval myšlenku působení Antikrista na světě. Snažil se zodpovědět otázky, jakými
způsoby

Antikrist sužoval církev, pod jakými podobami se skrýval a jakými zbraněmi bylo

možno proti němu bojovat. V jednom ze svých nejstarších traktátů s antikristovskou
tématikou, ve výkladu na devátý žalm, sepsaném v roce 1145, rozlišoval Gerhoch tři velká
pronásledování, která musela církev postupně trpět ze strany Antikrista. První, krvavé,
proti mučedníkům, druhé, klamavé a zrádné od heretiků, třetí, klamavé a násilné od
952 K programu patarénů v kontextu reformy církve Peter CLASSEN, Eschatologische ldeen und
Armutsbewegungen im ll. und 12. Jahrhundert, in: Ausgewahlte Aufsatze von Peter Classen, Vortrage und
Vorschungen, Bd. XXVIII, (ed.) Josef FLECKENSTEIN, Sigmaringen 1983, s. 313 n. K valdenským v kontextu
dalších, i neheretických hnutí ve 12. století Herbert GRUNDMANN, Religiose Bewegungen; Ausgewahlte
Aufsatze L, MGH Schriften, Bd. 25,1, Stuttgart 1976, s. 47 n., 69-72, 73 n.
953 Gerhoch REICHERSPERGENSIS, Liber de Aedificio Dei, MPL 194, coL 1299 D.
954 Srov. Richard NEWHAUSER, Avarice and the Apocalypse, in: The Apocalypstic Year 1000. Religious
Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard LANDES, Andrew Gow, David C. VAN METER,
Oxford 2003, s. 110.
955 Postavě a názorům Gerhocha z Reichersbergu věnoval rozsáhlou monografii Peter CLASSEN, Gerhoch von
Reichersberg. Eine Biographie, Weisbaden 1960; zkráceně k vybraným aspektům rovněž Peter CLASSEN,
Eschatologische ldeen, s. 321 n.

:j

II

276

.~l
jr'

la hnutí,
)lů, bYla

lakomců,

po

majetků

toužících

hrabivců

a

simonistů, kteří

zradili Krista a

zařadili

se po

bok Jidáše, sed ipsi permanent in sordibus immunditiae suae cum Juda mercatore pessimo

mercatores et ipsi pessimi: quia sacramenta Die ministrando qaerunt, quae sua sunt, non
quae Jesu Christi, reganante in eis avaritia. 956 Na odpor tomuto poslednímu vtělení
Antikristových sil se měli postavit pauperes Christi. Úvahám o Antikristu, jeho podobám a
působením

ruperes
to slovy
) Krista,
otevřeně

:estu, za
~né

míry

)cházelo
vztahu,
se staly
~m,

byla

sociální

přičemž

ve

světě zasvětil

Gerhoch i svá další díla (De lnvestigatione Antichristi),
očích

i nadále byl v jeho

metafyzickou silou zla, projevující se

různými způsoby

rozvíjel myšlenku, že avaritia je hlavní

zároveň

Antikrist hlavou corpus diaboli, ale

neřestí

av

formách.

Rovněž

dále

doby, ve které žil, ze které pramení další

zlo. Tuto teorii rozvinul ve v roce 1167 sepsaném spise O
čtyřech

vigilia noctis. Pracoval zde s podobenstvím

různých

čtvrté noční

hlídce, De quarta

hlídek, které drželi

učedníci

Krista,

plující v Petrově lodi na moři světa. 957 Každá hlídka odpovídala jednomu nebezpečí, ve
kterém se církev ocitla, a
tak proti
ranějších

skupině těch, kteří

sobě několikrát

dílech byl

přemohli.

Stál

populus christianus a populus Antichristi. V Gerhochových

vytvořený

obraz Antikrista,

pronásledováních církve, nahrazen
každé odpovídala jedna epocha v
tři

toto ohrožení s pomocí Krista

představou

dějinách

působícího

o

čtyřech

a každý Antikrist

již byli poraženi - krutý (cruentus)

mučedníky,

ve

třech

podobách a velkých

formách Antikrista,
ztělesňoval

přičemž

vybraný druh zla.

lstivý (fraudulentus)

vyznavači

lS, členy

První

majetek

nečistý (immundus), jenž byl poražen církevními doktory.958 Poslední, aktuálně působící

spisech

podoba zla, byla zosobněna jako Antichristus avarus,959 proti kterému se měli postavit
měli

zbraň

a

, jakými

pauperes ChristL Ti

~mi

leč konečné vítězství bylo závislé až na zásahu samotného Krista při jeho druhém příchodu

bylo

;tovskou

bojovat jako poslední

Kristova v pozemském boji proti zlu,

na zem.

velká

Gerhoch z Reichersbergu ve svých spisech rozpracoval spojení ideje dobrovolné

krvavé,

chudoby a eschatologického boje dobra proti zlu. Jako řeholnímu kanovníkovi mu byla

,ilné od

velmi blízká myšlenka chudých Božích jako těch, kteří odolávají zlu a pomáhají zlo svou

tři

životní volbou potlačit. V tomto ohledu Gerhoch nebyl samozřejmě osamocen ani
age und
, kontextu
hlte

ious
~R,

'hoch von
SSEN,

956
957

Gerhoch REICHERSPERGENSIS, Commentarius in Psalmos, MPL 193, col. 782.
K obsahu podrobněji Peter CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg, s. 293 n.; Peter CLASSEN,
~~chatologische Ideen, s. 320 n.
Gerhohi Reichersbergensis De quarta vigilia noctis, MGH, Libelli de Lite, tom. lIL, Hannover 1897, s.
509, "Nam in ceteris vigilii s auxilio divino per homines triumphatum est, videlicet in prima per martires, in
~~cunda per confessores, in tertia per sanctos."
. De quarta noctis, s. 510; "Hinc est, quod neque milites contenti sunt stipendiis suis, neque clerici suis, ut
V~~e1icet altari servientes de altari vivant habentesque inde victum et vestitum his contenti sint. Ex hac radice
V1tJorum, avaritia, nascuntur multa mala, contra que si proferatur quantumlibet sana et vera doctrina,
despicitur quasi fantasma."
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výjimečný, podobně jako on považoval i například Rupert z Deutzu chudobu za "živoucí

biblické znamení", i pro

něj

byla paupertas Christi

ústřední

navázaných na eschatologicko-evangelijní způsob uvažování.
jako síly, která

přispívala

k reformě církve a kjejímu

odpovídal reformním snahám, jež se ve 12. století velmi

bodem reformních snah,

960

Obraz pauperes Christi

očištění

hlasitě

od

neřesti

ozývaly. Od 12. století se

idea dobrovolné chudoby a eschatologicko-apokalyptické spekulace velmi
později

se staly prakticky

neoddělitelnou

myšlenkovou

směsí,

jež vytvořila základ také pro

IX.3.2. Spojení chudoby a eschatologie u františkánů
zároveň

Centrální apokalyptickou ctností, zbraní a
vyvolenosti se evangelická chudoba stala v dílech

středověké

bojovníků

přiblížily,

středověku.

radikální apokalyptická hnutí vrcholného

rigorózních františkánských

majetku,

za chudobu,

spirituálů
identifikačním

františkánů spirituálů.
kteří vytvořili

znakem

Tato skupina

specifický proud ve

apokalyptice, vnesla ve 13. století rozruch a vášnivé polemiky do evropských

intelektuálních a církevních

kruhů.

Ohlas myšlenek

františkánů spirituálů

se donesl i do

předhusitských Čech. Františkáni spirituálové vycházeli z odkazu Františka z Assisi, z jeho

následování Krista v naprosté

chudobě

a

pokoře.

učení

Pod dojmem

s inspirací, kterou jim poskytly Jáchymovy spisy a jeho pojetí

dějin,

Jáchyma z Fiore a
chápali objevení se

Františka z Assisi jako zlom v eschatologickém vývoji.
Podle Jáchymových proroctví
v přechodu k duchovní dokonalosti

měly

v krizi druhého

třetího věku

spirituales či také ultimi predicatores.

96

\

zasáhnout a být

fine huius sexte etatis, a
činné

dva

řády,

tzv. viri

Vymezení těchto dvou řádů mělo později

významnou úlohu v sebeidentifikaci františkánského
očekávaných řádech

věku,

řádu.

Jáchymova

velmi ovlivnila religiozitu a apokalyptické vize

předpověď

o dvou

spirituálů,

stala se

předmětem interpretací a aktualizací. 962 Jáchym z Fiore za hlavní znak, jenž by

charakterizoval očekávané viri spirituales či nova dispositio budoucího věku, nepovažoval
však oddání se chudobě. Největší důraz kladl na duchovní kontemplaci a porozumění. Ale
samozřejmě i v jeho systému bylo důležité, že před dosažením dokonalosti v třetím věku

musí být církev zreformována a očištěna, mimo jiné zásahem Antikrista. Za ideální formu

Maria Lodovica ARDUINI, Rupert von Deutz (1076-2239) und der" Status christianitatis" seiner Zeit,
Koln 1987,s. 422 n.
r
v
961 Jáchym z FIORE, Expositio in Apocalypsim, Venedig 1527, fol. 175 -176 .
962 Srov. Bernard McGINN, Apocalyptic Traditions and Spiritual Identity in Thitheenth-Century ReligiouS
Life, in: Bernard McGINN, Apocalypticism in the Western Tradition, Aldershot 1994, esej č. VII., s. 5.
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VOUcí

snah,

Františkáni spirituálové

:hristi
jetku,

letí se

mělo

života považoval mnišství, jež
. k 963
budoucí vztah k maJet u.

několika
řádu

dominovat v celém

vytvořili

třetím věku,

což

naznačuje

z chudoby apokalyptické znamení. Vycházeli z

základních paradigmat, u jejichž zrodu stál nejvyšší

představený

františkánského

Jan z Parmy (zvolen 1247). Fundamentem pro apokalyptické konstrukce, v nichž

Užily,

zaujímala evangelická chudoba

cé pro

s dvěma

řády,

ustanovení o

jejichž

příchod

nejpřísnějším

novým viri spirituales.

ústřední

a

roli, bylo

činnost předpověděl

dodržování chudoby jako

Třetím

ztotožnění františkánů

dominikánů

Jáchym z Fiore. Na to navázalo

určujícího

základním bodem v

a

znaku

příslušnosti

učení spirituálů

k těmto

byla identifikace

Františka z Assisi s apokalyptickým andělem, jež otevřel šestou pečeť (Apc 7, 2).964 Tím

lakem

:upina

ud ve
ských
I i do

z jeho

lOre a

ení se

měl

otevřít

František

šestou epochu v

v. viri
ozději

I

dvou

ala se

lŽ

by

lžoval

lL Ale

l věku

formu

~it,

ous

církve, spojovanou s největšími útoky

Antikrista, ale také s obrodou a reformou církve, "progressum ad illum, quem principaliter

intendimus evangelicum statum per minimum minorum Franciscum, imo per ipsum lesum
in Francisco in ecclesia renovatum ... Sextus est [status] renovationis evangelice víte et
expugnationis secte antichristiane sub pauperibus voluntariis nihil possidentibus in hac

vita. ,,965 Jan z Parmy dal základ proudu, pro nějž byly ústředním tématem aktivní
přihlášení

se k

chudobě

hlavním ukazatelem a

atis, a

dějinách

františkánský
spirituálů

a bezvýhradné vzdání se majetku. Tyto znaky se staly
měřítkem

řád postupně měnil

rovněž

v apokalyptických konstrukcích. V situaci, kdy se

a s ním i odkaz Františka z Assisi, skupina

znovu postavila chudobu a Františkovy

původní

františkánů

myšlenky do centra

pozomosti. 966 Řád a zejména jeho zakladatel byli zasazeni do kontextu apokalyptických
událostí. Již Jan z Parmy viděl ve františkánském řádu zosobnění Jáchymových viri

spirituales. Encyklika Salvator seculi (1255), již za

přispění

Jana z Parmy sepsal

963 Jáchym z FIORE, Liber Concordie Novi ac Veteris Testamenti, Venice 1519, fol. 67'.
964Bemard MCGINN, Thirtheenth-century Religious Life, s. 9. Podle svědectví Ubertina z Casale byl prvním,
kdo ztotožnil Františka z Assisi s andělem se šestou pečetí a tím mu přiřkl klíčovou roli v apokalyptických
událostech (anděl se šestou pečetí tradičně otevíral i šestý věk církve), byl právě Jan z Parmy, ale přímé
svědectví od Jana chybL Ubertinus de CASALI, Arbor Vitae Crucifixae Jesu, Torino 1961, Monomenta
Po1itica et philosophica rariora, series 1, Nr 4, (Faksimile Benátského tisku z r. 1485), Lib. V., s. 422 "Hic
[lohannes] autem plenissime asserebat, sicut et ego auribus meis indignis ab eius sancto ore audivi, quod
sextu signaculum in Francisco et eius statu accipiat ortum, et quod in confusione vite et regulae sue per
transgressores filios et eius faventes malos prelatos debebat iniquitas ecc1esia [sic] consummari. Illius
~q[uietas], que non Hierusalem et sponsa lesu nominatur, sed Babylon et meretrix et i[n]pudica, cuius
IUdicium c1arificationem Christi vitae plenissimam reddet et pro cuius damnatione in sexta visione
~pocalypsis tam solemne a sanctis cantatur aleluia."
966 Arbor vitae, Lib. V., s. 409.
Na františkánský řád zaměřené výzkumy dokázaly, že až do 80. let 13. st. nelze mluvit o radikální skupině
~antiškánů spirituálů, jež by vycházela z apokalyptických spekulací a z učení Jáchyma z Fiore. Jan z Parmy
~l.~ugo de Digne byli sice zapálení pro ideál chudoby a navazovali na Jáchymovo pojetí teologie dějin,
Jejich pozice ale byly do mačné míry umírněné. David BURR, Olivi and Franciscan Poverty. The Origins oj
the Usus Pauper Controversy, Philadelphia 1989, s. 18 n.
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dominikánský
františkánů,

řádový představený

jako druhý Jáchymem

saeculorum, aby spasili svět.
představenými

967

Humbert z Romans, pak
předpověděný řád,

dominikány, vedle

seslaný novissime diebus istis infine

Františkáni a dominikáni byli tedy svými řádovÝmi

interpretováni jako v

spirituales (nejednalo se tedy o

představila

době

krizí a

Jáchymův

potřeby

evangelické obnovy seslaní viri

ordo monachorum, kontemplativní osazenstvo

třetího věku).968 Tím byl také Humbertův a Janův výklad přijatelný pro Římskou církev.
Neboť

v

opačném případě,

pokud by se oba existující

řády

spojily s obrazem církve třetího

věku, označily by se tak prakticky za formu dokonalejší nežje Římská církev.

V rozvíjejícím se proudu jáchymistického myšlení
na apokalyptické spekulace

ovlivněné učením

přišel

zlom v roce 1254. Tehdy

Jáchyma z Fiore vrhl

podezření

skandál,

který způsobil Gerard z Borgo San Donnino uveřejněním svého Úvodu k Věčnému
evangeliu. 969 Tento krizový bod ale neznamenal, že by Jáchymovy myšlenky a inspirace
byly

opuštěny,

nebo že by se z františkánského

Naopak, i když lze
františkánů

říci,

zdrženlivější

již

že ve
a

prostředí

většině případů

opatrnější.

vytratily apokalyptické spekulace.

byly apokalyptické

Neplatilo to ovšem pro

jakými byli Petr Jan Olivi nebo Ubertino da Casale. Pro
chudoba stále
právě

zůstávala

proto, že se

Apokalypticky

radikálněji laděné

rozvíjet velká polemická debata o

teoriím,

rovněž počítajícím

z per

autory,

dobrovolná, evangelická

hlavním motivem apokalyptických úvah, a to i

začínala

laděným

ně

komentáře

podstatě

a

přes

to, nebo spíš

podobě

chudoby.

s eschatologickou hodnotou chudoby,

se nevyhnul ani Bonaventura. 97o

"Novissime diebus istis in fine seculorum duo s nostros Ordines in ministerium salutis, prout indubitanter
creditur, suscitavit, vocans ad eos viros non paucos, et ditans eos donis coelestibus, per quod non solum
suam, sed aliorum effecaciter possent operari salutem, verbo pariter et exemplo ... Hi sunt illae duae stellae
lucidae .. , in diebus novissimis nomine Agni vociferantes in directione humilitatis et voluntarie pauperitatis."
Annales Minorum III., ed. Wadding, s. 380-381, citováno podle Bernard McGINN, Thirtheenth-century
Religious Life, s. 18, pozn. 81. Srov. Marjorie REEVES, The Injluence, s. 146 n.
968 Bernard MCGINN, op. cit., s. I I.
969 Věčné evangelium zde bylo označení pro soubor nejvýznamnějších textů Jáchyma z Fiore (Liber de
Concordia, Expositio in Apocalypsim, Psalterium decem chordarum, obohacené o glosy a úvod Gerarda
z Borgo San Donnino). Podle Gerarda mělo Věčné evangelium nahradit ve třetím věku Nový zákon.
Františkáni zde nevystupovali jako ti, kdo vyvedou církev z krize šestého věku, ale jako ti, kteří budou
triumfovat v posledním věku duchovní dokonalosti. Důsledky pro celý františkánský řád byly veliké. Gerard
byl uvězněn, nejvyšší představitel řádu, Jan z Parmy, byl odvolán ze své pozice, v čele řádu ho nahradil
Bonaventura. Ke skandálu, jenž Gerard z Borgo San Donnino svým spisem vyvolal a k jeho důsledkům,
David BURR, The Spiritual Franciscans, s. 31 n., Týž, Olivi's Peaceable Kingdom, Phi1adelphia 1993, s. 14

967

n.
Nejsilněji se apokalyptické motivy objevily v Bonaventurových Collationes in hexameron, které sepsal
v posledním roce svého života. V Collationes Bonaventura využíval Jáchymovu metodu exegeze, jeho
dvojitý model sedmi věků Starého a Nového zákona, stejně jako nalézání concordí mezi epochami obou
biblických částí. Např. BONAVENTURA, Collationes in Hexaemeron, in: Doctoris Seraphici S. Bonaventurae
Opuscula Varia Theologica, Opera omnia, tomus V., ad Claras Aquas (Quaracchii) 189 I, Collatio XVI., 2, s.
403. Základní přehled k tématu Bernard MCGINN, The Significance oj Bonaventure's Theology oj History, in:
Apocalypticism in the Western Tradition, esej č. VIII; Bernard MCGINN, The Calabrian Abbot. Joachim oj
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I

ly, vedle
;s

injine

Bonaventura žil v

době,

kdy se

postupně vystupňoval

o povaze chudoby a o usus pauper. Ion, jako
učenec

ídovÝmi

významný

laní vir;

definoval jako

lzenstvo

společné.

přední představitel

své doby se k dané otázce musel

odřeknutí

a nabýval na aktuálnosti spor

vyjádřit.

františkánského

často

a

Nejvyšší formu chudoby

se veškerých práv na dominium, a to jak ve

Ve svých argumentech se

řádu

obracel k příkladu Krista a

sféře

osobní, tak i

apoštolů, kteří

se

církev.

rovněž vzdali všech forem individuálního i společného vlastnictví a vlády.971 I pro něj byla

e třetího

nejvyšší chudoba, altissima paupertas, základem dokonalosti. Pravá chudoba, podle jejíž

1

zásad žil František z Assisi, mohla podle Bonaventury uchránit člověka před hříchy a uvést
'. Tehdy

ho do vyšších duchovních rovin. Pravidla, jež stanovil sám František, považoval

skandál,

Bonaventura za závazná pro všechny, kdo

ěčnému

napodobit vzor daný Kristem a apoštoly. Myšlenka nejvyšší chudoby ale nebyla

Ilspirace

aplikovatelná na celé

~kulace.

ekonomické

'e z per

Tuto kategorii bylo možné vztáhnout i na církev, která musela manipulovat s přiměřeným

, autory,

majetkem, aby mohla

1ge1ická

navázal na

~bo

apoštolové následovali dvojí povolání. Prvním byla apoštolská chudoba, jež vyžadovala

spíš

břímě světa,

předešlou

zřeknutí

naprosté

b.udoby,

Kristus a apoštolové

bitanter
um
stellae
leritatis."
lly

de
Irda
)ll

, Gerard
,dil

1m,
3, s. 14
,epsal
10
JOU
~nturae

vl., 2, s.
story, in:
him o/

měli

byla

spektrum.

přiznána

zajišťovat

stádo

vést život v duchovní dokonalosti, a tím

Těm, kteří

možnost

věřících.

žili normálním životem a nesli

přiměřeného

užívání a správy majetku.

Bonaventura ve svém pojetí chudoby

exegetickou tradici a vycházel z již známé teorie o tom, že Kristus a

se veškerého majetku (s odkazem na Lk 9, 1-6). Ve svém druhém poslání

hudoby.

oni sami

společenské

chtěli

vytvářeli

model

společného

majetku pro budoucí církev, proto také

majetek (loculi u Jana 12, 6). Myšlenka církevní chudoby však po

Fiore in the History o/Western Thouhgt, New York-London 1985, s. 214 n. Ztotožnění Františka z Assisi
s andělem šesté pečeti se poprvé objevilo v Bonaventurových spisech již roku 1261 v Legendě Minor a
v téměř současně sepsané Legendě Maior. Bonaventura, si ale na rozdíl od některých řádových bratří dobře
uvědomoval, jak nebezpečné a zavádějící by mohlo být ztotožnění existujícího církevního řádu s duchovní
formou života nastávajícího věku; Collationes in Hexaěmeron, Collatio XXII, s. 440-441. "Iste est ordo
seraphicus. De isto videtur fuisse Franciscus ... Et in his consummabitur Ecclesia. Quis autem ordo futurus
sit, vel iam sit, non est facile scire ... Et dicebat, quod iIla apparitio seraph beato Francisco, quae fuit
expresiva et impressa, ostendebat quod iste ordo iIli respondere debeat, sed tamen pervenire ad hoc per
tribulationes." K problematice srov. rovněž Joseph RATZINGER, The Theology o/ History in St. Bonaventure,
Chicago 1971, s. 50 n., 53 n.
971 BONAVENTURA, De per/ectione evangelica, Questio II. Art. I, in: Doctoris Seraphici S. Bonaventurae
Opera Omnia, Opuscula varia theologica, Tom. V., s. 125, "Circa primum sic proceditur et queritur, utrum
christianae perfectionis sit abrenuntiare, tam in communi quam in privato. Et quod sic, videtur. .. ", následuje
Výčet citací z Bible a z autorit, jenž tuto tezi potvrzuje. Zatímco cupiditas (žádostivost, chtivost) byla již
Augustinem označena za základ v obci d'áblově, chudobaje podle Bonaventury její kontrapozicí v Obci boží,
?p. cit., s. 127, "Duplex est civitas, scilicet Dei et diaboli, Ierusalem et Babylon, quae oppositionem habent et
m se ipsis et in suis fundamentis; sed fundamentum civitatis Babylonis, ut dicit Augustinus, est cupiditas ....
~ed paupertas, in qua quis in communi et in speciali prorsus omnibus abrenuntiat tam effectu quam affectu,
lpsa est, quae maxime elongat ab avaritia; ... quanto quis magis se elongat ab incentivo peccati, tanto
perfectius agit; hoc autem facit qui in communi et in speciali omnibus abrenuntiat." Op. cit., s. 128, "Item,
Contemptus praesentis saeculi est laudabilis ... maior contemptus magis laudabilis, et maximus contemptus
maxime laudabilis." Conclusio z této pasáže pak zní: "Abrenuntiare omnibus tam in privato quam in
communi est christianae perfectionis, non solum sufficiens, sed etaim superabundantis."
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Konstantinově

majetkovém privilegiu upadla a byla obnovena až žebravým

způsobem

života františkánů a dominikánů. 972

IX3.2.1. Altissima paupertas v pojetí apokalyptického střetu dobra a zla u J
P.Oliviho
Pokud se františkánští
se sedmidílného schématu
byla to

většinou

dějin

naplněné hříšnými

mravů,

autoři

apokalyptických

výkladů, přidržujíce

církve, snažili najít sebe sama v některé z těchto epoch,

celkovou dekadenci v profánní, ale zejména v sakrální

praelati, které

zkaženosti. Tento motiv byl
či

dominikánští

perioda pátá, tedy doba předchůdců Antikrista. Své pozorování dokazovali

poukazem na úpadek

pinguis

či

obviňovali

výrazně

patrný

v důsledku jejich
například

poklesků

dominikánovi Hugovi ze St. Cher.

z hereze a

ve výkladech s incipitem Aser

Vidit Jacob. Oba tyto výklady na Apokalypsu jsou dnes
973

sféře,

připisované

VidU Jacob byl velkou inspirací pro dalšího

dominikána, Mikuláše Gorrana, a pro jeho výklad na Zjevení s incipitem Cognovit
Dominus. 974 Odkazy na Gorranovy spisy je možné najít nejen u Jana Husa, ale i u dalších
českých autorů.

Jiným výkladem na Apokalypsu, jenž

vycházejícího z Hugových

textů,

patřil

do

inspiračního

okruhu,

byl text Confzteor tibi, dnes bádáním připisovaný Petrovi

z Tarentaise (původně Albertu Velikému), který se později stal papežem Inocencem V.. 975
Teorie o společném církevním majetku, založená na evangelijní zmínce o váčcích na peníze, byla
rozpracovaná již sv. Augustinem. Dalším motivem, jenž ovlivnil uvažování o církevním majetku byl popis
apoštolské komunity v Jeruzalémě ve Skutcích apoštolů 4,32-3; James Doyne DAWSON, Richard FitzRA/ph
and the Fourtheenth-Century Poverty Controversies, in: JEH 34, 1983, s. 317. Souhrně ke sporu o chodobu
ve 13. a 14. století Jlirgen MIETHKE, Paradiesischer Zustand-Apostolisches Zeitalter-Franziscanische Armut.
Religi6ses Selbsverstéindnis, Zeitkritik und Gesellschaflstheorie im 14. Jahrhundert, in: Vita Religiosa im
Mittelalter. Festschrift fůr Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, hrsg. von Franz J. FELTEN, Nikolas JASPERT,
Berlin 1999, s. 503-532.
973 V 19. století byl výklad Vidit lacob publikován mezi díly Tomáše Akvinského, Aser pinguis byl uchován
v několika tiscích Hugových postilae, jež se objevovaly od konce 15. století., např. Hugo de SANCTO CARO,
Biblia latina cum Postilla, Paris 1531, fol. 363-429; Hugo de ST. CARO, Septima pars huius operis continens
postillam domini Hugonis Cardinalis {. ..] super Apocalypsim, incipit: Aser pinguis, Basel 1502, bez foliace.
K autorství a vztahu k dalším středověkým autorům Robert E. LERNER, Poverty, Preaching, and Eschatology
in the Revelation Commentaries of Hugh ofSt Cher, in: The Bible in the Medieval World. Essays in Memory
ofBeryl Smalley, (ed.) Katherine WALSH, Diana WOOD, New York 1985, s. 157-189. Vidit lacob i Aser
pinguis jsou podle Lemera komentáře na Zjevení od Huga de St. Cher, respektive okruhu kolem něj. Vidit
lacob je mladší a čerpá zAser pinguis. Přehledově k mendikantskýcm apokalyptickým výkladům David
BURR, Mendicant Readings ofthe Apocalypse, in: The Apocalypse in the Middle Ages, (ed.) Richard K.
EMMERSON, Bernard MCGINN, Ithaca-London 1992, s. 89-102; Bert ROEST, Franciscan Commentaries on
the Apocalypse, in: Prophecy and Eschatology, (ed.) Michael WILKS, Oxford 1994, s. 29-39.
974 Friedrich STEGMOLLER, Repertorium biblicum medii aevi, tom. IV, Nr. 5810 (edice Cognovit Dominus,
Antwerpen 1620).
975 In Apocalypsim B. Joannis Apostoli luculenta expositio, in: Albertus MAGNUS, Opera omnia, (ed.) A.
BORGNET, vol. 38, Paris 1890, s. 465-792 (STEGMOLLER, Nr. 1040). Conjitebor tibi byl s velkou
pravděpodobností předlohou pro výklad na Apokalypsu, jenž je součástí rukopisné sbírky Národní knihovny
v Praze, NK ČR VIII.C.25, fol. l r _102 v . Tento spis, datovaný do roku 1386, lze považovat jednak za důkaz
vlivu, jaký měli ve středověkých Čechách dominikánští autoři komentářů k Apokalypse, jednak za spis, díky
němuž se v předhusitské a husitské apokalyptice rozšířily motivy, charakteristické pro výklady Huga ze St.
Cher ajeho okruhu.
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:působem

při pročítání

dominikáni

Za ul

uvedených

textů jasně

přiřkli chudobě

vyjde najevo, že nejen františkánští

St. Cher nenechal nikoho na pochybách o tom, jaký byl jeho postoj k

:0

epoch,

Antikristových
měla

služebníků

ale i

(a bohatství) eschatologicko-apokalyptický význam. Hugo ze
chudobě

eschatologické roli, když ve Vidit !acob rozvinul myšlenku, že zatímco
'idržujíce

autoři,

a její

společenství

bylo postaveno na základech bohatství, církev Kristova, jež

dojít spásy, musela pramenit z chudoby, chudoba musela být základním kamenem její

)kazova1i

stavby.976 Hugo ze St. Cher a další autoři z prostředí dominikánského řádu, napadali ve

lní sféře,

svých výkladech laxní,

otupělé,

hereze a

hrabivé, lakomé a zkažené preláty a dávali tomuto jevu
aktuální apokalyptickou relevanci. 977 Nedostávali se ale mimo oficiální církevní působnost

em Aser

a církevně reformní proudy. Řádoví bratři měli přispět k obnově církve, měli triumfovat

pisované

nad sekulární opozicí, ale to vše s papežskou pomocí.

dalšího

Výjimkou mezi apokalyptickými spisy mendikantských

autorů

byl v tomto ohledu

'::ognovit

Petr Jan Olivi, bez kterého by se výklad o apokalyptickém pojetí chudoby neobešel. Petr

dalších

Olivi se svým Výkladem na Apokalypsu, ale i dalšími díly a celou svou životní kariérou,

okruhu,

stál v čele

II

těch, kteří

vnímali chudobu jako hlavní prvek v

závěrečném

kosmologickém

( Petrovi

boji dobra se zlem. 978 Ve středu zájmu Oliviho či Ubertina da Casale stál apokalypticky

~m V.. 975

chápaný spor mezi františkánským životem v naprosté

chudobě

a

způsoby

zkažené

ecclesia carnalis. Olivi svou současnost zařadil do období přechodu mezi pátou a šestou
a
'I popis
itzRAlph
:hodobu
'Je Armut.
)saim
>ERT,

epochou. Šestý úsek dějin církve interpretoval jako dobu působení Antikrista, ale zároveň
evangelické obnovy, kterou zahájil František z Assisi. Olivi vnímal tuto dobu jako velmi
úzce spojenou s obdobím sedmým, tedy s časem pozemské blaženosti a dále věčné
blaženosti po Posledním soudu. Nový věk míru a kontemplace započal tedy již šestou

uchován
}CARO,

:ontinens
l foliace.
c.:hatology
Memory
Aser
. Vidi!
avid
IK.
'ies on
minus,
.) A.

nihovny
důkaz

.
plS,
1 ze

dík\!J
St.

976 Hugo de SANCTO CARO, Expositio in Apocalypsim, incip. Vidit lacob, in: Sancti Thomae Aquinatis Opera
omnia, tom. XXIII., Parmae 1869, s. 432, ad Apc l3,1, "quia malorum Eccelsia surgit, et fundatur super
divitias. Bonorum vero ex paupertate surgit, et super pautertatem fundatur. Ecclesia malignantium terminatur
in Antichristo, in secunda aetate, qui est ultimum caput. Et Ecclesia bonorum terminatur in Christum
pauperem." Tato citace není převzata zAser pinguis, nenajdeme ji ani u Gorrana v Cognovit Dominus.
977 Aser pinguis, ed. Cologne 1621, fol. 373\ (ad Apc 2, 24), "Utinam sic dicerent omnes Episcopi
habentibus plures prebendas. Pondus enim est una prebensa si bene attenderent, sed alius pondus est alia
prebenda. Sed dicunt multi: "Non curetis domine, date mihi multa pondera, fortis sum, bene possum portare
iIla". Verum dicis fortis es, ut asinus in posterioribus, i.e. in terrenis, sed in anterioribus, Le. spiritualibus,
debiIis ( ... ) Tales enim peiores sunt lupo, de quo dicitur quod in posterioribus sit debilis, sed fortis in
anterioribus"; citováno podle Robert E. LERNER, Poverty, s. 170, pozn. 35.
978 Oliviho radikální eschatologické náhledy působily i po jeho smrti. Jak vyplývá z výpovědí inkvizičního
procesu, ovlivnily zejména hnutí bekyní v jižní Francii v první polovině 14. století. Srov. Robert E. LERNER,
Les communautés hérétiques (J 150-1500), in: Le Moyen Age et la Bible, sous la direction de Pierre RICHÉ,
Guy LOBRICHON (Bible de tous les Temps IV), Paris 1984, s. 610 n. Angelo Clareno, který ve svém dílku
Chronicon seu Historia septem tribulationum Ordinis Minorum zaměřil pozornost čistě na františkánský řád,
OIiviho považoval za rovného Františkovi z Assisi či Dominikovi ve snaze znovunastolení křestanských
hodnot; "Petrus Joanus Olivi previsus et prophetico ab antiquo et monstratus sicut Dominicus et Franciscus
multis fide dignis testimoniis .... ". Citováno podle Franz EHRLE, Die Historia septem tribulationum ordinis
rninorum des fr. Angelus de Clarino, in: ALKGM 2, Berlin 1886, s. 115, pozn. 2.
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dějin

epochou pozemských

církve,

během

sedmé epochy se

měl

v rámci pozemských

možností zcela zdokonalit a ve věčnosti pak dosáhnout naprostého naplnění. Šestá epocha
spojená se sedmou pak odpovídaly inaugurační fázi a naplnění Jáchymova třetího věku. 979
Podle Oliviho obnova a reforma církve již začala zároveň s příchodem šestého

zakladatele tohoto

řádu,

řádu

jež

měl

(na rozdíl

být

např.

činný

až v sedmém

a tedy

předčasného příslušníka

objevením se Františka z Assisi. Toho nepojímal pouze jako
nového spirituálního

věku,

věku

blaženosti, nýbrž jako

od Bonaventury, který v oddělení eschatologické

role samotného Františka a celého františkánského

řádu

našel východisko ze svízelné

situace).
Oliviho náhled na vlastní

současnost

stále trvaly dekadence a rozvrat pátého

věku

nebyl ale nijak optimistický. V jeho

a blížil se rozhodný

prelátů,

církve, rozvoj simonie, pýcha a lakotnost

jejich

závěrečný

hromadění

nazýval ji novým Babylonem nebo apokalyptickou nevěstkou.
úpadku v pátém
krajní

formě

věku

byly pro Oliviho útoky proti evangelické

boj. Zkaženost

majetku, to vše vedlo

Oliviho k tomu, že církev, jež ho obklopovala, považoval za zcela
980

očích

zamořenou

zlem a

Nejdůležitějším znakem
chudobě,

zejména proti

usus pauper, jež v jeho systému úzce souvisely s rozšiřováním aristotelské

filozofie, nebot' obojí inklinovalo k vnímání světa v materiálních kategoriích.
nejvyšší chudoby a boj za ní byl

ústředním

981

Obrana

úkolem v přicházejícím období strastí.

Období přechodu mezi věkem útrap a blaženosti Olivi a v návaznosti na něj i
například
způsobu

Ubertino da Casale, chápal jako

čas

života a nejvyšší chudoby na jedné

potlačovala

velkého boje mezi zastánci evangelického

straně

a

příslušníky

ecclesia carnalis, která

principy Františka z Assisi a s tím i vzor Krista a apoštolů na straně druhé.

David BURR, Olivi's Peceable Kingdom, s. 102 n. Srov. David BURR, Mendicant Readings, s. 94.
Peter John OLlVI, LSA (1297), ed. Warren LEWIS, Tiibingen 1972, s. 52; "Ad istum autem reditum valde,
quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione
temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et
simoniarum et causidicationum et ligitiorum et fraudum et rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex
quibus circa finem quinti temporis a planta usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi
nova Babylon effecta." Rovněž LSA s. 756: "Que vino ire fomicationis sue potavit omnes gentes. Sicut
vinum camaliter delectat et inebriat et suo fervore et ebrietate ad iram effrenatam et furibundam provocat, sic
camalis ecclesia se et omnes gentes sibi subiectas inebriavit et corrupit fedis camalitatibus et simoniacis
cupiditatibus et terrena gloria huius mundi; et dum erat in paganismo, inebriavit omnes idolatria sua; et tunc
et nunc tanquam ebria exarsit in iram contra viros spirituales et contra vires et influxus spiritus sancti."
981 LSA, s. 515-516, "Acceperunt enim ingenium et clavem ad aperiendam et exponendam doctrinis
Aristotelis et Averois, commentatoris eius, et ad excogitandum profunda et voraginosa dogmata obscurantia
solem christiane sapientie et evengelice vite et purum aerem religiosi status ipsius, ut tantum, quod quidam
eorum dicunt paupertatem altissimam non esse de substantia perfectionis eius et quod eius est habere
sufficientia aut saltem necessaria in communi; quidam vero, quod usus pauper, id est altissime paupertatis,
secundum debitum circumstantias proportionatus, non est de substantia eius; quidam etiam talia dogmata
philosophica seu paganica suis theologicis tractatibus inseruerunt." Srov. David BURR, The Apocalyptic
Element in Olivi's Critique ojAristotle, Church History 40, 1971, s. 15-29.
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Měřítkem příslušnosti

ke

straně

dobra nebo zla bylo

přijetí či nepřijetí

Oliviho pojetí

františkánské chudoby. Papež i církevní hierarchie se tak logicky dostali do okruhu
určené

k porážce a zavržení

ecclesia carnalis, což byl také jeden z důvodů odsouzení

Oliviho díla oficiální církví. Z okolností sporu o usus pauper vyplývalo, že mezi
příslušníky

pravé chudoby a tedy mezi
universitní

mistři

a

světské

předpovědí zničena
odpočinek,

ecclesia carnalis byli zahrnuti vysocí preláti,

autority. Zkažená

"tělesná"

církev

měla

křesťany

za pomoci pohanské armády. Pravé

být podle Oliviho

mír a rozjímání, církev

měl přejít

měla

šestý

věk

být ovládána

do

věku

duchovně

sedmého, kdy

měl

nadanými muži,

čekal

pak

než se dle proroctví objeví Velký Antikrist. I ten ale nakonec

v okamžiku jeho porážky

odpůrce

měl

být

krátký

zničen

a

zavládnout klid,

kteří

se vyvyšovali

svou chudobou a pokorou. 982
Olivi,

stejně

ty, kdo se vzdali

jako ostatní

společného

nacházela v Oliviho

bratři

františkánského

řádu,

charakterizoval apoštoly jako

i osobního vlastnictví. Skandální stav, v jakém se církev

současnosti, připisoval právě

tomu, že se odvrátila od apoštolského

modelu života a přiklonila se k církevním majetkům.

Počátek

tohoto hlubokého pádu viděl

v době vlády Konstantina Velikého, ale na rozdíl od jiných

středověkých

kritických a

reformních autorů se vzdal výslovné kritiky Konstantinovy donace. 983 Konstantina naopak
vyzdvihl jako toho, kdo ze světa vypudil vzývání pohanských mode1. 984 Olivi z principu
neodsuzoval majetek v církvi. Časné majetky mohly být církvi v době od vlády
Konstantina do konce pátého věku při přiměřeném zacházení užitečné. 985 V době obnovy
církve, jež

měla začít

nejposlednějšího

již na

počátku

duchovního,

měla

šestého

věku,

se ale církev, od nejvyšších

vzdát veškerého vlastnictví a majetku,

stavu prvotní církve, což by jí zajistilo

větší

měla

prelátů

po

se vrátit do

dokonalost a konformitu s Kristem.

Během

LSA , s. 908, "sexta visio sit de damnatione meretricis et bestie et pseudoprophete et draconis seu Satane.
Potest etiam hic inchoari septima visio agens proprie de sabbato pacis post mortem antichristi, in quo
potestas diaboli perturbantis orbem et ecclesiam ligabitur multo amplius quam in prioribus". LSA, s. 6126l3, " ... usque ad septimum statum, qui, ut sepe tactum est, est uno modo idem quod consummatio orbis et
specialiter electorum in extremo iudicio introducenda; alio veromodo est idem quod quedam mira et finalis
sabbatizatio electorum in vita ista, exterminatis de medio omnibus heresibus et scismatibus et hostilibus
impugnationibus populi dei, prout tamen competit huic vite." Zde je patrná jasná souvislost, již Olivi viděl
mezi ústupem chudoby a šířením hereze.
983 David BURR, Olivi's Peaceable Kingdom, s. 187 n.
984 LSA, s. 909, "Secundo potest referri ad tempus expulsionis idolatrie de orbe sub tempore Constantini, ex
tunc enim non potuit sic seducere gentes ad colendum demones et idola sicut primo fecerat."
985 LSA, s. 51, "Consimiliter autem pontificatus Christi fuit primo stirpe vite evangelice et apostolice in Petro
et apostolis datus, ac deinde utiliter et rationabiliter fuit ad statum habentem temporalia commutatus, saltem a
tempore Constantini usque ad finem quinti status. Pro quanto autem multi sanctorum pontificum fuerunt
regulares et in suis scriptis et in habitu sui cordis preferentes paupertatem Christi et apostolorum, omnibus
temporalibus ecclesie datis, pro tanto quasi usque ad duplum preeminuit primus ordo sacerdotii apostolici.
Congrum est ergo, quod in fine omnino redeat et assurgat ad ordinem primum, ad quem spectat iure
primogeniture et perfectionis maioris et Christo conformioris."
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věku

šestého

včetně

se tedy církev,

papeže,

nutnou podmínkou k tomu, aby mohl být po

měla

vrátit k evangelické

ukončení

chudobě,

což bylo

pronásledování Antikristem na zemi

nastolen stav duchovní blaženosti, obnoven Nový Jeruzalém. Olivi vycházel z toho, že
první

křesťané neměli, stejně

jako lidé ve stavu prvotní nevinnosti, žádné nároky na

vlastnictví a spokojili se v duchu altissima paupertas s pouhým užíváním

věcí.

apoštolé tedy v období prvotní církve oživili hodnoty a formy, jež náležely

původně

nevinnosti. Podle stejného modelu oživil František z Assisi na

počátku

šestého

Kristus a
stavu

věku

vita

Christi, čímž umožnil přechod do duchovně vyšší epochy.986 Z Oliviho úhlu pohledu byla
chudoba centrální ctností,

středem,

na který byly navázány další prvky správného
křest'anského života, jako pokora, cudnost a víra. 987 Evangelická chudoba mu byla

prostředkem

i cílem duchovní dokonalosti v posledním

věku

pozemských

dějin,

jenž byl

úzce spjat s budoucí věčnou blažeností.
Ideálního propojení kristologického motivu a motivu Františka z Assisi a celého
františkánského

řádu,

své teorii o třech
tělesně,

jakožto

příchodech

obnovitelů

Kristova ducha a řádu na zemi, dosáhl Olivi díky

Krista na zem. Kristus se podle

v době své inkarnace, podruhé

duchovně

něho

v šestém

poprvé objevil na zemi

věku

církve, secundus in

spiritum evangelice víte, reformans et perficiens ecclesiam primítus iam fundatam,988 a
potřetí při Posledním soudu. Šestý věk měl zažít tak velké osvícení duchem Krista, že bylo

možno ho popsat jako
dosažena,

měla

Kristův

druhý

příchod.

Dokonalost, která

měla

být v šestém

věku

být evangelickou dokonalostí Kristova života, chudoba Kristovou

utrpení, která v šestém věku podstoupili viri
evangelici, byla napodobením utrpení Kristova. 989 Tak, jako byla při prvním příchodu

chudobou nebo chudobou

Krista

zničena

apoštolů,

a nahrazena stará židovská církev,

zničena odstraněna

měla

být

při

druhém

příchodu

Krista

ecclesia carnalis, aby uvolnila cestu nové obnovené evangelické

církvi. 99o

Bernhard TOPFER, Urzustand, s. 418.
Otázkou centrálního postavení chudoby v systému křesťanského života se Olívi zabýval ve Questiones de
perfectione evangelica, zejména ve zpracovávání otázky osmé, zda-lije stav nejvyšší chudoby lepší než
každý jiný, zahrnující nějakým způsobem vlastnictví: An status altissime paupertatis sit simplíciter melior
omni statu divitiarum sive propriarum si ve communium seu quecumque alio modo se habendi ad temporalía.
David BURR, Poverty as a Constituent Element in Olivi's Thought, in: Poverty in the Middle Ages, ed. David
FLOOD, Werl1975, s. 71 n.
988 LSA, s. 57.
989 David BURR, The Olivi's Peaceable Kingdom, s. 116-117.
990 LSA, s. 57, "Sextum vero membrum ipsarum visionum et sexta visio huius libri declarat, quod in sexto
tempore ecclesie est revelanda singularis perfectio vite et sapientie Christi et quod vetustas prioris temporis
est sic unversaliter repellenda, ut videatur quoddam novum seculum seu nova ecclesia tunc formari veteribus
iam reiectis, sícut in primo Christi adventu formata est nova ecclesia veteri synagoga reiecta." Podobný
motiv i u Bonaventury, David BURR, op.cit., s. 116.
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b

Řád nového věku, viri evangelici, byl zrozen s Františkem z Assisi, měl překonat

: bylo
zemi

lO,

že

cy na
~tus

a

stavu
vita

II

nástrahy, jež mu kladli

přívrženci

sedmého věku. Olivi nikdy tento

přívržence

zem byli františkáni
později

rovněž

postaveni do

života až do

neztotožnil s historickým řádem
řádu

přímého

františkánů,

na františkánské

příchodu

vztahu s Kristem. U Oliviho,

Krista na

stejně

jako

u Ubertina z Casale, se pomalu ztratil rozdíl mezi Jáchymovou kategorií viri

mého

v roli

těch, kteří

věku.

Františkáni u Ubertina z Casale již

bojovali proti Antikristu a

připravovali příchod

těch, kteří měli být ztělesněným příkladem církve nového věku.

Františkáni spirituálové

byl

způsob

odkazu Františka z Assisi. Díky teorii o druhém duchovním

spirituales a církví nového

lŽ

řád výslovně

ale z duchu celého díla vyplývá návaznost nového evangelického

1 byla

byla

Antikrista, a zachovat evangelický

(či

výslovně

nového

vystupovali

věku, stejně

jako

991

fraticelliové) byli elitní skupinou, která nevzbudila

žádný masový ohlas v lidových vrstvách. V intelektuálních vrstvách ale byly jejich spisy a
české prostředí

v tomto ohledu nebylo výjimkou. Za jednu z cest, jakými

elého

myšlenky známy,

i díky

do Čech mohly proniknout apokalyptické spekulace, navazující na učení františkánů

zemi

'us in

!,988

a

: bylo

spirituálů,

byly spisy ve své

době světoznámého lékaře

původem španělský učenec měl

velký podíl na

zejména v první polovině 14. století.
všude, kde mohl,

španělský dvůr

992

Amalda z Villanovy. Tento

rozšíření

apokalyptických

očekávání

Sám Amald obhajoval spirituály a jejich učení

a papežskou kurii nevyjímaje. Ve svých moralizujících

věku

spisech se zabýval mimo jiné ctnostmi, které vedou k duchovní dokonalosti (a které nebyly

tovou

vždy identické s kardinálními ctnostmi velkých sum 13. století). První z těchto ctností byla

I

viri

altissima paupertas. 993

Amald z Villanovy v apokalypticky

~hodu

(rista

reformy církve a

::lické

pontifika -

les de

991

ior
)falia.
David

xto
)oris
eribus

společnosti,

andělského

jež

měla

laděných

být provedena pod vedením

papeže. Velkou roli

měli

naději

do velké

duchovně

nadaného

úvahách vkládal

hrát také ti, "kdo hlásali evangelickou

Bernard McGINN, The Thirtheenth-century Religious Life, s. 15. K dalším aspektům a důsledkům tohoto
sebepojetí františkánů David BURR, The Spiritual Franciscans, s. 269 n.
992 R. Clifford BACKMANN, The Reception oj Arnau de Vilanova's religious ideas, in: Christendom and its
discontents. Exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500, eds. Scott L. W AUGH, Peter D. DIEHL,
Cambridge University Press 1996, s. 118 n.
993 Arnald de VILLANOVA, lriformatio Beginorum, Vat. Lat. 3824, fol. 262\ "ideo sicut discipuli Christi
debent ubique quatuor virtutes tam corde quam opere semper colere et servare, scilicet: altissimam
paupertatem, plenissimam humilitatem, perfectissimam caritatem, sincerissimam pudiciam seu castitatem."
Citováno podle Manfred GERWING, Vom Ende der Zeit. Der Tractat des Arnald von Villanova uber die
Ankunfi des Antichrist, Mtinster 1996, s. 69. Část traktátu De tempore adventus Antikristi editoval Heinrich
FINKE, in: Aus den Tagen Bonifaz VIII., Mtinster 1902, s. CXXIX-CLIX, nově edice Arnaldus de
VILLANOVA, Tractatus de tempore adventus Antichristi, ed. JosefPERARNAU I ESPELT, in: Arxiu de Textos
Catalans Antics, 7-8/1988-89 (Apendix), s. 134-169.
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pravdu," tedy v Arnaldových očích františkáni spirituálové. 994 Hlavním cílem v Arnaldově
svět

náhledu na
blížícímu se
silám

ďábla.

bylo koncentrovat pozitivní síly

nebezpečí

Jako

Antikristova

lékař

křesťanstva viděl právě

příchodu

často

používal

křesťanstva,

aby

svět

očekávané bitvě

a obstát v

příměrů

medicínských

Apokalypsu za první a hlavní ze

čtyř

označil

chudobě

tělo

a obnově

Arnold ve svém Výkladu na

křesťanských

základních

vyvolených proti

a lék pro nemocné

v ideálech žebravých řádů, zejména v příklonu k

evangelického života. Dobrovolnou chudobu

čelit

byl schopen

ctností, ... concordia

quatuor virtutum, quibus aureum altare, scilicet religio Christi, constat, et quae faciunt
quatuor ipsius cornua: primum cornu est paupertas voluntaria; secundum est humilitas
vera; tertium est caritas perfecta; quartum est castigas integra (výklad na Apc 9,
Právě

tyto

čtyři

ctnosti

měly

v šestém

věku

církve vzbudit mezi pravými následovníky

Krista nadšení a horlivost k tomu, aby mravní a morální argumentací
a falešnými následovníky Krista, tedy aby

14).995

přispěli

zvítězili

nad pokrytci

velkým dílem k reformě církve a k

vítězství vapokalypticko-dualisticky pojatém boji nad silami zla. 996 V šestém věku měla

být

otevřeně

zjevena evangelická pravda a ecclesia carnalis

měla

dojít své záhuby. Role

dobrovolné chudoby jako eschatologické ctnosti zde tedy byla nepopiratelně vyjádřena.
Ve středověkých Čechách větší pozornost vzbudily Arnaldovy lékařské a
alchymistické spisy, jež se staly
fakultě nově

jedněmi

ze základních

příruček při

výuce na

lékařské

založené Karlovy university. Ani jeho teologicko-apokalyptické spekulace ale

zřejmě nezůstaly

nepovšimnuty. Na

výpočty příchodu

Antikrista, které

zveřejnil

v traktátu

De tempore adventus Antichristi v Paříži v roce 1297, snad mohl navázat Albert

Bludův,

minorita, jenž byl povolán do profesorského sboru pražské teologické fakulty. Albert
Bludův

v roce 1355, na disputaci konané 24.

v knihách a výrocích
oněmi zmíněnými

světců

října

na Pražském

našel, že do dvaceti let má

knihami myslel

právě Arnoldův

přijít

hradě

Antikrist.

traktát o Antikristu,

prohlásil, že

Skutečnosti,

nasvědčuje

že

to, že

Arnald zde stanovil příchod Antikrista na rok 1376, ale také fakt, že Albert Bludův strávil
při studiích dlouhý čas v Paříži, kde se mohl toto dílo pečlivě prostudovat. 997

K apokalyptickému výkladu Arnolda Villanovy R. Clifford BACKMANN, Arnau de Vilanova and the Body
at the End ofthe World, in: Last things. Death and Apocalypse in the Middle Ages, ed. Caroline Walker
BYNUM, Paul Freedman University ofPensylvania Press 2000, s. 144 n.
995 Amald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsi, ed. loachim CARRERAS I ART AU, Olga Marinelli
Mercacci, loseph M. Morató I Thomas, Amaldi de Villanova Scripta Spiritualia 1., Barcelona 1971, s. 142.
996 Tamtéž.
997 Jaroslav KADLEC, Teologickáfakulta, in: Dějiny Univerzity Karlovy 1., red. Michal SVATOŠ, Praha 1995,
s. 136.
994
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dově

IX.3.3. Ctnost chudoby v proroctvích Rupescissových
Petr Jan Olivi i Arnald z Villanovy byli velkými

čelit

proti

františkánského

vizionářského

inspiračními

zdroji pro

rebela Jana Rupescissu. Rupescissovy spisy byly známy i

tělo

ve středověkých Čechách, část jeho Vademeca in tribulatione byla dokonce přeložena do

mově

češtiny.998 Rupescissa sám byl velkým obdivovatelem a ctitelem ideálu evangelické

:

u na

ordia

společný

majetek.
vlastnictví na tomto světě bylo pro něj bránou ke stavu prvotní nevinnosti. 999
chudoby, a to ve smyslu naprosté rezignace na osobní i

Zřeknutí

Je ovšem pravdou, že Rupescissovy vize o mesiášském reformátorovi

lciunt

být z řádu

františkánů,

světa,

se

jenž

lilitas

měl

4).995

věrní chudobě, v předhusitských a husitských Čechách nenašly moc velkou odezvu.

vníky

Důležitější

krytci

světské

e ak

a všichni preláti měli být i za cenu násilí dovedeni zpět k apoštolskému životu a

měla

k chudobnému a ctnostnému následování Krista. Aby se církev vrátila k ideálu chudoby a

Role

čistoty,

a o spásonosné úloze malého

hloučku františkánů, kteří zůstali

v českém kontextu byly jeho plamenné výzvy k násilnému postupu proti

a bohaté církvi a pokryteckým, majetek hromadícím

prelátům.

Papež, kardinálové

musela by nejprve podle Rupescissova proroctví projít krvavou lázní. Klerici
mečem, ohněm

měly

ničeny, bohatě

oltáře

měli

.a.

umírat

;ké a

a podupány. Kláštery

cařské

Společným působením světských tyranů

,ce ale

zbavena svého bohatství a

aktátu

Podle Rupescissova proroctví klérus nalezne znovu klid a mír, až když pod násilným

ludův,

nátlakem přijme v pokoře chudobu. 1000

Albert

a hladem, kostely
měly

být

měla

pobořeny,

být

ti, kdo se

zdobené

zpronevěřili

a obecného laického lidu

být zanechána tak chudá, jak

povaleny

slibu chudoby, zabiti.
měla

předepsal

být církev zcela

evangelický vzor.

Kombinace násilné reformy a idálu chudé, apoštolské církve musela nalézt

úl, že

v českém

sti, že

chudoba jako ideál pro se (i v eschatologických a apokalyptických souvislostech, bez nichž

to, že

nelze Rupescissovi

předhusitském

a husitském

rozumět),

prostředí

mnohé pozorné

posluchače.

Nebyla to ale

ale spíše výzvy k boji proti bohatství církve,

opět

však

strávil
Robert E. LERNER, "Popular Justice ": Rupescissa in Hussite Bohemia, in: Eschatologie und Hussitismus,
ed. František ŠMAHEL, Alexander PATSCHOVSKY, Praha 1996, s. 43. Na tomto místě je třeba upozornit na
rukopis NK ČR Praha, VIII.D .15., pravděpodobně české provenience, kde j sou na fol. 26 v _27' zamamenána
některá proroctví Jana Rupescissy týkající se schizmatu. Rupescissovo Vade mecum je obsaženo v ruk. ONB
Wien, Nr. 3282, fol. 25'-28" rovněž české provenience; ruk. KAP Praha, A 96 zahrnuje Vade mecum,
datován je do první poloviny 15. st. Semam rukopisů s opisy Rupescissových děl s relevancí k Čechám, R.
E. LERNER, •• Popular Justice ", s. 50-Sl. Českou středověkou verzi otiskl Ferdinand MENČÍK, Česká
proroctví. K dějinám prostonárodní literatury, Praha 1918, s. 22-23.
999 Jean de ROQUET AILLADE, Liber Ostensor. quod adesse festinant tempora, ed. André V AUCHEZ, Clémence
THÉVENAZ MODESTlN, Christine MOREROD-FATTEBERT, Rome 2005, onzieme traité, § 181, s. 673. Rovněž
srov. § l83-§ 215, s. 674-688.
1000 K obsahu Vade meca in tribulatione, Jeanne BIGNAMI-ODlER, Études sur Jean de Roquetaillade
(Johannes de Rupescissa), Paris 1952, s. 157 n.
998
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chápané veschatologicko-apokalyptických kategoriích, jež vzbudily v předhusitských a
husitských Čechách zájem a nabyly aktuálnosti.

IX.4.

Předhusitské
Husitská ideologie,

inspirace
včetně

měla

husitské apokalyptiky,

v otázce eschatologické

úlohy chudoby na co navazovat. Jak upozornil Olivier Marin, stala se evangelická chudoba
v pražských akademických a církevních kruzích
prostředkem

roztržek. 1001

protimendikantsky

Na

zaměřené

pražské

předhusitské

univerzitě

se
či

spisy Viléma ze St. Amour

doby pramenem polemik a
s velkým

četly

zaujetím

Richarda Fitz-Ralpha, i zde se

vedly diskuse o interpretaci dokonalé chudoby a o právu na vlastnictví. Chudoba,
bohatství, avaritia anticristiana, protimendikantské výpady, inspirované Vilémem ze St.
Amour, to vše byla témata i pro

Matěje

z Janova či

Milíče

z

Kroměříže.

Reformní proudy v předhusitských Čechách se vůči mendikantům stavěly
rezervovaně

a

nepřátelsky,

českých

v dílech

antimendikantskými výpady a stereotypy. Což

reformátorů

samozřejmě

prostředí stavělo

proti myšlence chudé církve. Naopak,

v období

největších sporů,

nikdy nezpochybnili ideály obou

dobrovolné chudobě ani proti apoštolskému kázánL
české

reformní

odpůrců.

prostředí, počínaje

Své intelektuální

hemžilo
české

odpůrci mendikantů,

řádů, nestavěli

i

se nikdy proti

V postoji vůči žebravým řádům se

Komádem Waldhauserem,

přívržence

to

neznamenalo, že by se

reformní

lo02

se

přiklánělo

si mezi pražskými reformátory a

na stranu jejich
učenci

více než

mendikanti získaly spisy a myšlenky Viléma ze St. Amour, protivníka žebravých

řádů

během sporu mezi nimi a světským na pařížské univerzitě. 1003 Je rovněž známo, že Vojtěch
Raňkův

z Ježova našel velké zaujetí v protimendikantských traktátech biskupa z irského

Armaghu Richarda Fitz-Ralpha, který se

intenzivně

zabýval otázkou pojetí chudoby,

podstaty vlastnictví a vlády, respektive tím, zda-li je používání majetku oddělitelné od
vlastnictví. 1004 Ve Fitz-Ralphových teoriích o vládě a milosti (tornu, kdo nesdílí stav

Olivier MARIN, L 'archeVl?que, le maitre et le dévot, Paris 2005, s. 262 n.
K vývoji protimendikantské tradice Penn R. SZITTYA, The Antifraternal Tradition in Medieval Literature,
Prinveton University Press 1986.
1003 Vojtěch Raňkův z Ježova si v době svého působení na universitě v Paříži nechal vyhotovit opis
Vilémových Collectiones catholicae et canonicae scripturae, jež byly přes odsouzení papežem četbou, která i
ve 14. století vzbuzovala velký zájem a byla poměrně snadno dostupná. K rozšíření a vlivu textů Viléma ze
St. Amour, Michel M. DUFEIL, Guillaume de Saint-Amour et la Polémique universitaire Parisienne 12501259, Paris 1972, s. 358 n.
1004 Katherine WALSH, A Fourteenth-century Scholar and Primate Richard Fitzralph in Oxford, Avignon and
Armagh, Oxford 1981, s. 351 n., o vlivu Fitz-Ralphovy teorie propojení vlády (dominium) a milosti na
Viklefa, Husa a Jeronýma Pražského, s. 377.
1001

1002

290

'ch a

milosti, má být

odňato

vlastnictví se

výrazně

k myšlence, že
1005
stavu.

odnětí

přirozeného

právo výkonu vlády a vlastnictví) a v konceptu

inspiroval i Jan Viklef, jenž touto cestou

dospěl

mimo jiné až

majetku a dotací církev navrátí k apoštolské jednoduchosti prvotního

Hlavní problém, kterým se Fitz-Ralph ve svém rozsáhlém díle De pauperie
gické
ldoba
nik a
četly

de se
loba,
:e St.

Salvatoris zabýval,

spočíval

v otázce podstaty a podoby apoštolského

mendikanti zaštítili svou existenci. Tázal se

rovněž,

vzájemně

života, jímž

jak je možné, že svatí muži jako

Basileus, Augustinus, Benedikt, František a Dominik založili každý
každý svá pravidla, která se od sebe

způsobu

svůj řád,

jemuž přiřkli

lišila, ale všechny se odvolávaly na

konformitu s životem Krista a apoštolů. 1006 Richard Fitz-Ralph z chudoby učinil dokonce
řádům.

argument proti žebravým

parentes

nepřekročili

Chudobu prezentoval jako

Boží zákaz a

zůstali

důsledek hříchu.

Kdyby primi

ve stavu nevinnosti, nikdy by se na

světě

neobjevila chudoba a chudí lidé. Pro tohoto irského biskupa nebyl ctností život v naprosté
}Věly

nžilo
:eské
ltů,

lm se
ejich
než
řádů

~těch

rozhodující pro

objevilo až jako

něj

důsledek

byla rezignace na vlastnická práva, na dominium civile, jež se

prvotního

hříchu.

Nejvyšší chudobu spojoval s odřeknutím se

veškerého práva na dominium civile apossesio civilis a s návratem kpossesio naturali.

i

proti

~

chudobě,

Pařížské
součástí

i oxfordské polemiky o

kontroverzí mezi

světským

podstatě

chudoby a o jejích formách, jež byly

klérem a mendikanty, nechaly v pražských

intelektuálních a reformních kruzích silné stopy a obohatily je o nové myšlenkové
Matěj

z Janova se ze svého

St. Amour, že dokonce

pařížského

zařadil

1007

podněty.

pobytu vrátil natolik nabyt myšlenkami Víléma ze

jeho traktát De periculis novissimorum temporum,

fragmenty z Vilémova díla Collectiones catholice et canonicae scripturae, týkající se
tématu Antikrista,1008 a text Vilémova kázání Qui amat periculum peribit in

illO,1009

kého
loby,
lé od
stav

ature,

terá i
1 ze
0-

1005 Hlavní spis, kde Richard Fitz-Ralph pracoval s problematikou vlastnictví, vlády a majetku ajeho užívání,
De pauperie Salvatoris, kniha I.-IV.ed. in: lohannis WYCLIFF, De dominio divino libri tres, ed. Reginald
Lane POOL, London 1966, s. 257-477. Kniha pátá, kterou edice již nezahrnuje, pojednává vlastnictví
v období Adama a Evy před hříchem a změnu po prvotním hříchu. O vztahu mezi myšlenkami Richarda FitzRalpha a Viklefa, James Doyne DAWSON, Richard FitzRAlph and the Fourtheenth-Century Poverty
Controversies, JEH 34, 1983, s. 342 n. Zde rovněž rozbor myšlenkové návaznosti na teorie Viléma ze St.
Amour.
1006 Richard FITZ-RALPH, De pauperie Salvatoris, s. 277.
1007 Bemhard TOPFER, Urzustand, s. 499 n.; srov. De pauperie Salvatoris, s. 452-453, "possessio vere
naturalis, que annexam habet iusticiam est alia a civili, intelligo, quod ex alia causa est iusta quam civilis
possessio; quoniam, sicud originali dominio correspondet naturali ibi descripta possessio, sic civili dominio
civilis, scilicet, positive ... possessio correspondet. ... Sicut possesisio naturalis est occupacio sive detencio
voluntaria rerum usualium homini subiectarum ex sola auctoritate previa originalis dominii, sic mihi videtur
civilis sive politica possessio ... esse occupacio sive detencio voluntaria rerum usualium homini subiectarum
ex iure positivo sive politico seu civili."
1008 Guilelmus de S Amore de Antichristo, Denudacio eiusdem fornicarie mulieris apparencior secundum
doctorem quedam modernum, in: Matěj z JANOVA, Regulae, lib. III., tr. 5, dist. 10, cap. 10, s. 243-249.
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předneseného

1. května 1256, do třetí knihy svých Regulí. Do tohoto svazku Matěj rovněž

vepsal obhajobu papežem odsouzených Vilémových

spisů,

jež odhalují pravdu o

Antikristu, aperte et nude revelaverunt eundem Antychristum. Vilémovy spisy
Matěj

jako "plné

čpícího

věcí užitečných

nepravdou nebo

nějakým

církvi a není v nich jediného písmenka

bludem" a

nařkl

či

označil

znaménka

papeže, že je odsoudil pouze díky své

náklonnosti k minoritům, ke kterým byl Vilém otevřeně kritický.IOIO Opis Collectiones ,
jenž

pořídil

v

Paříži Vojtěch Raňkův, přešel

po jeho smrti

zřejmě

do sbírky knih, jež

1011
na'lvI
eze a kB etl'emsk'k
e ap 1.1.
V českém reformním prostředí našly tedy spisy Viléma ze St. Amour mnohé
nadšené čtenáře. Antimendikantské zaměření jeho myšlenek se v Čechách setkalo
s podobnými tendencemi v tehdy vysoce aktuálních dílech Viklefových. Postupem času se
proud kritických hlasů proti pokrytectví žebravých řádů v Čechách radikalizoval, vyvíjel,
spojoval se s dalšími vlivy a postupně se přeměňoval do podoby obecně antiklerikálního
hnutí.

IX.4.1. Konrád Waldhauser a žebravé

řády

Přítomnost a zvětšující se vliv mendikantů v Čechách vyvolávaly po celé 14. století

latentní i otevřené napětí. 1012 Díky spisům Konráda Waldhausera si můžeme udělat
představu o podstatě a radikálnosti sporů, o argumentaci, kterou obě strany používaly.1013

Již ve své Apologii sepsané roku 1364 Waldhauser mendikantům vyčítal, že nezůstali
věrní

svému poslání a závazku chudoby, že se provinili simonií, když vybírali peníze za

přijetí do svého řádu či za různé církevní úkony.1014 Vyčítal františkánům, že zneužívají

svatosti svého zakladatele, kterou vztahují bez zásluh na celý

řád.

Konrád Waldhauser

neváhal napadnout i ortodoxii františkánského řádu, vycházel při tom z faktu, že Jan XXII.

1009 Sermo Magistri Guilliemi de Sancto Amore in die sanctorum apostolorum Jacobi et Philippi, in: Matěj
z JANOVA, Regulae Veteris et Novi Testamenti, ed. Vlastimil KYBAL, Innsbruck 1911, Lib. IIL, tr. 5, dist. 10,
cap. ll, s. 315-332.
1010 Regulae III., tr. 5, dist. 10, cap. ll, s. 249-250.
1011 Dnes je tento rukopis uložen ve sbírce ONB Wien, Nr. 4138, na přední straně v levém rohu stojí
poznámka "ex bethlehemicis", Kramář Kříž, spoluzakladatel Betlémské kaple, byl jmenován jedním
z vykolavatelů závěti Vojtěcha Raňkův. Jaroslav KADLEC, Leben und Schriften des Prager Magisters
Adalbert Rankonis de Ericinio, Miinster 1971, s. 57-58, pOZll. 124.
1012 Ke genezi tohoto vývoje Olivier MARIN, L 'archewJque, le maitre et le dévot, Paris 2005, s. 235 n.
Základní údaje ke sporu o kompetence v rámci farnosti mezi světským klérem a mendikanty Lenka
BOBKOV Á, Velké dějiny zemí Koruny české IV. a, Praha 2003, s. 70 n.; Christopher OCKER, Die Armut, s. 118

n.

1013 K působení Konráda Waldhausera v Čechách, František ŠMAHEL, Husitská revoluce, díl II., Praha 1993,
s. 186 n.
1014 Apologia Konradi in Waldhausen, in: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Bohmen, ed.
Konstantin HOFLER, FRA, Scriptores VI, Teil II., Wien 1865, s. 25, "00 .dixi quod recipientes pueros pro
pecunia et cum pacto, sint aeternaliter dampnati. 00'"

v
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J rovněž
~avdu

o

označil

odsoudil radikální františkánský výklad chudoby. Sám se pustil do polemiky o
v níž je možno slyšet

zřetelné

chudobě,

dozvuky sporu o interpretaci dokonalé chudoby, tj. o usus

pauper: ,," .bene verum est quod disputans de paupertate seu mendicitate Christi cum

laménka

quibusdam jretribus in privato, cum dixissent Christum omnino pauperem fuisse nec

iíky své

quidquam proprii habuisse: respondi, hoc non dicatis, cum dicatur Christum loculos

?ctiones,

habuisse quia audivi fratres ordinis vestri qui hoc irrationabiliter tenebant et dicebant,

nih, jež

fuerunt in curia cremati ... ".1015 Myšlenku absolutní dobrovolné chudoby tak Waldhauser
považoval za zdiskreditovanou, což vrhlo negativní stín na celý františkánský řád. Žebrota
odvádí podle Waldhausera od duchovní kontemplace. Odmítá myšlenku, že žebravý
způsob

času

se

života v naprosté

chudobě

je ideální formou následování Krista, "Sequitur

necessario quod aut Christus verum non dixerit aut non mendicavit ... unde non credo, quod

yvíjel,

in hoc, quod ... mendicant et pro hac ratione discursuum in contemplatione impediuntur,

lního

Christum - imitentur.,,1016 Konrád se v Apologii ohradil proti nařčení, že má vlastní
majetek. Za regulérní a správné jednání, odpovídající jeho stavu považoval užívání
majetku, jež mu poskytuje farnost, k níž byl Karlem IV. dosazen, "quod dicunt me

L století
~ udělat

valy. 1013
.ezůstali

possidere proprium similiter est falsum, quia proprium non habeo sed rerum ecclesie
meae, cuius mihi praesentationem lmperator ... ".1017 Na majetku církve tedy Konrád
nespatřoval

dhauser
n XXII.

nic špatného,

neboť umožňoval

Konrád Waldhauser ovšem svou kritiku
nespojoval s eschatologickým

očekáváním,

duchovním

věnovat

se spirituálním

se ovšem nedá

říci

u dalších

mendikantů, včetně

jejich pojetí chudoby,

v jeho polemikách a spisech eschatologický

motiv prakticky chybí nebo se vyskytuje pouze

Matěj
Matěj

zásadě

úkolům a péči o věřícL I018 Majetku se ale samozřejmě nesmělo zneužívat.

míze za
eužívají

v

ojediněle

předhusitských reformátorů,

a nikdy

netvoří

jakými byli

základní linii. To

Milíč

z Kroměříže a

z Janova.

IX.4.2. Milíč z Kroměříže

dist. 10,

O

Milíčovi

z Kroměříže víme, že rozdal všechen

svůj

majetek a oddal se askezi a

následování Krista. Mnohokrát byl také připodobněn k Františkovi z Assisi. Chudoba se u
Milíče z Kroměříže, stejně jako u Konráda z Waldhauseru, spojila s nepředstíranou

t, s. 118

a 1993,
, ed.

pro

1015 Apologia, s. 34. Vychází při tom z Janova evangelia 12, 6; a 13, 29. Tyto verše byly ale využívany i
zastánci radikální chudoby, neboť loculi odkazovaly na Jidášovu zradu. Olivier MARIN, L 'archevéque, s.
21 54, pozn. 3, s odkazem na Penn SZITTYA, The Antifraternal, s. 49-50.
016
Apologia, s. 35.
1017
1
Apologia, s. 37.
018 V dopise neznámému mendikantovi Konrád psalo majetku: "Utinam tunc tantas proprietates haberetis,
quod mendicare non haberetis necesse, ut eo sollacitius mentibus et corde recollectis ei, cui servire ignare est,
obsequi valeretis." Citováno podle Olivier MARIN, L'archevéque, s. 255, pozn. 4.
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určujícím

pokorou, stala se duchovní vlastností,
(rovněž

v opozici s proklamovanou, ale ne vždy do

žebravých

křesťanského

znamením pro vzor

důsledků naplňovanou

života

chudobou

řádů).

Milíč

přediva

byl na rozdíl od Waldhausera zcela zapleten do

eschatologicko_

apokalyptických vizÍ. Úpadek v církvi Milíč chápal jako znamení brzkého příchodu
Antikrista. Jak již bylo na mnoha místech

řečeno,

pokles

mravů, hromadění

církevního

majetku a celkovou zkaženost v církvi prezentoval v eschatologických souvislostech jako
předznamenání

Antikristovy vlády. Téma zneužívání majetku v církvi bylo pro

velmi živé. Jeho

zaměření

označil

Pokrytectví a hanebnosti
kupčení

majetku a

uvnitř

reformní,

ač ovlivněno

církve.

jeho

vizionářskými

za jed, jenž otrávil celou církev. Zejména

s ním bylo vedle celkového poklesu

odvrácení od Kristova života.
skupinám

čistě

bylo

Hřích

mravů

lichvu, podvodné

stavy.

hromadění

hlavním znamením
přičetl

mnohým

půjčky peněz

a odírání

zneužívání majetku a simonie

Kanovníkům vyčítal

Milíče

chudých. Žebravé řády, do nichž byla kdysi vkládána naděje na obnovu církve, qui orbem

portare videntur, podle
nebyly

hříchem,

zaměnily

za zisk,

prvotních

ideálů

Milíčových
přirozeně,

Milíče

propadly kouzlu majetku, simonie a vlastnictví pro

ně

"inter quos symonia et proprietas non est peccatum," zbožnost a víru
přičemž

zneužívaly Krista i evangelium. Svým zjevným odstoupením od

chudoby,

výstupech proti

příklonem

k majetku a k

mendikantům

ozývalo echo konfliktu

lichvě,

ničí

se, vzhledem ke stále

světského

celou církev. I v

nevyřešené

konkurenci

kléru s mendikanty o pravomoci v rámci

farnosti. 1019
Jak upozornil

Olivier Marin,

stala se evangelická chudoba v pražských

akademických a církevních kruzích pramenem polemik a prostředkem roztržek. 1020 Žebraví
bratři

se stále prezentovali jako

prostředí

byly populární spisy

věrní

následovníci Krista a apoštolského života, v řádovém

autorů,

jako augustiniánského teologa Augustina z Ancony,

které potvrzovaly stále znovu, že forma dobrovolné chudoby, založená na žebrání, je

1019 Ad Papam Urbanum V, ed. Milan OPOČENSKÝ, Jana OPOČENSKÁ, in: The Message for the Last Days,
Geneva 1998, s. 24; "Hii sunt religiosi et praecipue mendicantes in partibus alimosinae, inter quos symonia et
proprietas non est peccatum. Nunc substantia ordinis usura, insuper et questus est pietas apud illos, quia et
ipsi concedunt ad usuram, et sanctimoniales ordinis eorum minore s habent redditus personales et communes.
Hoc autem supra modum destruit ecclesiam sanctam. Qui jugum Domini sive evangelium supra se receperunt
et ita abutuntur eodem, ut non nisi ad sui promotionem et lucrum intlectant, quidquid eos contigerit
praedicare, hii sunt, qui penetrant domos ecclesiarum et conscientiarum, et confessiones audiunt sine indulto
et examine sui dyocesani, et sic usurpando sibi temerarie potestatem scindunt tunicam inconsutilem pejores
crucifixoribus, qui eam interam dimiserunt; indulgentias dant, quas non habent, pro lucro mentientes populo,
propter fragmen panis et pugillum ordei deserunt veritatem, imo veritatem Verbi Dei in mendacium
mutaverunt. "
1020 Olivier MARIN, L 'archevéque, s. 262 n.
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neboť uvolňuje

nejlepší cestou,

bou

blíží způsobu života Krista, " ... tum quia isto modo vivendi Salvator usus est.,,1021 Na druhé
straně

se profilovala skupina do

značné

míry antimendikantsky

a nejvíce se

zaměřených reformátorů,

ko-

kteří

Ddu

způsobu

lÍho

způsobu

ako

z Assisi, odmítl zcela ideál chudoby, jak jej definovali ve svých spisech a projevech

líče

členové

lVy.

pracoval dle

lění

rovněž zdůraznil, že Ježíš měl se svými učedníky společný majetek 1022

ním

Jem
ně

víru
t

od

I V
~nCI

obživy zcela odmítali a také se

života s Kristem a apoštoly.

Milíč

života, za který by se nemusel

mendikantských
Milíčových

řádů.

z Kroměříže,
stydět

ač

proti spojení žebravého

sám se zcela oddal

chudobě

a

žádný horlivý následovník Františka

Odmítl, že by Kristus

slov rukama a také své

stavěli

učedníky

někdy

žebral, naopak Kristus

neposlal žebrat, ale kázat.

Milíč

IX.4.3. Ideály Matěje z Janova

tým

rání

žebrání jako

způsob

prostor pro duchovní a kazatelskou

činnost

'ota

Milíčův

obdivovalel a do

značné

spisy Viléma ze St. Amour, v němž
pojmenoval znamení
jeden z těch, kdo

přicházející

přišel,

aby

míry i nástupce

viděl

z Janova byl velmi

ovlivněn

autora s prorockými schopnostmi, jenž odhalil a

poslední etapy

mlčení

Matěj

světa.

Vilém byl pro

Matěje

z Janova

o příchodu Antikristově a o příchodu Krista Ježíše již

pominulo a bylo přerušeno množstvím kazatelů. l023 Již bylo řečeno, že Matěj z Janova byl
přesvědčen
světě

o tom, že Antikrist již v roce 1290 vyšel z propasti a od té doby provádí na

své nakalé dílo, v důsledku

čehož

církev postihuje nejedna

těžká

zkouška a

utrpenL I024 Příčinu všeho zla Matěj, jakožto na poplach bijící církevní reformátor, nalézal

mCI

ých
raví
rém
my,
, je

lia et
:t

Iles.
:runt
lito
'es
ulo,

1021 Augustin z ANCONY, Questiones super ewangelii sancti Mathei, Ms. NK ČR Praha, IV.A.HI., fol. 109';
"Quartus modus est quorumdam religiosum qui in voluntaria paupertate vivunt spiritualibus vacantes et
doctrinam ecclesiasticam predicantes de hiis que a personis fidelibus inferuntur. Quamvis ergo omnes
supradicti modi vivendi in voluntaria paupertate sint boni et meritorii, tamen iste quartus modus securior esse
videtur, tum quia minorem sollicitudinem habet quam alii, tum quia utentes isto modo maiora bona
recompensant hiis a quibus accipiunt, tum quia isto modo vivendi Salvator usus est." Citováno podle Olivier
MARIN, s. 262, pozn. 3. Spis Augustina z Ancony je zachován mezi pražskými rukopisy celkem ve čtyřech
opisech.
1022 Gratiae Dei, Ms. NK ČR Praha, V.B.XIII, fol. 178'; "Ex hoc colligitur quod Christus cum apostolis
habebat pecunias communes, tum contra i1los qui dicunt Christum mendicasse; " (188') "Ecce Christus a
juventute sua cum Joseph laboravit ... non autem mendicabat ... Unde Christus apostolos non tamquam
mendicantes sed tamquam operarios ad predicandum misit ... ". Srov. Olivier MARIN, op. cit., S. 262.
1023 Regulae lIl., tr. V., dist. ll, cap. 3, S. 346, "Et ex istis infertur proevidenter, quod iam tempus venit et
venit tempus, ut omnipotens sermo domini a regalibus sedibus veniat et medium noctis pro funde i11ustret, et
silencium de adventu Antychristi et de adventu Christi Ihesu ad iudicium iam pretereat et multitudien
predicatorum irrumpatur."
1024 Regulae II!., tr. V., dist. 9, cap. 9, S. 168; "Ex parte autem prophetare me reputo, in quantum spiritus lesu
direxerit, dicens, quod anni taxati ab anno domini M.CC.LXXXXo currere inceperunt; et tunc locuste de
fumo putei abysi exientes, nimi s multiplicate fuerunt et coronas similes auro acceperunt, et abhominacio
desolacionis in dei templo, id est in ecclesia Christi, est superposita, et iuge sacrificium ablatum saltem
penes, maiorem partem et principaliorem ecclesie, id est a communitate wlgi christiana, et hoc vel per deum
propter refrigerium caritatis et habundanciam iniquitatis multorum, vel per incuriam et inerciam ecclesie
ministrorum, id est sacerdotum .... (s. 169-170) Quicumque igitur hic de 10custis istis ad literam posita
vOluerit locustis spiritualibus adaptare, memorans, que de ipsis expressit Iohannes in Apocalypsi, faciliter
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f'

71'

ve zkaženosti
přílišné

kněží

a

kleriků, přičemž

oddávání se pozemským

provinění

jedním z jejich hlavních

majetkům,

byla lakota a

" .. .quia causa future tribulationis tam magne

peccatum est, maxime graduum ecclesiasticorum peccatum venalitatis et avaricie, quod
nunc aspicimus fet] ubique regnare videmus.,,1025 Lakota a touha po majetku ovládly svět,
ti, kdo touží po bohatství jsou pomocníci a údy Antikristovy:

Kristovy

spravedlivě

a

oddaně spěchají,

naopak jak Antikristovy údy, tj.
spěchají raději,
přítomného

aby se spojily se svou hlavou,

křesťané

aby se podřídili své

"Rovněž,

hlavě,

milující

svět

a bažící po

úpěl pod

světských věcech,

neb vyhledán,

lid, kdyby pohrdal

Vždyť
leč

světem

vyhledával, miloval a

měl,

z lakotného a

lakotný

kněz

tělesného

tělo připojuje

krutým a bezbožným

tyranem a aby křesťané milující svět a lakotní měli také preláty a kněze,
a lakotní.

a údy

bude kdekoliv, a

života, spíše než té, která tím vším opovrhuje ... protože si

přáteli světa

tělo

která podobně miluje rozkoše, bohatství a slávu

takovou hlavu, jakým se jeví samo, aby tak tvrdý a krutý lid

přibrán

ať

jak

kteří jsou podobně

lidu se sotva hodí kdo jiný, aby byl
způsobem

nebo klerik. Tím

by naopak

křesťanský

a obliboval si pro Krista Ježíše chudobu v pozemském

životě,

jak je hodno, v úctě svého preláta, jen když by byl pokorný a

chudý a pohrdal planou slávou."I026 Zde Matěj z Janova rozšířil pojem Antikristovy
podoby a moci na všechny,
hřeší proviněním

již

zřetelně

kteří

inklinují k materiálnímu

lakomství, ti všichni jsou

součástí těla

světu,

ti všichni v jeho

očích

Antikristova. V těchto slovech se

ozývá náznak spojení Antikrista a vezdejšího

světa,

jež bude velmi

intenzivně

zaznívat v apokalyptickém výkladu Mikuláše z Pelhřimova, jenž byl v tomto ohledu
J anovovým vnímavým žákem.
Lakota, avaricia anticristiana, a touha po majetku dosáhla podle

Matěje

z Janova

v jeho době nejvyššího možného stupně, což potvrdilo jeho přesvědčení o blížícím se konci
a o působení Antikrista. Byla jednou z hlavních oblastí, ve kterých se soudobá církev zcela
vzdálila od církve prvotní-apoštolské. Matěj s povzdechem uvádí, že zatímco v prvotní
církvi bylo ohavností a hanbou, abhominabile et turpe, aby

věřící

toužili po pozemském

majetku, aby ho hledali nebo vlastnili, querere vel possidere, v jeho době nejen že neplatí
za hřích, když
řádného

někdo

vyhledává věci tohoto

světa,

ale považuje se to za znak

počestného

a

muže. Naopak ti, kdo následovali v chudobě jedině chudého Krista, cum egestate

idem mecum sentire poterit, quod nequit magis proprium exemplum inveniri, per quod multitudo
ypocritarum regnancium in annis currentibus designetur."
\025 Regulae III., tr. V., dist. ll, cap. 3, s. 342; s. 341; "Istius prefati silencii ultimi et nocentissimi et cecitatis
et tunc adventu s pessimi Antychristi tribulacionisque super omnia maxime et erroris in religione christiana
una causa est, aut maxima est ebrietas, luxuria, avaricia et superbia et omnis iniquitas sacerdotum et
clericorum. "
\026 Regulae IV., s. 178-180. Použito překladu podle Výbor z Pravidel Starého a Nového zákona, z latinského
originálu přeložil Rudolf SCHENK, úvod napsal Miloslav KAŇÁK, Praha, Praha 1954, s. 239.
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kota a

'11agne
quod

solum Christum Jhesum pauperem commitantur, byli pokládáni za lidi líné a slabošské,
27
ačkoliv byli velmi moudří a ctnostnLI0 Tato poznámka o těch, kdo v chudobě následovali
Krista, se ovšem v žádném
řády,

případě

nevztahovala na františkány ani na ostatní

Matěj

měl

na mysli

z Kroměříže, jenž se opravdu vzdal veškerého majetku ve

prospěch

Ysvět,

mendikantské

a údy

osoby, jako byl

oliv, a

naprosté chudoby, přičemž svým chováním mohl vzbudit i výsměch. 1028 Milíče Janov

ěcech,

oceňoval

I

slávu

[Jojuje

ke kterým byl

Milíč

také jako jednoho z těch,

zvěstovat nebezpečí příchodu

kteří

z Janova velmi kritický. Spíše

prolomili ticho, do kterého církev upadla, a

začali

Antikrista.

Za nejhorší druh lakoty pak v duchu celé církevní reformy

Matěj

z Janova

ožným

považoval simonii. Veškeré svatokupecké obchodnictví, jež zachvátilo již celou církev,

Idobně

považoval za dílo Antikristovo. Simonii a

'by byl

lakomství a touhy po bohatství, jež zachvátila církev.

t'anský
životě,

církvi byla simonie považována za odpornou, strašnou věc, za kterou byl Šimon stižen
krutou kletbou. l029

'Jrný a

Řeholníci, členové žebravých řádů, byly pro Matěje z Janova, stejně jako před ním

:istovy
očích

ech se

mnohoobročnictví

pro Viléma ze St. Amour, pokrytci, falešní proroci,
Matěj převzal

z Vilémových

nazýval nejvyšším

Neopomněl

předchůdci

stupněm

také dodat, že v prvotní

Antikristovi. Je

zřejmé,

že

spisů

celou škálu antimendikantské terminologie, kterou
ovšem neváhal použít v širším měřítku na celou církev. I03O Ačkoliv mendikantské řády

nzivně

Dhledu

Janova
~

konci

v zcela
)rvotní
nském
neplatí
ného a

?estate

-

ecitatis
tiana

nského

1027 Regulae, lib. III, tf. 5, dist. 5, cap. 14, s. 48-49; "ita et avariciam inveniens in hiis temporibus summum
gradum possibilem in christianis obtinere. Nam sicut abhominabile et turpe erat in primitiva ecc1esia oves
sanctorum et domesticos regni celorum terrena appetere, querere vel possidere, ita nunc est aput omnes
christianos non tantum non esse peccatum querere, que sua sunt et huius seculi, sed prudencia et
circumspeccio honestorum virorum et proborum, et qui a regione cum egestate solum Christum Jhesum
pauperem commitantur, segnes et inbeci11es homines reputantur, polleant licet quamvis sapiencia et virtute."
1028 Srov. Jan Hus, Knížky o svatokupectví, ed. Alois GREGOR, Josef HRABÁK, Praha 1954, s. 53; "Než to
vím, že Antikristovi synové posmívají se Kristově práci, pokoře i chudobě, takže, ktož chce Krista
následovati ajeho apoštoluov, toho mají za blázna." Rovněž Jan Hus, Tractatus de Ecclesia, ed. S. Harrison
THOMSON, University of Colorado Press 1956, s. 231; "Quis, inquam, stulcior est vir quam c1erus, qui,
fundans se in mundi stercoribus, vitam Christi et doctrinam habet in derisum? Ad tantum enim iam
pessimatus est c1erus, quod odit eos, qui frequenter predicant et nominant dominum lesum Christum."
1029 Regulae, lib. III., tf. 5, dist. 5, cap. 14, s. 48-49; "et illud, quod est genus avaricie pessimum,
communitatem obtinuit, puta negociari questum per res et in rebus divinis seu ad salutem animarum solum
eternam gratis datis ac ordinatis, ut est in officiis et dispensacione officiorum ecc1esie et illis, ut sunt
sacramenta, anexorum,- et illud [facere] iam libere et sine formacione ulle consciencie. Et quam fuit
horrendum in primitiva ecc1esia, quis considerans Symonem pro eo anathemate horrende percussum, non
intelliget aut non dicet, quod iam non sit possibilis maior avaricia, quam modo est, temporibus affuturis? Aut
quid potest esse avarius quam i11ud, quod hodie est videre, quod omnes, eciam dotati c1erici, summis studiis
inquirunt, et omnes pariter, beneficia et vix aliquis stat contentus de uno beneficio, quin amplius et amplius
habere non requirat? " Rovněž např. Regulae, lib. III, tr. 6, cap. 22, (sv. IV), s. 92.
1030 Regulae, lib. III, tr. 6, cap. 80 (sv. IV.), s. 364-366; Regulae, lib.III, tr. 6, cap. 26 (sv. IV.), s. 111-113 etc.
V odborné literatuře se ovšem vyskytla i tendence přiřadit Matěje z Janova do okruhu, jenž byl ovlivněn
myšlenkami a ideály františkánů spirituálů, srov. Emil VALASEK, Das Kirchenverstandnis des Prager
Magisters Matthias von Janow (1350/55-1393). Ein Beitrag zur geistesgeschichte Bohmens im 14.
Jahrhundert, Roma 1971, s. 125 n. Toto tvrzení ale považuji v kontextu Janovových spisů za velmi špatně
obhajitelné.
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nebyly v očích

Matěje

z Janova, na rozdíl od Viléma ze st. Amour, jediným znamením

přítomnosti,

Antikristovy

byla jeho pravidla Starého a Nového zákona

nevysychajícím proudem kritiky proti žebravým
světským statkům
projevů

pro

a tudíž odklonu od

Antikristovy vlády na zemi.

Milíče

parasitismu.
jsou na tento

z Kroměříže, bylo pro
Matěj

obvinil

způsob

řeholníky

prvotně

Stejně

řádů,

v jejichž pokrytectví,

hlásané chudoby,

viděl

naplněna

příklonu

jeden z hlavních

jako pro Viléma ze St. Amour, ale také jako

Matěje

žebrání synonymem lenošení, zahálky a

z toho, že žebráním pouze poškozují ty chudé,

obživy odkázáni díky

ke

nepřízni

kteří

osudu, která je postihla, tedy sirotky,

vdovy, slepce, tělesně slabé a mrzáky.1031 Žebrání řeholníků je označeno za vysávání a
olupování ostatních chudých,

kteří,

ošálení falešnými argumenty, dávají almužny plnýma

rukama. Řeholníky Matěj označil díky jejich jednání za podobné pouličním kramářům,
kten pouze mamI pemze na prost'yc h l'd
1 ec h . 1032
v'

'"

Problém vztahu k
mendikantům,

sociálně

slabým ovšem

nepřičítá

Matěj

pouze na vrub

ale celému duchovenstvu. Lakotná a statky hromadící církev žila

v přepychu na úkor chudých, které tak nadále

ožebračovala,

k vyjádření

čehož Matěj opět

neváhal sáhnout k apokalyptické rétorice: ,,A tak krev lidí jedí a pijí prostopášní a
zahálčiví, rozkošničtí

a pohodlní

kněží

a opíjejí se jejich krví... tj. statky chudých, které

jsou pramenem jejich výživy a byly získány krví svatých a krví
nesmírné marnotratnictví samých

kněží

jsou chudí svatí

mučedníků. Neboť

mnohonásobně

pro

rysáváni a

utiskováni, jiní soužení hladem a žízní a nahotou, jiní přílišnou nouzí dováděni k hříšnému
životu pro hamižné lpění kněží na církevních statcích.,,1033 Označení chudí svatí naznačuje,
že chudí byli v očích Matěje z Janova nadáni eschatologickými kvalitami.
Citovaná pasáž zjeho Pravidel pak připomíná ještě jeden problém, a to sice vztah
církve, chudoby,

společného

ideál zcela chudé církve,

vlastnictví a prvotní církve.

oproštěné

Matěj

z Janova nehoroval pro

od veškerého majetku. Aby ale církev a duchovenstvo

obhájily své právo vlastnit materiální statky, mělo se jejich pojetí vlastnictví řídit ideálem

1031 Regulae, lib ll, reg. II, c. I, (sv. I), s. 253; "In nul\o compatiuntur plebi pauperum, utpote cecorum,
c\audorum, infirmorum, contractorum, orphanorum et viduarum, quibus solis necessitas incumbit de
elemosinis vivere et de mendicitate. Et istorum talium emolimenta extrahunt a polulo et subtili ambitu
venerantur. "
1032 Regulae, lib.I1I, tf. 6, cap. 26 (sv. IV.), s. 94; Regulae. lib.III, tr. 6, cap. 84 (sv. IV.), s. 393: "Nam ratio
dictat et doctores hoc determinant quod, qui sine causa mendicat vel in ratione elemosine plus, quam necess e
est, a christianis accipit, iste ceteros domini Jhesu pauperes spoliat ... "; (s. 392) " ... ita ad hoc habent multarn
materiam se et suos commendandi et materiam nimis apparentem ad simplices christianos et ita coloratam, ut
vix homo rusticus vel civis aut nobilis, etiam si esset pauperrimus, se posset continere, quod ipsis non
aperiret suam largam manum."
1033 Regulae IV., s. 382-383, překlad podle Výbor z Pravidel, s. 199. Srov. Jan Hus, Tractatus de Ecclesia, s.
230-231; srov. rovněž Super Apocalypsim, fol. 173 v •
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~ním

něna

.u ke
mích

prvotní apoštolské církve, kde bylo vše
nějakého uzavřeného společenství.

neřešilo

společné

pro všechny, tedy ne pouze v rámci

Vlastnictví v církvi se tedy v pohledu

právo na vlastnictví

společného

majetku

zůstalo.

společenství

Církev v tomto ohledu nevnímal jako

ohraničenou

ky a

v ideálním

kteří

statky duchovenstva, důchody, obročí a podobné patří, jak se
"
chudým a chudí by měli být z nich živeni.,,1034

instituci, nýbrž jako

případě

Ostatně

ání a

z Janova

tím, že by jedinec rezignoval na osobní vlastnictví, ale církvi jako instituci by

jako

otky,

Matěje

všech

zacházeno s majetkem tak, že

měl

věřících

být

a podle toho

společný

celému

všeobecně

sociálně

říká,

podpořil

např.

výzvy k

iřům,

v Gratianově Dekretu či u Bernarda z Clairvaux, četně ji využíval rovněž Viklef. 1035 Velice

vrub
žila

tímto

způsobem

slabých. Tato myšlenka se objevuje

své

lýma

živě

církve argumentem

být

společenství,

mezi lidmi

mezi církevními reformátory nebyl první ani poslední, kdo

chudobě

mělo

argumentoval v apokalyptickém výkladu i Biskupec, "Que enim est

secta monachorum, cruciferorum, aut aliorum pseudosacerdotum, que non esset usque ad
.
. pauperum me
. b'
vomltum
tempora l'b
1 us boms
nata.? 1036
obecně

opět

To, co platilo

fní a

duchovenstvo, platilo

které

v nejvyšším stupni chudoby pro Krista, ale zatím rozmnožují bohatství a své zisky. Pokud

ť

tedy

pro

chtějí

být podobni

o majetku a vlastnictví pro celou církev a pro všechno

obzvláště

řeholníky, kteří původně dobrovolně

pro

apoštolům,

pak

"ať
ať

mají všechno

společné
měli

a

vůbec

slíbili žít

nic v osobním

ini a

vlastnictví, a to nejen mezi sebou, nýbrž

nému

věci společné

ačuje,

také všichni křesťané, zejména nuzní a chudí, jako své vlastnictví a k svému užívání.,,1037

se všemi

křesťany

mají spíše, jako

bez rozdílu, tak aby to, co mají sami,

Antimendikantské tendence se nevytratily ani v
ovlivněný

vztah

neznámý autor

II pro

zřejmě měl před očima

mstvo

oře

táborským

text

tak, že ho ztotožnil

Matěje

právě

svatí apoštolové, všechny

době

prostředím

měli zároveň

husitství. Když o mnoho let

s nimi

později

sepisoval spis Sermones de Antichristo,

z Janova, když interpretoval apokalyptického sinavého

se žebravými bratry, jimž

vyčítal přemíru

pokrytectví.

eálem

~atio

ecesse
iultatn
tam, ut

!sia, s.

1034

Tamtéž.

1035

Např. Jan VIKLEF, De civili dominio II., ed. Johann LOSERTH, London 1900, s. 30-31; "ac bona ecclesie

debent potissime esse cuilibet christiano communia, eo quod sunt specialiter bona pauperum. '" Non ergo
dicat ecclesiasticus habundans diviciis egeno Christi discipulo spiritualiter gignenti ecclesiam, tamquam
parens ecclesie: bona que ego occupo, sunt bona ecclesie, ideo sacrilegium foret hec tibi tribuere, sed
confideret cum beato Bernardo quod hec omnia bona sunt pauperum, et sic prudentissime dantur ecclesie,
dum capta a clero bona Domini consumente dantur pauperibus qui vere sunt Christi ecclesia. Srov. rovněž
Jan VIKLEF, De blasphemia, ed. Michael Henry DZIEWICKI, London 1893, s. 266; Jan VIKLEF, De octo
questionibus pulchris, in: Opera minora, Epistolae, ed. Johann LOSERTH, London 1913, s. 14. etc.
v
1036 Super Apocalypsim, fol. 273 , (ad Apc 17,6). Tomuto předchází: Super Apocalypsim, fol. 273" (ad Apc
17, 6), "Sanguine ergo sanctorum enebriantur, qui bona pauperum capientes per fraudem et per violentiam
sedentes comedunt et bibunt; sicut papa cum suis fautoribus et avaris sacerdotibus, qui verissime propter
suam avaritiam nimiam dicitur." Podobné argumenty Biskupec užíval velice často.
1037
•
Regulae, hb. III, tr. 4, cap. 12, (sv. II.), s. 182-183.
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Citoval pak doslova svou

předlohu,

když mendikanty

označil

za tak

zbytečné,

jako páté

kolo u vozu, "Et sunt ut quinta rota in quadriga, ut patet in Parisiensibus.,,1038
Matěj

z Janova, pokud uvažovalo

chudobě,

následoval

dvě

základní myšlenkové

linie. První byla jasně daná protimendikantskými náladami, jež se ve 14. století

rozšířily

po

Čechách vlivem zahraničních intelektuálních proudů a rovněž následkem aktuálních sporů

mezi

světským

důležitá

duchovenstvem a mendikantskými

řády.

Druhou linií, která byla pak velmi

pro vznik a vývoj husitské ideologie bylo sledování ideálu prvotní apoštolské

církve a apoštolské tradice. 1039 Již Gordon Leff poukázal kdysi na to, jak významný byl pro
církevní reformátory a

odpůrce

soudobé církevní hierarchie ve 14. a v 15. století ideál

apoštolské církve. Koncept apoštolské církve byl závazným modelem také pro Jana
přímá

Viklefa, od jehož ideového náboje vedla

cesta k předhusitským a husitským

ideologům. 104o Tento směr musel nutně vyvolat reformní, ale také eschatologické

konotace. Pokud tedy

Matěj

z Janova uvažovalo ideální

majetku v církvi, nebyla pro
společného

něj řešením

majetku ve smyslu

v apoštolské církvi, které

existence a

uspořádání

naprostá chudoba a vzdání se osobního i

nejpřísnějších

přisoudil,

podobě

bylo

uspořádání

v opozici k extrémním františkánským

výkladům,

pojetí. Ideálem pro

něj

společný majetek. 104 1 Toto byla rovněž jedna ze základních premis v teoriích a

argumentech Viléma ze St. Amour. Vita apostolica v prvotní církvi vždy zahrnovala nejen
manuální práci, ale také

společné

v Jeruzalémě, popsaném ve
zároveň

vlastnictví majetku, založené na vzoru apoštolské církve

čtvrté

Skutků apoštolů.

kapitole

osobní majetek v očích Viléma ze St. Amour a

následně Matěje

v praxi prvotní církve a v apoštolské tradici žádné místo.
apoštolská obec musí mít

věčnou

platnost a

nemůže

ho

Rezignace na

Uspořádání,

změnit

společný

z Janova

a

neměla

jemuž dala základ

ani narušit žádná

pozdější

církevní instituce. 1042
Cesta k překonání moci Antikrista a k eschatologicky orientované
Matěje

reformě

podle

z Janova spočívala v co největším přiblížení se nastíněnému modelu apoštolského

života a ecclesia primitiva. Tato volba ovšem neměla být jednoduchá, naopak, měla

1038 Sermones de Antichristo, in: Historia et Monumenta lohannis Hus et Hieronymi Pragensis confessorum
Christi, ed. Flacius lLLYRICUS, Norimberg 1558, tom. 2, fol. 79b, citace dle Olivier MARIN, L 'archeveque, s.
285. Srov. Regu!ae Il., s. 248, "Unde ego aput me decrevi ipsorum in ecclesia potestatem non aliter michi
esse ad propositum, nisi sicut quintam rotam in quadriga aut veluti tertiam manum in corpore humano."
1039 K ideálu ecclesia primitiva u Viléma ze St. Amouur James Doyne DAWSON, William ofSaint-Amour and
the Apostolic Tradition, Medieval Studies 40, 1978, s. 223-238.
1040 Gordon LEFF, The Apostolic Idea! in Later Medieva! Ecclesio!ogy, Journal ofTheological Studies 18,
1967, s. 58-62; TÝŽ, Heresy in the Midd!e Ages Il., Manchester 1962, s. 497 n.
1041 Regu!ae, lib. III, tr. 4, cap. 12, (sv. 11.), s. 180-181.
1042 James Doyne DAWSON, William ofSaint-Amour, s. 232.
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ako páté

znamenat nejedno utrpení a svízel, ovšem tyto byly již z eschatologické perspektivy
pozitivní, spojené s obrodou církve, respektive

šlenkové

sporů

(viz kapitola o husitském odmítání

mi11enarianistických koncepcí).
Matěj

:šířily po

ch

světa

z Janova svým rozsáhlým spisem vložil husitským

vínku velmi pestrou koláž

různých proudů

očekávání.

vlivů

a

teologům

a ideologům do

dosavadní evropské apokalyptiky a

lk velmi

eschatologických

loštolské

primitiva se

(byl pro

důsledků, jež v sobě tato idea zahrnovala. 1043 Důležité samozřejmě bylo i to, že Jan Viklef

etí ideál

prvotní církev ztotožnil s nepopiratelným ideálem, od kterého se církev

Iro Jana

odchylovat.

lsitským

polemik vymezil kategorie chudoby, majetku a

Jlogické

vlastnictví v rámci prvotní i soudobé církve,

)ořádání

apokalyptika Janovem vymezené hranice nijak

,bního i

z Drážďan a jeho okruh vnesl do problematiky majetku a chudoby

)ořádání

převzali

kladům,

model "majetkového

iriích a

reformním prostředí v jasných konturách charakterizoval

teoretickou

lečný

přirozeně

l

základ

)ozdější

z Janova

rovněž

pod dojmem

zahraničních
obecně

přičemž

eschatologických

intelektuálních

neměla

proudů

a

soukromého a

společného

můžeme říci,

že husitská

již nyní

zásadně nepřekročila. Ačkoliv
radikálnější

Mikuláš
postoje,

v zásadě hlavní husitští apokalyptici, tedy Jakoubek a Mikuláš z Pelhřimova,

é církve

neměla

Matěj

včetně

zapsala do husitského myšlení,

uspořádání"

prvotní církve a jeho závaznosti, jak ho v českém

V Husově ideovém systému

la nejen

a

nesmazatelně

Základní myšlenka jediného a zavazujícího ideálu ecclesia

vnitřní náplň

Hus

z Janova.

pojem chudoby samostatnou pozici, jeho

většinou převzal

od Viklefa.

Přesto

byl vzor chudoby,

zejména chudoby církve, Husovi velmi blízký. Nebyl ale tak radikální jako

zastánci modelu usus pauper,
připouštěl,

neměl

Matěj

aby

příslušníci

kteří připouštěli

církve

měli

pouze velmi

základní

oděv

střídmé

užívání

statků.

Hus

a pokrm: "alebrž chci, aby

(biskupové) majíce pokrm a oděv hodný, jako die sv. Pavel, měli na tom dosti; a mají-li
sboží nadané, chudým aby je rozdávali, skrovněji jsúce živi (. ..) dóstojenství Krista biskupa

ě

podle

a jeho apoštolov v chudobě bez komonstva a bez rozkoší v životě svatém se

skvělo;

pro tož

olského

Kristova chudoba, práce a pokora lépe by oděla než která pyšná rúcha.'d044 Podobně

měla

Jakoubek ze Stříbra, rovněž ve shodě s Viklefem, byl v otázce chudoby církve a

c,

sekularizace jejího majetku poměrně radikální.

.sorurn
eque, s.

llichi

J."

aur and

d8,

1043

Matěj z Janova nebyl zastáncem zcela chudé církve zbavené veškerého majetku. Aby ale církev obhájila
Své právo vlastnit statky, měla se v řídit zásadami prvotní církve, kde bylo vše společné pro všechny, tedy ne
po~~ze v rámci uzavřeného sp?lečenstvL
Jan Hus, O svatokupectvl, Praha 1954, s. 53.
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IX.4.4. Mikuláš z Drážďan
Mikuláš z

Drážďan

vnesl do

znepokojující element. Tento

českého

vzdělanec,

reformního pojetí majetku a chudoby

o jehož

původu

a intelektuálních inspiracích je

možné se pouze dohadovat,1045 postavil do středu svých myšlenek ideál ecclesia primitiva,
jenž se mu stal závaznou normou.
i u Mikuláše z
myšlení. Do

Drážďan

středu

Stejně

jako v jiných reformních (a heretických) hnutích,

fungoval ideál chudoby jako jedna z hybných sil reformního

svého

učení tradičně stavěl

obnovení vita apostolica, tedy obnovu

apoštolského stavu církve, a to v případě materiálních kategorií ve zcela konkrétních
formách. Mikuláš v kázání Querite prim um regnum Dei vycházel z toho, že jediný způsob,
jak dosáhnout království Božího, je následování Krista, a to především v chudobě. 1046 Jana
Nechutová ve svém rozboru Mikulášova kázání Querite primum regnum Dei poukázala na
různé

Mikulášovy výklady vlastnictví, respektive rezignace na vlastnictví. Ze všech ale

vyplývá pro duchovní nutnost následovat Krista v jeho naprosté
a opustit vše

světské.

Jediným možným vlastnictvím pro duchovní je

světských statků (oděvu

a pokrmu) jako nutných

nedržela tohoto modelu a žila
Drážďan, stejně

navrátili církev k

chudobě, zříci

rozmařile,

jako Viklef, vyzýval
střídmosti

a

chudobě,

prostředků

se majetku

střídmé

užívání

k životu. Pokud se církev

podlehla lakomství a svatokupectví. Mikuláš z

světské

pány, aby

kněžím

jejich statky

odňali

a

odpovídající modelu usus pauper: "Et ideo domini

temporales iuste et catholice auferant et aufferent ab huiusmodi anticristis et maximis
hereticis possesiones temporales et in usus pauperum et defensionem legis Dei
convertent.,,1047 Stejně tak se Mikuláš z Drážďan shodoval s Viklefem na tom, že chudoba
je

přední

ctností, v níž je nutné následovat Krista, který ,fuit pro tempore huius

peregrinacionis homo pauperimus,,,1048 a také v tom, že všichni duchovní, od nejnižšího až
po papeže jsou vázáni závazkem následovat Krista v jeho chudobě: "Omnes sacerdotes

Christi: pape, cardinales, episcopi, abbates, priores vel eius subditi tenentur sequi
Christum in evangelica paupertate.,,1049 Ovšem těžko soudit, do jaké míry se zde u

1045 Diskusi o původu Mikuláše z Drážďan a o jeho možném názorovém napojení na valdenskou herezi
shrnuje František ŠMAHEL, Husitská revoluce, díl 2, Praha 1993, s. 61, zejména pozn. 170.
f v
1046 Querite primum regnum Dei, ms. NK ČR, IV. G.15, fol. I 19 - , citováno podle Jana Nechutová, Místo
Mikuláše z Drážďan, s. 16, pOZll. 17; "Ideo dicit 8ernhardus in persona Christi: In vita mea poteris
cognoscere vitam tuam, ut sicut ego paupertatis, humilitatis, caritatis, castitatis, paciencie et obediencie
indec1inabiles semitas tenui, ita et tu eisdem incedas, non dec1inans ad dexteram neque ad sinistram. - Ecce
primum ponit modum paupertatis. Ideo sermonem suum in monte incepit a paupertate."
f
1047 Querite, fol. 123 • O pravděpodobném Viklefově vlivu na učení Mikuláše z Drážďan Jana NECHUTOVÁ,
s. 20 n.
1048 Jan VIKLEF, Conclusiones triginta tres sive de Paupertate Christi, in: Opera minora, ed. Johann
LOSERTH, London 1913, s. 19.
1049 Op. cit., s. 20.
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Mikuláše projevil vliv Viklefových
chudoby
racích je

wimitiva,
hnutích,

zdrojů,

názorů,

jež byly na Viklefovi nezávislé,

předpokládat,

že v názorech Mikuláše z

a do jaké míry byly tyto výzvy napájeny ze

ačkoliv

Drážďan

se zkombinoval vliv Viklefa s proudy

valdenskými, a to i votázce majetku a vlastnictví v církvi.
zejména ve valdenství zcela neznámé

závěrům. Můžeme

došly ke stejným

výzvě světským pánům

Viklefův

na

vliv se projevil

vyvlastnění

církevního

fonnního

zboží. \050 Jak uvidíme, i husitská ideologie včetně husitské apokalyptiky, s vervou

, obnovu

přikyvovala

métních

doby Konstantina a papeže Silvestra opustila ideály prvotní církve, propadla lákavosti

'r způsob,

majetku aje potřeba ji očistit, byt' za použití donucovacích prostředků. 1051

.1046 Jana

na prohlášení Viklefa a Mikuláše z

Drážďan,

že

současná

výzvy k chudé církvi se staly jedním z nejdominantnějších

církev a klérus od

motivů

ve spisech

cázala na

Tabule veteris et novi coloris a Consuetudo et ritus primitive ecclesie et moderne. Tato

ršech ale

díla, založená na kontrapozici a porovnání prvotní a soudobé církve, staví proti

majetku
~

užívání

kanonickému právu slova Kristova, nabádající k
"tabulí" je požadavku chudoby v církvi

věnováno

chudobě

a pohrdání

světem.

Z devíti

celkem šest (první, druhá, pátá (proti
tří částí,

;e církev

simonii), sedmá, osmá, devátá), v Consuetudo, jež se skládá ze

1ikuláš z

povinné kněžské a třetí o mnišské chudobě. IOS2 Stavebními kostkami Mikulášovi byly

odňali

citace z textů

a

sobě

středověkých

autorit,

textů

první pojednává o

biblických a právních. Ihned na
kříži

Tabulí

o domini

proti

maximis

své moci ozdobného papeže na koni. Zatímco prvotní církev (symbolizovaná postavou sv.

?gis Dei

stojí obraz chudého a pokorného Krista na

počátku

Petra) následovala Krista v naprosté

chudobě, pokoře
IOS3

a bohatého, všemi insigniemi

a utrpení, soudobá církev v

čele

Ztotožněním papeže s Antikristem, jenž měl

chudoba

s papežem vedla život v bohatství a pýše.

re huius

na konci věků přijít a svádět věřící křesťany ze správné cesty, pak význam celé disproporce

ižšího až

mezi církví Krista a církví

lcerdotes

eschatologického významu. Mikuláš z Drážďan vytvořil jedinečný koncept, v němž byla

ur sequi

soudobá římská církev pojata jako mystické tělo Antikristovo, zatímco prvotní církev byla

;e zde u

chápána jako ideál, jenž měl být reálně obnoven. 1054 Podobný motiv reálné obnovy

římskou

(a mimo jiné mezi chudobou a bohatstvím) nabyl

(neoddělitelné od eschatologického vývoje) byl důležitým elementem i v apokalyptickém
Tezi

systému Mikuláše z Pelhřimova. Pokud Mikuláš z Drážďan mluvilo

, Místo

církvi a o vlastnictví majetků, zjevně upřednostňoval pro ideální stav zákon Boží a

ncie
Ecce

l. -

1050
1051

v prvotní

Jana NECHUTOV Á, Místo Mikuláše, s. 24.
Srov. Jan VIKLEF, op. cit., s. 23.
Tabule, s. 38 n.; Nicolaus de DRESDA, Consuetudo et ritus primitive ecc/esie et moderne, seu derivative,
ed. Howard KAMINSKY, in: op. cit., s. 66 n.; srov. Viktor SVEC, Bildagžtation. Antipapstliche Bildpolemik der
fo~~mischen Reformation im Gottinger Hussitenkodex, Art in Science, Bd. 3, Braunsweig 1993, s. 128 n.
1054 Tabulae, s. 38.
Howard KAMINSKY, Master Nicholas of Dresden: The Old Color and the New, in: Transactions, s. 10.
1052

'JUTOVÁ,

uspořádání
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přirozený před

zákonem

majetky. Dovolával se
také antických

světským.

při

filozofů,

Tím v ideální

komunitě vylučoval

tom nejen biblických citací z evangelií a ze

osobní vlastnictví a
Skutků apoštolů,

ale

iure nature omnia sunt communia omnibus ... Unde apud Platonem

illa civitas iustissime ordinata traditur, in qua quisque proprios nescit affectus. 1055
Stejně

jako u valdenských, u

františkánů spirituálů či

v

některých

lidových

herezích, i u Mikuláše z Drážďan se ideál chudoby a s ním související model apoštolské
církve stal naprosto závazným a konstitutivním předobrazem pro soudobou církev. Obnova
ideálu apoštolské církve pak musela

nutně

nabýt eschatologického

uvážíme, že Mikulášovy spisy jsou založeny na

přesvědčení

o

rozměru,

přítomnosti

zemi v celé jeho mystické velikosti. Mikuláš z Drážďan byl mezi

těmi,

pokud

Antikrista na
kdo ve svých

spisech pracovali s hypotézou, že nastala doba posledního boje, kdy reforma církve a
návrat k ideálu (nebo spíše znovuzrození ideálu) musely být chápány veschatologickoapokalyptických termínech. Všechny
církve v

čele

části

Pokud u Husa

bezprostřední

neexistoval, u Mikuláše z Drážďan (ovšem
motivy

přítomné

těla

s papežem, usilovaly o zkázu Kristova zákona, o

následovníků.

neboť

mystického

tradičně

Antikristova, tedy
zničení

církve Kristových

eschatologicko-apokalyptický motiv prakticky
podobně

jako u Viklefa) ho nelze

podceňovat,

pojaté obecné eschatologie a apokalyptiky zde byly

a rozvinuté. výzvy k

římské

reformě, ač zaměřené

viditelně

k ideálu v minulosti, je nutné vnímat

v širším kontextu eschatologicko-apokalyptického ohrožení, jež bylo považováno
v Čechách prvních desetiletí 15. století za velmi reálné. Reforma církve ve smyslu
obnovení ideálu, ve chvíli, kdy na zemi již vystoupil Antikrist ve viditelné

podobě, vtělené

do postavy papeže, ani nemohla mít jiné než širší eschatologické zaměření.

IX.5. Chudoba v systému husitské apokalyptiky
Husitství, pokud mluvíme o apokalyptické složce jeho duchovně-ideologického
náboje a vybavení, se již ze své základní podstaty neřadilo k apokalyptickým hnutím, jež
by za

svůj

hlavní fundament považovalo a

označovalo

dobrovolnou chudobu.

Přesto

se tato

myšlenka v husitské apokalyptice na mnoha místech vynořuje a je jedním pilířů outillage

mental husitských ideologů, jež zde můžeme omezit na husitské (ale jak jsme viděli i
předhusitské) apokalyptiky, pokud ovšem označení "apokalyptik" přiřkneme širší

vymezení.
1055

Nicolaus de DRESDA, Consuetudo et ritus, s. 66.
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V apokalyptickém výkladu Mikuláše z Pelhřimova možná trochu

tví a

1, ale

mem

argumentace a polemiky o
světského

přípustnosti

nebo spíše

překvapivě

nepřípustnosti světského

panování a
intenzivně

vlastnictví v církvi (dominium civile, possesio secularis), což byla

probíraná témata nejen ve spisech Jana Viklefa, v

počátcích

chybí

husitského hnutí, když se

vých

formuloval obecný program reformy, ale také na Basilejském koncilu. Biskupec sám se

)lské

tomuto tématu

nova

sepisovat po

okud

Apokalypsu nebyl spisem polemickým,

ta na

Biskupec zde

vých

pravdu", nýbrž bral táborské postoje za již

:ve a

v rámci apokalyptického

icko-

husitství od

mské

artikulů.

Ivých

horách", k nimž docházelo od jara do podzimu 1419, bylo všemu lidu

ticky

"kněží

lovat,

světská dědictví

ltelně

svědectví

límat

mají svým kněžím,

)váno

(necessaria jideliter ministrare), ne podle zvyku židovského nebo podle Konstantina,

nyslu

nýbrž podle

ělené

omezit na poskytnutá životní necessaria, jež

obšírně věnoval

bitvě

ve své polemicky pojaté Táborské kronice, kterou

u Lipan. Jedním z možných

neshromažďoval

začátku

vysvětlení

argumentačním,

V otázce

vyřčenou

světského

pořadem

nemají držet

práva

občanského

Výklad na

aby obhajoval "táborskou

danost, kterou dále interpretoval

panování a vlastnictví

jasno, což se projevilo i ve formulaci základních

Mikuláš z Pelhřimova v Táborské kronice

vylíčil,

jak již

kněží mělo

čtyř

pražských

při shromáždění

"na

zvěstováno,

že

(titulo iuris civilis) polnosti, platy a

ani statky vládnout (nec civililer dominari)." Dále bylo dle Biskupcova

hlásáno, že desátky nemají být stanoveny
kteří

zřízení

Duchovenstvo

Biskupcův

ale spíše "sebeinterpretativním."

důkazy,

právní a teologické

scénáře.

je, že

začal

příkladně řízeny

"nýbrž, že

se horlivě a účinně starají o jejich spásu,

Ježíše Krista a

mělo

povinně,

učení

žít v"domech

věřící křesťané

potřeby věrně

poskytovat

evangelického." Církevní majetek se tedy

nadačních,

neměla

být

jsou-li podle

vlastněna,

obyčeje

měl

ale užívána.
evangelického

("in domibus dotationum more evangelico si sunt exemplares residere").

Ideál usus pauper znovu našel svou aktualizaci.

Kněží

se podle výzvy z roku 1419

měli

dobrovolně vzdát "všeho nároku na světské panování" a vrátit se k evangelické chudobě.

;kého

Zazněl zde také náznak budoucí hrozby: nárok na světské panování měl být prostě

odstraněn a odňat ("tilulo civilis domini simpliciter subtracto et ablato ).,,1056

n,jež
Myšlenka chudoby se v
e tato

illage
děli i

Biskupcově

Výkladu na Apokalypsu objevuje v

několika

Základních kategoriích, které mezi sebou nemají jasně vymezenou hranici, mnohdy mohou
splývat, nebo se částečně překrývat. Ideál chudoby se tradičně vynořil, pokud byla řeč o

širší
1056 Johann de LUKAVECZ et Nicolaus de PELHRZIMOV, Chronicon Taboritarum, ed. Konstantin HOFLER,
Geschichtschreiber der Husitischen Bewegung in Bohrnen, Teil II, FRA, Scriptores VI., Wien 1865, s. 478.
Použitý překlad této pasáže in: Výbor české literatury doby husitské II, Praha 1964, s. 260. Ke vztahu
Biskupcova svědectví a datace prvních formulací čtyř artikulů viz František ŠMAHEL, Husitská revoluce, II,
Praha 1993, s. 96 n.
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apoštolů,

následování Krista a

o boji proti silám Antikrista, o nutnosti

protiklad chudoby, tedy hrabivost a lakotu (avaritia) a na
církvi, tedy simonii,

dominium v církvi
duše.

1057

kupčení

obecně.

se svátostmi,

Ubohost a chudoba

ně

přílišnou
těla

potlačit

etický

navázané nectnosti v soudobé

nádheru,

nadměrný

majetek a

byly dávány do protikladu s chudobou

Stesky o tom, že pouze špatní křest'ané hromadí světské majetky na úkor

nebeských, patřily ovšem k tradičnímu vybavení kazatelů napříč Evropou i staletími. 1058
Zastřešujícími

pojmy všech

těchto

situací byly ideál ecclesia primitiva, s ním

související koncept paupertas evangelica a aktuální, definitivní boj proti silám Antikrista.
Již nyní lze ale

říci,

jednotlivých etapách
nebyl "boj

přes

veškerý eschatologický význam, který husitství ve svých

přikládalo

za chudobu"

apokalyptiky.
důležitějším

že

dobrovolné

společenství

Nejvýraznějším

chudobě

a

odřeknutí

se soukromého majetku,

základním ideologickým prvkem husitské

sjednocujícím znakem husitského hnutí byl kalich a

problémem než nastolení ideálního

společenství

s konstitutivním základem

dobrovolné chudoby, a to i v apokalyptickém kontextu, byla pro Mikuláše z Pelhřimova
nutnost boje proti bohatství církve a
Nárůst

chamtivosti a lakoty ve

ukazatelů,

celkově

světské

proti

i sakrální

že se blíží, respektive, že nastal,

neřesti
sféře

čas

lakoty (ovšem

hlavně

u

kněží).

vnímal jako jeden ze základních

Boží pomsty, at' vykonané zásahem

samotného trestajícího Boha nebo jeho pozemským vyvoleným vojskem, tedy husity. 1059
Boj proti bohatství v církvi a proti
neoddělitelný

lakoty byl v

Biskupcově

od návratu k ideálu prvotní chudobné církve.

po stavené u Mikuláše z
se živoucí ideál, se

Pelhřimova

neoddělitelně

zbraněmi prováděné
celkově

neřesti

jako v táborské

komunitě

myšlenkách

Předobraz

takřka

prvotní církve,

obnovený, nebo obnovující

spojil s reálnou husitskou ideologií násilné i duchovními

reformy, tedy probíhajícím bojem proti církevnímu bohatství a

proti systému římské církve.

1057 Super Apocalypsim" fol. 217', (ad Apc 14,6-7) "Omnes heu timent plus pauperitatem corporis quam
anime, plus ne desolanter ab hominibus quam a Deo, plus carceres et vincula adversariorum quam infemi
tormenta plus infirmitates, apostemata quam peccata, que mortificant animam; et sic non timent Deum."
Srov. Výklad na Zjevenie, díl I" s. 118, ,,(Bůh) připojuje chudobě bohatství, totiž duše. ( ... ) odjímaje
bohatstvie tělesné, dává bohatstvie duše."
1058 Srov. Michel ZINK, La prédication en langue romane avant 1300, Paris 1976, s. 427.
1059 Super Apocalypsim, fol. 227', (ad Apc 14, 15-16) "Quodcumque enim peccatum pre oculis nostris
volvimus, inveniemus, quia illud maturavit ad messem, ut metatur. Respice populi statum et officia,
quomodo primum avaritia crescit undique in officialibus et in subditis eorum, qui querunt propugnacula,
castra, civitates, ut habeant etc., cum magno studio et cupidi[ta]te. ( ... ) usque ad maximum omnes avaritiam
sequuntur, et nul\i avari parcere volunt, insatiabile cor sicut infemum habentes. ( ... ) Item gula, superbia
populi, crudelitas etc. magna peccata maturescunt et non est plaga, que radicem evellat in corde profundatam,
nisi miserit Dominus suam fa\cem. Videntes ergo multiplicata mala in terra, fideles c\amant ad Deum et ad
angelum magni consilii, ut mittat vindictam, que removere posset talia mala; dicentes in persona angeli Mitte
fa\cem tuam et mete, quoniam aruit messis terre."
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t etický

Od dob Řehoře Velikého zaujala pozici hlavního křesťanského hříchu pýcha

,oudobé

(superbia), považovaná mnohými v návaznosti na Řehořovy úvahy za zřídlo a pramáti

~etek a

všech ostatních

LUdobou

křesťanskými

hříchů.

Avaritia neztrácela

nectnostmi (již ve

čtvrtém

přesto

století
kořen

nikdy svou

například

důležitost

mezi hlavními

biskup z Verony Zeno nebo

neřestí právě

tla úkor
i. 1058

Gaudentius z Brescie a další považovali za

I, S ním

dobrovolná chudoba a následování Krista, stále více ozývaly hlasy,

ltikrista.

po

e svých

bojovat.

najetku,

eschatologická konotace. V

husitské

nebyla pojímána jen jako ctnost a

:alich a

ikladem

vzoru, nýbrž se stala bezpodmínečným závazkem pro všechny duchovní a pro celou
církev. 1060 Hlasy po reformě v církvi obecně směřovaly zejména proti jejímu přílišnému

hřimova

majetku,

l kněží).

schématu.

dadních

všech

lakotu a chamtivost).

Od 11. století se zejména mezi náboženskými skupinami, v nichž základ

penězích

a pozemských statcích za

Přičemž

ať

největší

označující

již bylo

či

záhy

příkladný

hamižnost

nectnost své doby, proti níž bylo

ne vždy byla v těchto hnutích na první pohled patrná
učení těchto

většinou

třeba

rovněž výraznější

heretizovaných skupin chudoba již

projev života, vedeného podle evangelického

nebylo použito eschatologické argumentace a apokalyptického

U Mikuláše z Pelhřimova se na mnoha místech pradávná nectnost pýchy
hřích

tvořily

přímo

~ásahem

napojovala na

lsity.1059

morální opozice položena linie humilitas-paupertas. Chudoba a pokora nabyly v této

1 takřka

dualistické kontrapozici ctností (strany dobra, Krista a jeho

církve,

lakoty a hrabivosti. Ke spojení superbia-avaritia byla pak do eticko-

zla, Antikrista a jeho

přívrženců) explicitně vyjádřeného

následovníků)

významu

zbraně,

a

hříchů

(strany

pomocí níž

měl

novující

být v závěrečném apokalyptickém boji poražen a zničen Antikrist, "per humiles et abiectos

hovními

superantur superbi et deiciuntur huius mundi potentes. (. ..) Ecce hoc figuratum est, quod

atství a

per pauperes et abiectos superabitur peccatum Antichristi et extirpabitur sua
generatio.,,1061

IX.5.l.

[uam
lfemi
lm."
e

lS

~ula,

varitiam
rbia
undatam,
II et ad
~eli Mirte

Svět, tělo

a lakota - d'ábelské síly u Mikuláše z Pelhřimova

Chudoba, ve smyslu materiálního nedostatku majetku, nebyla v apokalyptickém
spise Mikuláše z Pelhřimova označena za ctnost samu o sobě, tato kategorie byla
Biskupcovi zřejmě cizí. To, že byl někdo chudý (nejčastěji nedobrovolně) pro něj ještě
1060 KarI BOSL, Das Problem der Armut in der hochmittelalterlichen GesselschaJt, Osterreichische Akademie
der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte Bd. 294, Abhandlung 5, Wien 1974, s. 16. Autor ve
studii uvádí i kontext celkových společenských změn, jež vedly k zintenzivnění spojení hnutí za chudobu,
Kristových chudých a církevní reformy.
r
1061 Super Apocalypsim, fol. 233" 234 • Duální struktura textu, kde stranu dobra zastupují chudoba a pokora,
je patrná například v Super Apocalypsim, (ad Apc 15,4), fol. 238 r. v , "Quis non timeat, videns tuas vias /
iustas et veras, qui malum et transgressorem derelinquis, et adheres iustis, ad illos veniendo, donans angelos,
et eligis homines, abicis superbum et potentem, et exaltas humilem et pauperem, percutis sanum et sanas
infirmum, vivificas et mortificas."
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neznamenalo

jednoznačnou naději

nejednalo o bohatství

kněží

a

na spásu. Bohatství na druhou stranu, pokud se

prelátů,

mystického

těla

hříchů,

v

či

hrabivostí (avaritia), jež byla v husitských

což platilo nejen pro

Mikulášově

zatracovanou

prostředí

neřestí,

pozdně

apokalypticismem

již bylo nutno

očích

církevní, ale i

vykořenit
ovlivněn

nabitá

nejnutnější

životní

trpě

jedním z nejzákladnějších

rOVl

světské.

Chudoba nebyla

veb

míře,

jako byla avaritia

SpOl

prostředky. Mikulášův

spo

dobou svého vzniku, tedy tím, že byl sepsán

mor

počáteční

necc

stereotypu

válečné

temj

zajištění.

Chudoba

pre~

byl omezen jen a

arti.

nebyla tedy pro Mikuláše z Pelhřimova ani

voh

se

pomalu

měnila

ovlivněny

do

a starostmi o nasycení a materiální

potřeby,

společenství

z ideologického hlediska prioritou. Tím se odchyloval od
předešlými

vlastněním

vm

radikální eschatologií a

atmosféra již

potřebami

všemi

komunity (ne jednotlivce) a jejích obyvatel, kdy by majetek

vytvořeného

žeb

výklad na

husitského Tábora, kdy

každodennosti s běžnými

jen na zcela

součástí

majetku) a

systému hodnot vyzdvihovanou ctností v takové

Apokalypsu byl zcela jasně a logicky
v realitě

obl:

Antikristova. Patristická literatura již od dob svatého Augustina 1062

diskutovala etický a morální rozdíl mezi bohatstvím (tedy
lakomstvím

stejně

neznamenalo automaticky zatracení. Chudí,

jako bohatí, pokud nebyli nadáni pokorou a ochotou následovat Krista, byli

něj

identifikačního

vzorce,

VZOl

radikálními evropskými apokalyptickými hnutími, jež byly

pOČl

dějin

pauj

Jáchyma z Fiore. Pokud by svůj apokalyptický spis napsal Biskupec o několik let dříve,

laye

v

době

fatalismem

eschatologií

františkánů spirituálů

naplněného

nebo

obecněji

interpretacemi teologie

fanatismu, duchovní realita, kterou by odrážel, by

zřejmě

byla jiná nejen v naléhavosti očekávání konce pozemské historie světa, ale i v oblasti

vzta

postoje k eschatologické funkci majetku a dobrovolné chudoby. Možností, jak vysvětlit

Va]

absenci myšlenky radikálního odvržení majetku v soukromé i společné sféře, je

přín

konstatování, že Biskupec se do značné míry inspiroval ve spisech předhusitských

spoj

reformátorů (myšlenkově

ve

týka

spisech Viklefa. Jak bylo výše řečeno, Viklef, Janova další autoři, které Biskupec využíval

okn

mu byl velmi blízký

Matěj

z Janova) a

samozřejmě rovněž

jako inspiraci, byli protimendikantsky zaměření, a koncept radikální, do krajnosti
dovedené františkánské chudoby s ideálem prvotní církve nespojovali.

spatřovat

inspiraci spisy Jana Viklefa,

ačkoliv

se na

1062 Na Augustina se obrátila římská aristokratka Proba, jež zdědila velké bohatství, s dotazem, zda-li se kvůli
svému nově nabytému bohatství proviní hříchem hrabivosti (avaritia). Augustin Probě odpověděl, že aby se
ubránila hrabivosti a lakotě, nemusí se nutně vzdát svého majetku a luxusu, pokud je ovšem odstraní ze
svého srdce. Augustin von HIPPO, Epistulae, ed. A. GOLDBACHER, CSEL 44, Wien-Leipzig 1904, s. 53 n. Jak
již bylo řečeno, podobné rozbory na téma, zda je bohatství samo o sobě hříšné či ne, byly v patristice i
v raném křesťanství celkem běžné, Augustin nebyl v tomto ohledu výjimkou.
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J

prea,

V pozadí Mikulášových názorů ohledně chudoby a majetku, chápaných jako ctnosti
a nectnosti, je tedy mino jiné možné

1063

imSJ
1064 J

"Ide(
perfe
evan:
temp
1065 J
paup

gradl
carur
Virtul

)okud se

něj přímo

dí, stejně

oblastech mimo církevní majetek). Cestou do pekla bylo, když "bohatý nepodaroval

součástí

žebráka u svých dveří, byl lakomý, pyšný a rozkošnický".1063 Žebrota a nuznost

neodvolával. Viklef nepovažoval bohatství za automatickou cestu k zatracení (v

potřebách

ustina1062

v materiálních

ljetku) a

trpělivé

adnějších

rovněž

a nebyla

velmi vysoko. Paupertas evangelica

nebyla na druhou stranu pro Viklefa ctností sama o

snášení chudoby ano. Pokud tedy chudoba nebyla sama o

sobě

sobě,

ale

pro Viklefa (a

pro Biskupce) ctností, jinak pohlížel na chudobu evangelickou, kterou hodnotil
neměla

ale za základ prostý nedostatek majetku,

spočívala

v pokorné a dobrovolné rezignaci na temporalium civilitatem a v přistoupení ke

rýklad na

společně

sdílenému majetku, "ille enim est pauper evangelicus, qui ob amorem sequendi

)yl sepsán

mores Christi abrenunciat potestati cuiuscunque civilis dominii, de parcis nature

tologií a

necessariis contentatus (. ..) evangelica paupertas non habet nudam carenciam

válečné

temporalium pro jundamento (. ..) sed fundatur in jervore caritatis quo quis gratis

Chudoba

prescindit ab ipso possibilitatem occasionis usibilium unde Dei dileccio tardaretur. (. ..)

avaritia

l

a

artissima paupertas stat in caritativa abdicatione civilitatis propter Christum et eciam in

mova ani

voluntaria communicacione temporalium.,,1064 Evangelická chudoba byla závazným

) vzorce,

vzorem pro všechny (cuiuslibet christianus), tedy nejen pro církevní kruhy. Viklef ovšem

~zenjen

jež byly
)gie

dějin

let

dříve,

by

:

počítal

s různými stupni jejího

naplnění

v různých

společenských

kruzích, "unde mediam

paupertatem evangelicam oportet sacerdotem Christi habere, irifimam autem persona
layca, sed altissimam contemplativi."I065
Postoj k touze po majetku, k hrabivosti, byl zpravidla (ne ale vždy)

zřejmě

statkům

světu,

zatracením.

většinou

vyskytovala

vztahem k pozemským

vysvětlit

V apokalyptickém spisu Mikuláše z

Pelhřimova

sféře,

přímo

kategorií jako dyabolus, mundus, corpus,

v souvislosti či ve
označit

společnosti

jeho

oceněním či

v oblasti

je

a k materiálnímu

určen obecně

se nectnost avaritia

teologicko-pastorační

tělesné,

přičemž

toto

lUsitských

spojení lze

rovněž

ve

týkající se pomíjivého materiálního světa, u Biskupce bylo zařazeno do zcela negativního

c využíval

okruhu, který byl spojen s konceptem Antikrista a ďábla. Biskupec měl jasno v tom, že kdo

krajnosti

tko ctnosti
:oliv se na
la-li se kvůli
, že aby se
'anÍ ze
, s. 53 n. Jak
tiee i

za topoi

1063

literatury. Vše

materiální, vše,

Jan VIKLEF, Sermones I, ed. lohann LOSERTH, London 1887, s. 224; srov. Anne HUDSON, Poor
preachers, poor men: Views ol Poverty in Wyclif and his Followers, in: Haresie und vorzeitige Relormation
im Spatmittelalter, ed. František ŠMAHEL, Miinehen 1998, s. 47.
1064 Jan VIKLEF, De civi/i dominio III., ed. lohann LOSERTH, London 1903, eap. VII, s. 89; s. 130, s. 150-151,
"Ideo earitas, eastitas, paupertas et eis similia de quanto prineipiant aetus intensiores, de tanto sunt virtutes
perfeeeiores; non sic autem liberalitas, magnanimitas eum sibi similibus. Notandum tamen quod paupertas
evangeliea non est nuda privaeio que est temporalium earencia, sed habitus animi, quo humilis abdieat a se
temporalium eivilitatem ut expedieius exeolat Deum suum ."
1065 Jan VIKLEF, op. cit., s. 151, dále Viklef pokračuje: "Omnes autem istas paupertas figuravit Christus et fuit
pauper eiusdem speeiei eum ehristianis, sed nullus ehristianus potest ad gradum sue paupertatis, sieut nee ad
gradum sue gracie vel earitatis attingere, eum Deus non potest faeere hominem tam pauperem, gratum vel
carum sibi, sieut feeit Christum nisi feeerit Deum et hominem. Ipse autem est seeundum humanitatem fons
virtutis euiuslibet ehristiani."

309

je

nakloněn

pozemským

statkům

a pomíjivému

světu,

pokud nepodstoupí pokání, bUde

zatracen. 1066 U Mikuláše tak hřích, svět, tělesnost a touha po majetku tvořily jednotu, jež
byla v dualistickém konceptu, charakteristickém pro apokalyptické texty, postavena do
protikladu ke spirituálním hodnotám. 1067 Kontrapozice materiálního, tělesného a
straně

pomíjivého na jedné

a duchovního a

věčného

na

straně

středověké

druhé se ve

exegesi stala postupně stereotypem apokalyptických schémat a spis Mikuláše z Pelhřimova
tedy mohl navázat na předešlou tradici.
Již

zmiňovaný

Petr Jan Olivi, jenž ke konci 13. století z postoje

vymezené evangelické
pojaté

skupině

vyvolených a ve svých spisech

myšlenkou chudoby,
ochránit

před

chudobě vytvořil určující měřítko příslušnosti

viděl

z principu ocenit

světským

pozitivně

případě

byla

k eschatologicky

vyplnil eschatologické spekulace

v chudobě a v odklonu od materiálního

herezí (tou mu v tomto

svody a propadnutím

jasně

vůči striktně

šířící

světa

možnost, jak se

se aristotelská filozofie) a

před

hodnotám. Podle Oliviho obdivovatel chudoby nemohl již

hodnoty

tělesného

a pomíjivého

světa,

nemohl tak jimi být

zlákán a ošálen, neboť vše dočasné bylo pro něj zcela nicotné. 1068 Podobné úvahy lze
nalézt u Marsilia z Padovy, v jeho spise Defensor pacis, ke kterému se husitští

autoři

rádi

vraceli. 1069
Podle Oliviho
společnému

sice ze

měla

i osobnímu bohatství

zřejmých důvodů

smyslovému, materiálnímu
materiální a

být chudoba

dočasné

viděl

světlem

byl ale

přílišném

obdivu a

přilnutí

ke

základ Antikristovy sekty. Mikuláši Biskupcovi

neleželo na srdci
světu

víry. V

šíření

aristotelské filozofie, v postoji ke

ještě radikálnější.

Zatímco Olivi zatracoval vše

jako zcela nicotné, Mikuláš spojoval materiální

svět

s amorfní a

abstraktní podobou Antikrista, "veni et ostendam tibi dampnationem, id est causam

dampnationis meretricis magne, id est vanitatis mundane vel Antichristi; ( .. .) per bestiam

1066 Super Apocalypsim, fol. 23 f, (ad Apc 14, 19a), ,,( ... ) quod Dominus omnes reprobos, qui terrena
diligunt, si non penituerint, dampnabit."
v
1067 Super Apocalypsim, fol. 236 , (ad Apc 15,3), "Victoriam ergo Dei filiorum super peccatis, carne, mundo
et dyabolo."
1068 Petr Jan OLlVl, Questiones de perfectione evangelica, q. 8 De altissime paupertate, in: Das Heil der
Armen und das Verderben der Reichen, ed. Johann SCHLAGETER, Franziskanische Forschungen 34, WerlWestfalen 1989, s. 104; "Sed amator paupertatis huius non potest esse conquisitor curiosus aut aestimator
seaculi ac per hoc nec ex elementis mundi decipi, cum omne temporale aestimet tamquam nihil, nisi forte
falso nomen et speciem huius professionis sibi vendicet." Obecný rozbor Oliviho Questiones de perfectione
evangelica podala Susanne CONRAD, Franziscanische Armut als Heilsgarantie. Das Zusammenspiel von Vita
evangelica und Apokalyptik im Armutsverstandnis des Petrus Johannis Olivi, in: ln proposito paupertatis:
Studien zum Armutsverstandnis bei den mittelalterlichen Bettelodren, ed. Gert MELVlLLE, Annette KEHNEL
(Vita regularis: 13), MUnster 200 I, s. 92 n.
1069 Marsilius de PADOVA, Defensor Pacis, dist. II, cap. XIII, § 23, ed. Richard SCHOLZ, Hannover 1932, s.
287.
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lÍ,

hUde

lotU, jež

Antichristus, dyabolus et mundus signijicatur.,,1070 V bohatství a materiálních hodnotách
viděl

i Biskupec semeno, z něhož byl zrozen Antikrist.

Rovněž

amatores mundi, ti, kdo

fena do

dávali přednost pomíjivým materiálním skutečnostem, byli pro Mikuláše následovníky

Ilého a

Antikrista. Zbavení se náklonnosti k pozemskému

~dověké

eucharisticko-mystické souvislosti - jen ten, kdo se zcela oprostil od materiálních hodnot,

lřimova

mohl mít účast na těle Kristově. 1071

Jak

již

řečeno,

bylo

součástí

světu

nabylo v

invariantní

struktury

Mikulášově

radikálně

spise také

laděných

striktně

apokalyptických spisů byl dualismus duchovních a materiálních sil a hodnot. lon Mikuláš

,logicky

z Pelhřimova se doslova inspiroval ve spise Opus arduum valde, když mluvil o nutnosti

,ekulace

odvrhnout ruch světa, těla a démonů a soustředit se na duchovní hodnoty.1073 Rovněž

., jak se

Jakoubek ze

I

a

před

Stříbra,

charakterizován

věku

když mluvil o celkové krizi šestého

působením

označil

znaků

Antikrista, za jeden z hlavních

fakt, že "nebeské

věci méně

církve, jenž byl

nastolené

společenské

a

se milují a hledají, ale zemské více a

nohl již

duchovní temnoty

imi být

prvnie místo mají v srdci

'ahy lze

milujíce. ,.1074 Spirituální element měl ale v poslední fázi světa znovu zvítězit nad tělesným.

toři

Pomocí apokalyptické rétoriky lze tento klasický model

rádi

člověka,

tak, že skupina vyvolených,

kteří

viece

těch věcí,

které sú

světa,

jsúce pilni, nežli nebeské

středověkého

se vymezují proklamovaným
tělesného světa

asketismu popsat

příklonem

statků,

lnutí ke

hodnotám, respektive odklonem od

kupcovi

v konečném boji

stoji ke

materiální hodnoty a radosti vezdejšího

.val vše

v eschatologické

lOrfní a

et non est, et ascensura est de abisso et in interitum ibit, Apc 17,8]. Per bestiam

causam

Antichristus, dyabolus, et mundus signijicantur. ,.1075 Mundus nebo také vanitas mundi,

bestiam

gloria mundi či amotores mundi stáli v Mikulášově systému zpravidla ve přímém spojení s

předurčena

rovině

k

vítězství

a jeho pomíjivých

k duchovním

nad zatracenými,
světa.

kteří

U Biskupce byl

byla

zvolili cestu preferující
svět

(mundus)

obecně

uvažování spojen s obrazem Antikrista: ,,[Bestia, quam vidisti, fuit

lakotou, pýchou, lpěním na bohatství, hýřivostí, tedy s neřestmi, jež byly vždy spojovány
s působením Antikrista. Ďábel a vezdejší svět nebyli ale v českém prostředí spojeni
" mundo
der

Werlnator
forte
ectione
von Vita
"tatis:
.EHNEL

932, s.

Super Apocalypsim, fol. 265 f ; fol. 276 V •
.
f
Super Apocalypszm, fol. 243 .
!On Např. Petr Jan OLIVl, De altissime paupertate, s. 86, "Apud enim mundanos homines et etiam apud
imperfectos licet alias bonos nihil fere in hoc mundo vilius et contemptibilius inopia et egestate"; s. 105,
,,( ... ) quod in aestimatione nimia divitiarum communium sive propriarum est singulare fundamentum et
singularis ianua sectae Antichristi." Jakjiž bylo výše několikrát řečeno, Olivi viděl v chudobě a
v eschatologickém vývoji dvě neoddělitelné kategorie.
f
1073 Super Apocalypsim, fol. 173 (ad Apc 12, 14); "In locum suum, quia hoc est proprie evangelicorum
segregari a tumultu mundi, camis et demonibus spiritualibus insistendo, ubi alitur studio Scripturarum et
suavitate contemplationis."
1074 Výklad na ZJevenie, dílI., s. 269. Další ze znaků otevřeného působení Antikrista Jakoubek viděl
Ul apříklad v popírání reálné přítomnosti Krista v eucharistické svátosti.
075 S
v
uper Apocalypsim, fol. 276.
1070

Ion
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v jednotu až husitskou apokalyptikou. Podobný tón byl patrný i v předhusitských
apokalyptických výkladech, v nichž se na nejednom

místě

lze

dočíst,

že "dyabolus
princeps huius mundi.'d076 I Jakoubek ze Stříbra, když mluvilo eschatologickém vítězství
vyvolených, zmiňoval přemožení "hřiechu, světa a šatana."I077 Mikuláš z Pelhřimova pří
výkladu stejného verše použil velmi podobná slova, ovšem s malou,
obměnou:

leč

signifikantní

"Et subaudi factum est regnum Dei nostri, sc[iliceJt perfecte victorie, quo

sc[iliceJt ad se, ad suum corpus, ad mundum et ad dyabolum, mediante virtute
predicta. ,,1078 V těchto slovech je možné mimo jiné slyšet ohlas Jana Husa, jenž vymezil
počet předurčených, kteří

církev bojující jako

bojují

Kristův

boj proti

tělu, světu

a

ďáblu. 1079

Zavržení

světa

a jeho spojení se silami

apokalyptických

textů

evropské a

české

tradice

ďábla tvořilo
(například

jeden ze základních

rysů

Glosa ordinaria, Aser pinguis

Huga ze St. Cher, Cognovit Dominus Mikuláše Gorrana).I080 Spojení Antikrista, d'ábla, těla
a pozemského
apokalypticky
kontextu,

světa

nebylo ovšem ani v českém

zaměřené

neboť

ačkoliv

spisy,

všechny tyto

články

prostředí

bylo
obrazně

charakteristické pouze pro

přirozeně

čistě

vnímáno v eschatologickém

otevíraly brány pekelné a vedly k

zatracenL I081 Kořeny tohoto řetězce je nutné hledat I mImo apokalyptiku, a sice
v asketismu, který byl vlastní

středověké

religiozitě.

myšlenkovou linii celkového pohrdání pomíjivým
V této souvislosti se

opět

v Biskupcově

prvotní církve, kdy sláva vezdejšího
svodům světa

světem,

Rovněž

nelze zapomínat na

contemptus mundi.

komentáři vynořila

světa neměla

žádný význam, tehdejší

křesťané

všemožně,

slovem i

ani bohatství nepodléhali, naopak gloria mundi byla

činem potlačována.

spojitost s ideálem

V prvotní církvi, jakožto v předkládaném ideálu, byla

přilnavost

Commentarius in Apocalypsin Johannis, Ms. ONB, Nr. 4208, fol. 88 r , sepsán v Praze roku 1411.
1077 Výklad na 7jevenie, díl 1., s. 478, podobně s. 479 "přemáhají šatana, chytřeji voheň a žalář a protivenstvie
na tomto světě, kteréž přemáhá hřiechy a šatana a svět tak, že nic nemá šatanáš na člověku na tomto světě i
na budoucím," srov. Jan YIKLEF, Sermones lY., ed. Johann LOSERTH, London 1890, s. 362.
r
1078 Super Apocalypsim, fol. 168 (ad Apc 12,10).
1079 Jan Hus, Tractatus de Ecclesia, ed. Harrison THOMSON, Cambridge 1956, s. 9, "Ecclesia militans est
numerus predestinatorum, dum hic viat ad patriam, et dicitur militans, quia exercet Christi miliciam adversuS
camem, mundum et dyabolum;" srov. rovněž Jan Hus, Sermo de pace, ed. František M. DOBIÁŠ, Amadeo
MOLNÁR, Praha 1963, s. 38.
1080 Z českého prostředí za všechny uvádím alespoň příklad z textu, jenž byl původně mylně připsán Janu
Husovi, [Jan Hus], Sermonum loannis Huss Adpopulum Tomus tertius, Straf3burg 1525, fol. lYv,,[ ... ] qui in
mundo est, id est spiritus malignus, qui habitat in hominibus mundanis, id est membris Antichristi. [ ... ] lpsi,
scilicet de parte horum qui spiritum Dei non habent, et qui sunt de parte Antichristi, de mundo sunt, id est de
numero eorum, qui terrena sequuntur."
1081 Apologia Verae Doctrinae eorum qui vulgo Waldenses vel Picardi appellantur. Retinuerant enim
Johannis Hussitae doctrinam cum Scripturis sanctis consencientem, Yitebergae 1538, "armaturam spiritus,
bellaturis esse per necessariam, adversus diabolum, mundum, camem, Antichristum, atque adeo adversus
portas inferorum, daemonumque insidias."
1076
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:ských

"lbolus

k vezdejšímu

světu

zcela uhašena, láska k materiálnímu bohatství

neoddělitelný

lva

impedit in perfecta laude, devotione", odvádí chudé i bohaté

kantní

?,

quo

u Mikuláše od

působení ďábla

neměly

v té

a Antikrista, " ... quia mundus, caro, dyabolus
křesťany různými způsoby

od

uctívání Boha, od modliteb, od naslouchání kázáním. Mikuláš z Pelhřimova se ale, jak
vyplývá z jeho spisu,

smířil

s realitou a tento stav považoval za danost, jež bude trvat až do

virtute

konečné

ýmezil

následovat doba klidu a míru.

větu

lakota

době žádné místo. 1082 Regnum huius mundi, tedy všezahrnující materiální svět,

tězství
pří

či

porážky Antikrista. Tu očekával

tradičně

Tranquillitas et pax, tak Mikuláš,

a

sedmou epochu v dějinách, tedy

čas

stejně

na konci šestého

jako mnozí

neznámé délky, jenž

měl

věku

před

církve. Po ní

měla

ním, charakterizoval

nastat po porážce Antikrista

1 rysů

a měl trvat do Posledního soudu. Navázal Mikuláš z Pelhřimova na dlouhou tradici, jež

'inguis

tento

la, těla

zpočátku řečeno,

o čistě

hnutí zcela cizí, Mikuláš ho

:ickém

v duchovní volnosti, ve svobodném kázání a naslouchání slovu Božímu. l083 Sám uvedl, že

:dly k

se tímto pojetím liší od

a SIce

rozdíl od

lat na

roli mít i snaha o větší přitažlivost pro široké vrstvy prostých lidí, Mikulášovi z

čas líčila

motiv sabatu naplněného hojností nebyl husitským

počátku

přímými

v počátcích

společnosti,

čistě

o dosažení evangelické dokonalosti, o

mohla Biskupcovi sloužit i jako eschatologický model, sedmý

)vem

minulého ideálu nijak

zásadně

značné

Pelhřimova

vytvoření

vize

postavené na evangelijních základech. Ecclesia primitiva

esťané

k ideálu tu do

spočívaly

husitského radikalismu, od jeho první chiliastické fáze, kdy mohla svou

ideální duchovní

renstvie
větě i

chiliastům

nadbytek v temporalibus bonis. Na

leálem

navost

jak již bylo

slovy odvrhl. V jeho vizi mír a klid

představy těch, kteří očekávali

v apokalyptickém výkladu šlo

I

Ačkoliv,

jako dobu materiální hojnosti, plodnosti a dostatku?

nelišil a

nepřesahoval

míry splynul

věk

se v jeho systému od

ho v evangelické dokonalosti. Návrat

s obrazem posledního pozemského stadia

eschatologického vývoje.
Jakoubek ze

Stříbra

v tomto

případě

snad trochu

překvapivě

nebyl Biskupcovi

inspirací. Sedmému věku sice rovněž připsal svobodné kázání slova Božího a volné
přijímání těla

a krve

Páně

(mluvil tedy

explicitně

o

naplnění

dvou ze

čtyř

pražských

est
iversuS
Ideo

:mu

qui in
.] Ipsi,
I est de

ritus,
'sus

1082 Super Apocalypsim, fol. 154\ "Calcabant enim mundum christiani ecc1esie primitive, quia gloriam mundi
ubique repromebant (ms. false exprimebant) verbo et exemplo. Non enim altas domus edificabant, non se ad
f
mundum decorabant; sed Antichristus gloriam mundi edificat;" fol. 277 , "Magnam enim libertatem habuit in
mundo dyabolus, ad bestialitatem homines ducens et crudeliates exercendas, sed hec bestia et bestialitas
tempore Christi et suorum apostolorum fuit destructa. Amor enim ille seculi non fuit corruptus, quia
prohibuerunt apostoli, et mundanus amor extinctus fuit. Amor divitiarum, superbie, avaritie et huiusmodi non
poterant crescere, sed habundavit spiritus Domini, bona correctio, disciplina parvulorum; non erat contentio
inter christianos."
1083 Super Apocalypsim, fol 82\ (ad Apc 8, 1). V této části Biskupcova výkladu je patrný vliv
apokalyptických komentářů, jež vznikly v závislosti na spisech Huga ze St. Cher.
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artikulů,

konečné

jež se formovaly do své

právě

podoby

v době, kdy Jakoubek Výklad na

Zjevení psal). Dobu klidu a míru po porážce Antikrista ovšem spojil
úrodností. V materiální hojnosti ale

zlatého

věku.

nespatřoval

rovněž

s plodností a

pozitivum, i on prakticky odvrhl koncept

Podle Jakoubkova modelu (ovšem v evropské exegetické tradici nijak

originálního) materiální dostatek

měl

i v sedmém

věku

za následek propadnutí

neřestem

a

přílišné náklonnosti k pozemskému světu. To mělo vést ke konečnému zániku. 1084

IX.5.2. Ideál prvotní církve
Pro

Mikuláše

z Pelhřimova,

pokud

se

pohybujeme

v diskurzu

husitské

apokalyptiky, byla táborská komunita pokusem o obnovení prvotní církve, zde ovšem již
eschatologicky

zaměřené,

bojující

aktuálně

proti zlu, které

je nutné chápat i Biskupcovo pojetí majetkového
bylo

řečeno,

šířil

uspořádání,

Antikrist. V tomto kontextu
chudoby a bohatství. Jak již

náklonnost k materiálním a pomíjivým hodnotám, chamtivost a lakota, to vše

bylo pro Biskupce dílem Antikrista. V prvotní církvi ani v eschatologicky pojatém modelu
ideálního

uspořádání,

Biskupcem

líčený

jež

mělo

nastat po porážce Antikrista,

neměly

tyto elementy místo.

apokalyptický boj, který vedli husité proti silám zla, byl zápasem o

reformu církve a proti jejímu bohatství. Byl to

zároveň

boj za obecné obnovení

ideálů

prvotní církve, tedy i za obnovení chudoby, jako jedné zjejich základních hodnot a ctností.
Cesta

vykořenění

církevního bohatství a smetení jejího majetku z povrchu

země

byla

v Mikulášově apokalyptickém systému interpretovaná jako jediná možná a jediná správná
v boji proti Antikristu, kterého ztotožnil mimo jiné se všemi materiálními,
hodnotami

světa.

Jen tak mohla být nastolena na zemi

následující chudého Krista (vir pauperissimus) a
míru sedmého

věku

a poté do

věčné

blaženosti.

opět

směřující

Opět

tělesnými

chudá a pokorná církev,

do eschatologického klidu a

se zde projevila

přítomnost

"dvou

realit", s nimiž Biskupec pracoval. V prosté a běžné realitě tohoto světa bylo potlačení
touhy po majetku, lakomosti a všech negativ spojených s přílišným uctíváním materiálních
statků

záležitostí osobního rozhodnutí a vnitřní snahy každého jedince. Takto lze

v přeneseném smyslu chápat i časté výzvy k neustávajícímu boji, jenž měli vést po celý
svůj život vyvolení - svati, aby potlačili nástrahy světa, těla a svého srdce. 1085 V druhé,

apokalyptické

realitě,

jež s první korespondovala, pak byl boj proti bohatství a

neřestem

1084 Výklad na Zjevenie, I, s. 305. Podrobněji k této problematice v kapitole Chiliasmus a husitská
apokalyptika čas po porážce Antikrista.
r
1085 Super Apocalypsim, fol. 76 (ad Apc 7,9), "Turba enim Dei per totam vitam gerit belIa, ( ... ) quia sunt in
diffidatione cum mundo, carne, et suo corde." Biskupec zde navazuje věrně na Jakoubka, srov. Výklad na
Zjevenie, 1., s. 284, ,,( ... ) dávaje znáti, že volení mají ustavičný boj před odplatau, neb sau v odporu s světem,
tělem a svým srdcem, nemajíc v nich doufánie." Srov. Howard KAMINSKY, Nicholas oj Pelhřimov's Tabor:
an Adventure into the Eschaton, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 151.
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na

tí a

součástí

eschatologického boje proti démonickým silám Antikrista (takto pojaté

reality textu odpovídaly i různým rovinám

středověké

exegese).

Táborskou komunitu Mikuláš Biskupec na mnoha místech

ept

nemělo

naplněno

jak

prvotní církve - toto poslání

na

Antikrista, nýbrž také obnovením modelu vlastnického
křesťané, měli
svůj

majetek,

být

různé

připodobnil společenství

pouze v rovině boje a porážky
uspořádání. Stejně

jako prvotní

i ti, kdo náleželi k široce vymezené církvi soudobé a zreformované, odhodit
neměli

nic vlastnit, pouze to,

čím

uspokojili své základní

potřeby.

Jen tak

mohli být v závěrečném boji proti Antikristu úspěšní. IOS6

ské
již

xtu
již

vše
elu

sto.

1

o

:álů

lstí.

V hledání

odpovědi

na otázku po roli majetku a vlastnictví v prvotní církvi mohl

Biskupec navázat jednak na obdivovaného Viklefa, ale také na předhusitské teoretiky, jako
byl

Matěj

z Janova. Biskupec v řešení tohoto problému nebyl

Janov. I v jeho

očích

byla v ideálním

rezignace na osobní majetek,
nebyl na

Táboře

uspořádání,

společné

přitom radikálnější

jež by odpovídalo prvotní církvi, nutná

vlastnictví bylo zachováno. Tento model

žádnou novinkou, nýbrž

měl

tradici již od

počátku

na druhé

nutné životní

straně

nijak

potřeby,

explicitně

ostatně

existence komunity.

V Biskupcově ideální vizi nebyla připuštěna chamtivost ani jakékoliv zneužívání
statků,

než

světských

nemluvilo omezování majetku komunity pouze na

naopak, materiální zisky plynoucí z husitských výprav obhajoval

jako nutné.
I Jakoubek ze

vná

{mi

:ev,

ua

vou

:ení

LÍch
lze

:elý

mé,

tem

Stříbra

ve svém Výkladu na Zjevení použil model porovnání prvotní

chudé a pokorné církve s církví soudobou, již se nerozpakoval spojit

přílišné přilnavosti k pozemským statkům s obrazem zkaženého Babylonu.

tem,

Ir:

na

základě

los7 Dobrovolně

zvolená chudoba byla pro Jakoubka jedním ze základních faktorů i v úvahách o uspořádání
světa

a soudobé církve. Pokud své myšlenky vsadil do dualistických struktur apokalyptické

rétoriky, pak na jedné
přívrženci

šelmy,

kteří

straně

byli

stáli následovníci Krista a jeho chudoby, na druhé pak
naplněni

lakomstvím a touhou po majetku; "kdež jest

dobrovolná chudoba, z té Boha chválé, nerepcí, ale čistie se, pokorně protivné věci snášejí,
slávu světskau opauštějí a svět, tu jest Duch boží. Šelma veliká i menší, nápodobná
Beránkovi, praví se také mieti Ducha božieho, ale následuje lakomstvie, vosahuje mocí
města,

hrady, domy a roboty chudých a s potem ausilé vdov sžierá, vládnauti

časnými

Super Apocalypsim, fol. 154 v (ad Apc 12,1), "sícut christiani primitivi omnia proiciebant ante pedes
apostolorum, ita quod nihil possidebant, sed solum ad sustentamentum ea tenuerunt." Srov. Marsilius de
fADOVA, Defensor Pacis, dist. II, cap. XIII, § 22-23.
087 Výklad na Zjevenie, 1., s. 319, "Tau trub au Pán traubil v cierkvi prvotní skrz chudé, opovržené a mdlé,
kteříž všechen svět mocný zbauřili. A nynie by potřebie bylo, kdyby Pán mezi námi trubau zatroubil
v zkažení v nás toho Babylona, aby zdi Jericha padly v nás a abychom slepotu svau poznali, a po takových
věcí zlých zkažení aby se zase vzdělalo a obnovilo královstvie Kristovo v nás."
1086

in

právě
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věcmi žádá a hojná mieti zbožže podjménem zákona (. ..) ten lidjest šelma.,,1088 Chudobaje

ale podle Jakoubka

člověku užitečná, ačkoliv

ale sociální daností. Chudí mají

pokorně

a

si ji sám nezvolil, a tudíž není jeho ctností,

dobrovolně

snášet

svůj úděl,

"neb sau

dědicové

království nebeského, jakož die Kristus: "Blahoslaveni chudí duchem, neb jich jest
krá[lovství nebeské}.,,1089

Jan Viklef byl pro husity inspirací v tom, že církev má být za

přispění světské

zbavena všeho svého pozemského majetku a vrácena

původní chudobě.

Za

přisoudil

prvotní církvi. Již

před

sloužit také model vlastnictví, jenž Viklef

předlohu

moci
mohl

rokem 1407

někdo s největší pravděpodobností přivezl do Čech spis De civi/i dominio, ve kterém
včetně

Viklef vykreslil portrét ecc/esia primitiva,
Jako mnozí

před

ním i po

něm

vycházel ze

čtvrté

kapitoly

Skutků

osobní vlastnictví,

neboť

toto

společenství.

otázky vlastnictví v tomto

také Viklef v argumentaci o majetku v prvotní církvi
apoštolských (Act 4, 32-35).

zabraňovalo

Vyloučeno

bylo veškeré

dokonalému následování Krista "quia aliter non

potest quis esse Christi discipulus, nisi sic renunciet omnibus que possidet.,,1090 Pouhou

negaci majetku nepovažoval Viklef za cestu k duchovní dokonalosti, komunita tedy
netrpěla

společném

nouzí, materiální statky byly ale ve

vlastnictví, "erat illis omnia

communia." Všichni si byli rovni, nebylo chudých ani bohatých. 1091 Hmotné statky se
přerozdělovaly

(dividebatur) každému podle jeho

potřeby,

což vyloučilo vznik jakýchkoliv

okamžitých přebytků v rukou jednotlivce.
Kádě,

do nichž odkládali

příchozí

na Tábor

svůj

osobní majetek, vznikly

v počáteční adventistické a chiliastické fázi husitství jako projev
apokalypticko-eschatologických
tíživého

před

očekávání

bezprostředních

(zbavení se všeho materiálního,
světa,

nastolením posledních událostí

rituální

přihlášení

tělesného

se ke

a

skupině

vyvolených). Také Mikuláš Biskupec své čtenáře či posluchače hojně ujišťoval, že veškeré
materiální statky se v rámci komunity okamžitě přerozdělují, tudíž nejsou využívány ani
zneužívány k osobnímu užitku. Biskupec se ale již dávno vzdálil fatalismu husitských
chiliastů a v otázce vlastnictví a majetku navazoval na jiné tradice. Když sepisoval svůj

apokalyptický výklad,

měl zjevně před očima

podobný model

Výklad na Zjevenie, II, s. 555-556.
Výklad na Zjevenie, I, s. 118.
1090 Jan VIKLEF, De civi/i dominia, lib. III., cap. VI., s. 78.
1091 Jan VIKLEF, op. cit., s. 79.

1088
1089
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uspořádání

prvotní církve

Matěj

ludobaje

jako

) ctností,

nenechával, vše se odevzdávalo do společného jměnL 1092

dědicové

z Janova (viz výše) nebo Viklef. Nikdo

hu mohl
~m

~

1407

kterém

~čenství.

Pelhřimova,

Mikuláš z
eschatologických

moci

pro sebe podle Biskupce nic

IX.5.3. "Generalis ecc/esiae reformatio in electis,,1093

;žch jest

~ké

Sl

měl před očima

spisů, ať

předešlí

jako

Působením

stále živý ideál prvotní církve.

pseudoapostolorum,

přeměnila

ovládané

naplněny

autoři

před

apokalypticko-

husity františkánští,

Antikrista byla ale

postupně

se na ecclesia carnalis nebo také congregatio

chamtivostí,

obchodům, světskému

hnutími, jež byly

citovaní

husitští, lolardští nebo více než sto let

ecclesia primitiva zkažena a

svatokupeckým

stejně

lakotnými

kteří

duchovními,

propadli

zmiňovanými

majetku a své pýše. Rozdíl mezi

apokalyptickým radikalismem (a pokud husitství nahlížíme

lí církvi

z perspektivy Biskupcova apokalyptického výkladu, pak je nutné ho za takové

veškeré

považovat),

liter non

Pouhou
ita tedy
~

omnia

tatky se
rchkoliv

něj

tředních

sného a
skupině

veškeré
'ányani
5itských
val

svůj

v radikální

změně

názoru na iniciátora reformy. Jáchym z Fiore a na

navazující františkáni spirituálové se

vnějšího

ohrožení církve, a tak

vkládali do zásahu
právě příchod

"naděje"

nekřesťanské

cizí armády, jež

ještě

na

zpravidla

očištění

armády (Olivi
měla zničit

a

myšlenkově řídili

zničení

očekával

zkaženou a

paradigmatem

zkažené ecclesia carnalis

na konci pátého
zesvětštělou

věku

církve

církev). Jakožto

duchovní hnutí, založené na intelektuální argumentaci, františkáni spirituálové ani na
vlastní bojovou iniciativu
potlačení

vznikly

spočíval

rovněž

a vykořenění

přirozeně

příliš světské

nemysleli,

ačkoliv,

jak je

vidět,

i zde hrálo násilné

církve svou úlohu. V husitské apokalyptice tomu bylo

zcela jinak. Mikuláš z Pelhřimova prezentoval husitské vojáky jako ty, kdo byli vyvoleni
Bohem, aby provedli reformu, aby porazili Antikrista a vrátili církvi její původní, chudou a
prostou podobu. Vzhledem k tomu, že bohatství v církvi, pramenící z lakotnosti a
chamtivosti duchovních, bylo dílo Antikristovo, muselo být zcela
vyvoleni

právě

husité.

Bůh

zničeno,

k čemuž byli

nejprve seslal dva "svaté kazatele", tedy Jana Viklefa a Jana

Husa, aby plamennými slovy vystoupili proti simonii a bohatství v církvi. Husité pak,
navazujíce na Husova slova, sami provedli reformu a zbavili církev majetku.

Podobně

Biskupec argumentoval i v úvodní pasáži své Táborské kroniky.lo94 Husitský boj tak byl

í církve
Super Apocalypim, fol. 288 T (ad Apc 17, 17), "Nam prout nostri bellatores hec, que communiter
acquirentes per bellum dividunt"; Super Apocalypim, fol. 283 v (ad Apc 17, 14), ,,(nostri bellatores) avaritiam
omnem fugiunt et pauperem vitam lesu Christi amant."
1093 Tento titul jsem si vypůjčila z Amald de VILLANOVA, Expositio super Apocalypsi, Amaldi de Villanova
Scripta Spiritualia l., Barcelona 1971, s. 106. Ačkoliv tedy není vyňat z textů husitské apokalyptiky,
vystihuje přesto naděje a představy vlastní apokalyptickému myšlení Mikuláše z Pelhřimova. Představa
obrody církve a společnosti prostřednictvím vymezené skupiny vyvolených ostatně tvořila jednu
~e základních invariant v obecné struktuře apokalyptických textů.
094 Super Apocalypim, fol. 184" (ad Apc 13,3), "Omnes ergo sancti pugnabunt et occident Antichristum, id
est illos, qui vivunt ad voluntatem dyaboli et operantur iniquitatem. Sed non inveniuntur heu bellatores, qui
1092
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jednoznačně začleněn

do apokalyptického schématu kosmologického boje dobra a zla.

Mikuláš Biskupec, v obecném

časovém

rámci, vymezeném

recapitulatio, ve své apokalyptické postile
Husité,

stejně

připodobnil

časově-interpretativní

zásadou

husity k apoštolům prvotní církve.

jako apoštolové, byli vyvoleni, aby vypudili ze

světa

zlo, aby

potlačili

síly

Antikrista. 1095
Biskupec zde uvažoval v rámci obecných apokalyptických schémat, jež se
vývoje tohoto žánru

vytvořily

a

vynořovaly

se v různých mírných modifikacích. Biskupec

(a před ním Jakoubek) spojil do jednoho pátý a šestý
připravoval

ke svému vystoupení, s

věkem

věk

církve, tedy

věk,

jeho plné vlády. Byli tak

věku,

lakotě

v rámci

nápravě.

vítězství

vyvolených ve velké
chudobě

bitvě

znamenal

s Antikristem,

konečnou

obecné reformatio církve. A husité byli podle Biskupce
kteří

hříchů.

že žijí

Díky její

a touze po majetku se z ní stala generalis ecclesie ruina. V šestém

Návrat církve kjejí

dramatu",

kdy se Antikrist

přesvědčeni

v době, kdy církev pod vlivem Antikristovy moci dosáhla vrcholu svých
nenasytnosti,

během

mělo

dojít k obecné

porážku Antikrista a

těmi

zároveň

"hrdiny v eschatologickém

byli Bohem vyvolení, aby onu obecnou reformu církve vykonali.

IX.S.4. "Hodie venenum infusum

esť

Hodie venenum infusum est - dnes byl vlit do církve jed, tato slova
legendy zvolat na nebi

anděl

ve chvíli, kdy

císař

Konstantin

předal

měl

podle

papeži Silvestrovi

světské panování nad Římem. Konstantinova donace se během středověku stala součástí

se contra ornne caput nequitie opponerent viriliter, sicut fuerunt olim sancti viri, prophete et apostoli. Hoc
propter nimiam ingratitudinem populi, cui comminatus est Dominus per Isaie IIIo: Ecce Dominnus dominator
exercituum auferet ab Ierusalem et ab Iuda validum et fortem, id est fortem virum bellatorem, iudicem et
prophetam. Et si ingrati fuerimus, timendum est, ne istos viros nobis strenuos auferat, id est spirituales et
seculares, quos dedit nobis duces contra Antichristum et eius nequissimos operarios, sicut iam multos a nobis
tulit, magistrum Iohannem Hus etc., qui fortiter bellaverunt contra unum i11ud caput, id est contra papam et
contra suas abusiones. Sed nunc possumus dicere in persona Christi i11ud, propter raritatem bellantium ( ... )
Et patet, quod Antichristum et omnia eius opera sancti occident, contra que pugnabunt." Fol.. 245\ (ad Apc
16, 2) "claustrales et alii ficti spirituales ( ... ) per avaritiam congregaverunt multas divitias et possesiones,
super quos nostris temporibus commonuit Deus angelos primo s et predicatores egregios evangelii dei,
magistrum Iohannem Wigleff et gloriosum magistrum Iohannem Hus, et ceteros qui effuderunt philiam suam
super symoniacos eciam usque ad mortem eis resistentes." Fol. 254 v -255 r , (ad Apc 16, 12) - Biskupec tu
mluví o nadbytečných příjmech církve, jež tvoří "velkou řeku" a zahrnují i "census iniustorum dominorum
quem a subditis tollunt, in nullo eis proficientes ( ... ) spiritualium decime, census, symonia, offertoria, et
cetera talia, quorum avaritiam nullus vere et debite valet enucleare, quam lata et profunda sit, excedens etiam
avaritiam secularium dominorum ( ... ) iam hoc flumen pro magna parte Dominus per predicatores fideles
exsiccat nostris temporibus, per evangelicos viros, puta magistrum Iohannem Wigleff et magistrum
Iohannem Hus, etc. Hii enim viriliter, fideliter, et constanter clamaverunt, effundentes philiam suam contra
avariciam cleri, ad quorum predicationem certe hoc magnum flumen sacerdorum avarorum exsiccatum est in
magna parte in Bohemia et in Moravia." Srov. Nicolaus de PELHRZIMOV, Chronicon Taboritarum, s. 476 n.
r
1095 Super Apocalypim, fol. 228 (ad Apc 14, 17) "Tamquam primi cultores Dei in hoc seculo sunt constituti.
Ex hiis igitur ad destruendum regnum Antichristi temporibus novissimis et ad extirpandum semen nequam
vidit Iohannes exire, qui sicut ipsi apostoli mundum relinquerunt, et ipsi relinquere. Sicut enim illi, qui iam in
celo sunt, vitam contemplativam ducebant."
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a zla.

legend a mýtů, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. 1096 Církevní reformátoři, ale i

sadou

někteří kronikáři

írkve.

argumentace

li síly

Konstantinovo nadání znamenalo pro církev jed v žilách. Tento motiv se v evropské
literatuře

a

světští autoři,

zařadili

mýtus negativní, tedy o

objevuje v hojnějším

středověké

pozastavující se nad stavem

měřítku

od

počátku

andělském

v církvi, do své

hlasu, hlásajícím, že

13. století. Jeho

můžeme vidět

literární (a reformní) topiky

mravů

zařazení

do souboru

v návaznosti na obecnou snahu o
andělském

(Upec

reformu církve, jež trvala již od gregoriánského období. Legenda o

:ikrist

z nebe, jenž ohlašoval vlití jedu, se

:e žijí

žánrů

y její

vlití Ducha svatého). Variace na tuto legendu se objevila u Geralda z Walesu, v

~stém

psaných skladbách Waltera von der Vogelweide, ve spisech jinak velkého obhájce

Jecné

papežství Alvara Pelagia (v druhé

:oveň

počátku

ckém

z Paříže, najdeme ji ale také

vynořovala

(v jedné z verzí legendy, církvi a

části

v různém kontextu a u

Konstantinově

donaci

příznivé,

lčástí

hlas oznamoval
německy

jeho díla Summa de statu et planetu Eeclesie). Na

přiznal původně

například

v kronice Jana z Winterthuru. Ten sice

dobrý úmysl

(ostatně stejně

jako mnozí další

Danteho, jenž umístil Konstantina do Ráje, nevyjímaje), následky

;trovi

autorů různých

14. století legendou o andělském hlasu podpořil svou argumentaci proti donaci Jan

Konstantinovi

:Jodle

hlasu

císařovy

nadace

autoři,
líčil

ale

ve velmi temných barvách. 1097 Slovy o jedu vlitém do církve si povzdechl nad církevním
majetkem také anonymní švábský minorita, když na konci 13. století sepisoval svou
universální kroniku, známou jako Flores temporum, která se stala jedním z klíčových
textů, ze kterých čerpala následující středověká historiografická produkce. 1098 Negace

Konstantinovy donace se brzy chopily také heretické skupiny. Legenda o jedu a andělském
Je

inator

hlasu se vyskytovala například v evropské valdenské

literatuře,

proti Konstantinovu nadání

:t
:t

nobis
1 et

... )
A.pc
s,
suam
1

lm
~tiam

s
ltra

:st in

5 n.
tuti.
lm

:trn in

1096 Přehledově k tématu Gerhard LAEHR, Die Konstantinische Schenkung in der abendlandischen Literatur
des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Historische Studien, Hf. 166, Berlin 1926, reprint Vaduz
1965.
1097 Die Chronic Johanns von Winterthur, (ed.) Friedrich BAETHGEN, MGH , Scriptores, Nova series, tom.
III, Berlin 1955, s. 226 n., "Proprie venenum ecclesie infusum a voce memorata dicitur, quia illa liberalis
dacio et munifica erogacio Constantini regis Romanorum summo pontifici exhibita fomes et occasio,
quamquam bono zelo fecerit, scismatis prelibati, contencionum, preliorum, homicidorum, scandalorum
innumerabi1ium a capitibus sepedictis promotorum pro rengnis et terrenis bonis seu possesionibus
temporalibus capiendis extiti ( ... ) Hec pestis se va causat, avaricia. Ecclesiam nummus vilem fecit
meretricem. "
1098 Flores Temporum seu Chronicon Univers ale ab Orbe condito ad annum Christi MCCCXLIX, (ed.)
Michaele EYSENHART, Lugduni 1743, s. 48, "praecepit deinde, ut omnibus ecclesiis solverentur decimae de
universis rebus: tunc vox in aere audita est, sic dicens: Hodie venenum infusum est Ecclesiae." V Čechách je
plný text Flores temporum zachován ve třech středověkých rukopisech. Pasáž o jedu vlitém do církve se ve
Všech případech shoduje s textem citované edice. Srov. ruk. KMK Praha C.41; NK ČR Praha IV.H.18., fol.
f
13 ; NK ČR Praha VI1.E.27., fol. lOV; k zachování tohoto spisu a kjeho základní charakteristice Heike
Johanna MIERAU, Antje SANDER-BERKE, Birgit STUDT, Studien zur Oberlieferung der Flores temporum,
MGH Studien und texte 14, Hannover 1996.
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s
argumentoval podobně i Arnold z Brescie. 1099 Pro české předhusitské a husitské
bylo nepochybně důležité, že legendu o andělském hlasu a o jedu vlitém do církve použil

na rozhl

ve svých traktátech Jan Viklef. 1100

zásadní!

Konstantinova donace se stala také důležitým mezníkem v pojetí dějinných věku

počátek

pro středověké apokalyptiky. Její ostrá kritika se ve 13. století objevila ve výkladech na

pokud

Apokalypsu, jež vyšly z pera Huga ze St. Cher (A ser pinguis a VidU !acob ).1101 Hugo pro

v jedno

posílení své argumentace použil i legendu o Konstantinově donaci a jedu vlitém do

označil

církve. 1102 Autor výkladu sice nepopíral, že by císař Konstantin jednal ex instinctu Spiritu

epochu

sancti, dobrý úmysl se ale pokazil zásahem amorfních sil ďábla, "ideo dixi, quia diabolus

Rovně2

procuravU dari Ecclesiae abundantiam temporalem.''' 103 Při periodizaci jednotlivých věků

pozitiv!

v dějinách církve se Konstantinovo jméno u Huga ze St. Cher neobjevilo, čtvrtý věk byl

po Ko

ale vyhrazen pokrytectví prelatorum, clericorum, religiosorum et laicorum, přičemž

uspořá<

největší ztráty utrpěla v tomto věku chudoba, ,,paupertas, iam omnino et aterte Jere ubique

měla z

percussa est.''' 104

Pátý vi
jeho pc
kdy se

1099 Epistolafratrum de Italia ad quosdam conversos de haereticae pravitatis errore ad Sanctum Petrum in
der Awe, ut non crederent sacerdotibus sed dicunt se esse veros Apostolorum succesores, in: Ignaz von
DOLLINGER ed., Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Waldesier und Katharer, Beitragen zur
Sektengeschichte 11., New York 1890, s. 356, "Istis vero altercantibus cum Silvestro, eadem nocte sequenti
audita est vox de coelo dicens: hodie diffusum est venenum in ecclesia Dei, quam vocem Christi pauperes
audientes audacius cepta perficiunt." Srov. Errores haereticorum de secta Waldensium, Cod. S. Emmeram.
Ratisb. X., 5. Saec. XV., in: DOLLINGER, op. cit., s. 306. Ke vztahu hnutí Arnolda z Brescie ke Konstantinově
donaci, Gerhard LAEHR, op. cit., s. 175 n. K dalším valdensky orientovaným autorům, u nichž se vyskytuje
motiv legendy Nicolaus de DRESDA, Puncta, ed. Romolo CEGNA, MPP 33, 1996, s. 116, pozn. 271.
1100 Jan VIKLEF, Tractatus de Ecclesia, ed. Iohann LOSERTH, London 1886, s. 317-318, ,,[ ... ] quod, inquit,
ecclesiastici temporalium habeant jurisdiccionem forte non multum expedit et erat forte venenum quod
legitur cecidisse in Ecclesia Dei tempore Constantini qui in iurisdiccione sua dotavit ecclesiam." Sov. Jan
VIKLEF, De Potestate Papae, ed. lohann LOSERTH, London 1907, s. 198.
1101 Citačně se tu přidržím edice Vidit !acob in: Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, tom. XXIII., Parmae
1869, s. 325-511. Mikuláš Gorran v Cognovit Dominus ani Petr z Tarentaise ve Confitebor tibi motiv
Konstantinovy donace jako jedu vlitém do církve nepoužili, ačkoliv v jiných případech zAser pinguis a Vidi!
!acob hojně čerpali.
1102 Vidit Iacob, in: op. cit., s. 430-431, výklad na 12. kap. Apc. "Significat abundantiam quam misit draco
Domino permittente in Ecclesiam Dei, quando a Constantino datum est ei imperium occidentalis Ecclesiae.
Et signanter dicit, quod Draco sive Serpens ex ore suo misit aquam post mulierem. Quia ex ore serpentis non
exit nisi sibilus et venenum. Et ista temporalia non sunt nisi sibilus unus, quia cito transerunt, et plena sunt
novitatis et litis, et quae venenosa sunt, quia libenter occidit. Unde tunc audita fuit vox Angelorum in aere
dicentium, Hodie infusum est venenum in Ecclesia Dei, sicut legitur in Apocryphis Sylvestri; et quia iam
appropinquat venenum ad cor Ecclesiae."
1103 Tamtéž.
1104 Op. cit., s. 394-395. Hugo ze St. Cher tradičně rozdělil běh církevních dějin do sedmi částí: první věk
zahrnul počátky církve, druhý dobu svatých mučedníků, třetí heretiků, čtvrtý pokrytců (tento věk Hugo
považoval za svou přítomnost, stejně jako před ním Richard od Sv. Viktora, v jehož textu se Hugo do značné
míry inspiroval, Vidi! Iacob, s. 393, "Tria sequentia narrantur ut futura, quo ad finalem statum Ecclesiae ( ... )
scilicet quinti, sexti et septimi;" Srov. Richardus a SANCTO VICTORE, In Apocalypsi Libri septem, MPL 196,
col. 782), pátý měl být dobou předchůdců Antikrista, šestý vlády Antikrista a v sedmém věku měl přijít klid a
mír po porážce Antikrista.
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idea e'
církve,
zname
apokal
jako:
jedn02

fuž! e
františ
století
Satan

Jác
U/timi!
WILLlf
preliur
Consta
Luca F
1106 Da
llO? Ni

llOS

Apoca
ll08 Al
Geiste
ligatm

Velký příznivec chudoby, jenž přihlášení se k radikální formě chudoby povýšil až

tské
"kve poutil

na rozhodující eschatologický faktor, Petr Jan Olivi, Konstantinovu donaci kupodivu nijak
zásadními slovy nezatratil, nebyla pro

ných

věků

dadech

na

Hugo pro

počátek

nové, horší a
uvědomíme,

pokud si

zkaženější

~tu

epochu od Konstantina do své

věků

lých

Ý věk byl
přičemž

re ubique

epochy. Tato

skutečnost přestane

viděl

být nesrozumitelnou
například

vjednom ze svých drobnějších děl De Ultimis Tribulationibus vládu Konstantina Velikého
označil

1 diabolus

ani natolik výrazným mezníkem, aby v ní

že Oliviho velký myšlenkový vzor, Jáchym z Fiore,

vlitém do
Spiritu

něj

Rovněž

za

časový

bod, kdy

přestalo

utrpení církve a

začal čas

současnosti přiřadil

míru. Jáchym v tomto dílku

dokonce k sedmému

věku

církve!

v Liber Concordiae Jáchym pokonstantinovské období v církvi hodnotil velmi

pozitivními termíny, jako epochu velké církevní svobody.lloS Olivi majetek v církvi v době
po

Konstantinově

uspořádání,

měla začít

Pátý

věk

donaci až do konce pátého

věku

podstatě dočasné.

Již od

jež bylo ale ve své

považoval za nutnou
počátku

šestého

vracet k ideálům evangelické chudoby a svého majetku se

v Oliviho apokalyptickém vnímání

jeho počátek

viděl

časů

tedy

nezapočal

v době vlády Karla Velikého a dalších

věku

měla

součást

se církev

zcela vzdát.

Konstantinovou donací,

panovníků

z karolinské dynastie,

kdy se církvi dostalo mnoha beneficií, bohatství a moci. V souvislosti s tím zcela upadla
~trum

in

idea evangelické dokonalosti. Karolinskou dobu za mezník mezi epochami v

dějinách

von
r

equenti
lperes
neram.
;tantinově

církve, nahlížených z apokalyptické perspektivy,

označil

i Bonaventura, pro

něj

ale

znamenala počátek šestého věku. 1106 Ani mezi na františkánský řád vázanými autory
apokalyptických výkladů nebylo tedy pravidlem, aby Konstantinova donace byla nahlížena

,kytuje

jako zásadní vnesení zla do

nquit,
od
'. Jan

jednoznačně

fuit ecclesiarum edificatio." II 07 Jedna z Lyrových inspirací, německý laický bratr

Parmae

františkánského

s a Vidi!

iraco
lesiae.
ltis non
I sunt
aere
am

věk
D

značné

le ( ... )
_ 196,
t klid a

řad

církve. Pro Mikuláše Lyru znamenal Konstantin

osvobození církve a základ jejího
řádu

rozkvětu,

"eccelsiae liberatio [ ..] secuta

Alexander Minorita, jenž své Expositio in Apocalypsim sepsal ve 13.

století, naopak viděl v době papeže Silvestra a císaře Konstantina okamžik, kdy byl svázán
Satan a uvězněn na tisíc let. ll08 Tisíciletou vládu svatých a Krista Alexander pak ztotožnil

Jáchym z FIORE, De Ultimis Tribulationibus, ed. E. R. DANIEL, in: Abbot Joachim oj Fiore: The De
Ultimis Tribulationibus, in: Prophecy and Millenarianism. Essays in Honour ofMarjorie REEVES, ed. Ann
WILLIAMS, Harlow 1980, s. 177, "ltaque quod a passione domini usque ad Constantinum magnum illud
prelium gestum est in ecclesia quod legitur in Apocalypsi, labori sexte etatis asscribendum est. Et quod a
Constantino usque ad presens pax fuit in ecclesia, quieti etatis septime attribuendum est." Srov. rovněž Gian
Luca POTEsTa. II Tempo dell 'Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Roma-Bari 2004, s. 207 n.
1106 David BURR, Bonaventure, Oliv i and Franciscan Eschatology, Collectanea Franciscana 53, 1983, s. 25 n.
1107 Nicolaus de LYRA, Sexta pars Biblie cum Glosa ordinaria et expositione litterali et morali ... super
Apocalypsim, Basileae 1508, fol. 252'.
1108 Alexander MINORITA, Expositio in Apocalypsim, ed. Alois WACHTEL, MGH, Quellen zur
Geistesgeschichte des Mittelalters 500-1500, Bd. I, Weimar 1955, s. 412, "Tempore namque sancti Silvestri
ligatus est diabolus in membris suis, id est in exterioribus persecutoribus, ne manifeste aftligeret Ecclesiam ."
1105
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p

s pozicemi pokonstantinovské církve, ,,Et vixerunt et regnaverunt eum Christo mille annis

(Ape 20, 4). Sed post tempora Constantini imperatoris vixerunt et regnaverunt eorporaliter
et manifeste super terram." I 109 Opět se tedy ukazuje, že soudobá interpretace
vizionářských

a prorockých

textů

byla v naprosté závislosti na okamžitém kontextu,

v němž se autor pohyboval, na politické situaci, mocenských silách a v neposlední

řadě

na

osobních zájmech.
Husitská apokalyptika se ke
o

andělském

Konstantinově

hlasu a jedu vlitém do církve,

donaci tak

popřípadě

smířlivě nestavěla.

Legenda

narážka na ní (hodie venenum

irifusum est), se stala jedním z lod eommunes mezi husitskými reformními autory. Sám Jan
Hus, zřejmě v návaznosti na Viklefa, tento motiv ve svých spisech použil. lllO Andělský
hlas oznamoval otrávení církve jedem majetku rovněž Mikuláše z Drážd'an, IIII tento motiv
se objevil i v traktátu o papežské a

císařské

moci,

připisovaném českým

husitologickým

bádáním vyslanci pražské univerzity u Kostnického koncilu, Janu Kardinálovi z Rejštejna,

"Item imperator Constantinus tempore beati Siluestri - dotavit eeclesiam et eum audita est
vox de sursum, ut fideles testantur eroniee, hodie venenum missum est in eeclesiam
Dei.,,1112 Slova legendy o jedu vlitém do církve zazněla ostatně i na Basilejském koncilu,
ve své argumentaci ji použili Petr Payne i Oldřich ze Znojma. 1113 Majetek v církvi
považoval za jed i
legendu o

Milíč

andělském

z

Kroměříže,

hlasu. Jakoubek ze

apokalyptických textů a spojil
čtvrtého věku

pak

ovšem bez jiného náznaku, jenž by odkazoval na

čtvrtý věk

jednoznačně viděl

Stříbra

navázal na

předešlou

evropskou tradici

církve s rozbujelým hříchem pokrytectví.

v Konstantinově

vládě

Počátek

a zejména v jeho nadání

církvi. I I 14 Vzápětí dodává: ,,A tehdáž, jako kroniky římské svědčí, když bohatstvím nadán
Rovněž, op. cit., s. 432, srov. s. 343 n, "A tempore namque Constantini imperatoris, ubi dicitur, quod
Christianis sol sive lumen fuisset ortum, quando.episcopi coeperunt regnare super terram."
1109 Alexander MINORITA, op. cit., s. 431.
1110 Jan Hus, De Ecclesia, ed. Harrison THOMSON, Praha 1958, s. 146-147, "quomodo tempore dotationis
eccelsie audita est angelica vox in aere, quod hodie effusum est venenum in eccelsia sancta dei."
r
v
1111 Nicolaus de DRESDA, NK ČR, IV. G. 15, fol6 _8 "quod tempore donationis eccIesie audita est vox
angelica ( ... ) hodie effusum est venenum in eccIesiam sanctam Dei", obdobně, fol. 30v-3l r, "Tunc vox audita
est in aere: hodie venenum infusum est eccIesie, ut patet n dicta Cronica. "; srov. Nicolaus de DRESDA,
Puncta, ed. Romolo CEGNA, MPP 33, 1996, s. 63-64, zejména ř. 318 n.; s. 116, ř. 1908; srov. rovněž
Nicolaus de DRESDA, Super Pater noster, NK ČR, IV. G. 15, fol. 80 v •
\lI2 Traktat und Gegentraktat uber papstliche und kaiserliche Gewalt, besonders bezuglich der Konzilien
(1414), in: Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, ed. Heinrich FINKE, Paderbom
1889, s. 279.
1113 Ulrichus de ZNOJMO, Oratio in Consilio Basileensi, in: Orationes quibus Nicolaus de Pelhrimov [. . .} et
Ulricus de Znojmo, articulos de peccatis publicis puniendis et libertate Verbi Dei in Concilio Basileensi
anno 1433 ineunte defenderunt, ed. F.M. Bartoš, Tábor 1935, s. 154; Petrus PAYNEANGLlCUS, Positio,
replica et propositio in Concilio Basiliensi a. 1433, ed. F.M. BARTOŠ, Tábor 1949, s. 33-34.
1114 Výklad na Zjevenie, 1., s. 329, "A to se dálo za času Konstantina, kterýž obohatil cierkev jako jménem
slunce, dobrým totiž úmyslem. A to bylo škodlivějšie, nežli když Nero a jiní hubili cierkev boží." Podobně
Výklad na ZJevenie, 1., s. 334. Věk pokrytectví rovněž Výklad na ZJevenie, 1., s. 260 n.
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začalo

annis

jest papež, slyšán jest hlas s nebe: 'Dnes vlit jest jed v cierkev. ' A tu se

aliter

viece jest jím svedeno nežli jinými cestami.,,1115 I v tomto případě byl Jakoubkův spis

'etace

inspirací pro apokalyptický výklad

:extu,

počátek čtvrtého věku

jě

hlasu na rozdíl od Jakoubka pouze

na

Jakoubkovy

předlohy,

Biskupcův.

pokrztstvie a

I Mikuláš z Pelhřimova, když popisoval
andělském

církve, psalo Konstantinovi a jeho donaci. Legendu o

a to sice

naznačil,

společným

tušit ji zde

můžeme

pouze s pomocí

odkazem na zprávu v kronikách: "Quia, ut

:enda

cronice dicunt, quod tunc temporis Constantini ceperunt multiplicare religiosos, quibus

?num

dominabatur ypocrisis, habundantia divitiarum, amor ad mundum, ad prosperitatem, ad

I1Jan

pacem.,,1l16 Biskupec zde vynechal celou pasáž o andělském hlasu, objevuje se tu ale pro

~lský

něj

t10tiv

znaky úpadku

~kým

apokalyptické terminologii spojil Konstantinovu donaci a zrod Antikrista. Byl to

eJna,

Konstantin se svým obdarováním církve, kdo

a est

zaplavení církve bohatstvím. Tím otrávil církev jedem a zasel semeno, z něhož byl zrozen

siam

Antikrist. II !?

typické obecné odmítnutí

Je

lcilu,

čtvrtého věku.

těžké

"tělesného světa".

Amor ad mundum

Motiv jedu Biskupec ale

způsobil

přeci

zařadil

mezi hlavní

jen využil, když v temné

naprostý rozvrat původních

právě

ideálů

a

soudit, z jakého pramene husitští apokalyptici a reformátoři převzali motiv,
andělském

hlasu Konstantinovu donaci. V každém případě zcela

írkvi

odsuzující pomocí mýtu o

tl na

vystihoval jejich postoje k církevnímu majetku, jenž nepovažovali za nic jiného než za jed,

ldici

který musel být

átek

obnovena ve své

dání

radikalismu

tdán

jsme

viděli,

husitští

odstraněn,

aby se církev znovu uzdravila a aby mohla být zreformována,

původní čistotě

neviděla

v obecné

a evangelické

chudobě

neustále

evangelickým hodnotám

před

nakloněné

očima

tradiční

tdita

soudobé byl

součástí

zároveň, alespoň

.ě

přesto měli

církve, ideál církve prvotní. Tak se logicky
lakotě

ve

společnosti

a zejména

boje proti Antikristu. Boj proti bohatství církve

v ideové

rovině,

bojem za chudobu církve budoucí, v níž

Tamtéž.
•
r
Super Apocalypslm, fol. 95 (ad Ape 8, 12).
1117 Super Apocalypsim, fol. 179" (ad Ape 13, 1), "quod dicendum est de nativitate eius, puta Antichristi et
sue familie. Nota igitur, quod Antiehristus, id est status spiritualis et seeularis, qui erunt eontrarii Christo
verb o et opere, naseitur ex habundantia divitiarum et prosperitate seeuli. ( ... ) Status ergo spiritualis et
seeularis, ex quo Antiehristi eorpus signifieat, fit eontrarius in omnibus Christo et suo eorpori, naseitur ex
habundantia rerum temporalium et earentia evangeliea asperitate et eonversatione. Tune enim maxime
Antiehristi membra multiplieari eeperunt, quando Constantinus Silvestrum dotavit; quia tune dictum est:
hodie venenum infusum est, id est semen, de quo Antiehristus naseetur."
1115
1116

et

materiální prvek),

naprosto jasný ideál chudé, pokorné a

v apokalyptických spisech musel stát boj proti bohatství a
v církvi jednou z hlavních

raná fáze husitského

jedinou mravní a eschatologickou hodnotu Gak

v představách o sabatu se objevil i

reformátoři

chudobě. Ačkoliv
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měla být obnovena církev prvotní. Pokud by nebyla vykořeněna hrabivost a náklonnost ke
světským statkům, Antikrist by nikdy nebyl poražen a církev by nemohla nikdy být
obnovena do čistoty a kontemplace, vnímané zde ovšem již s eschatologickým zaměřením.

Neboť po porážce Antikrista (tedy po potlačení materiálních tužeb a náklonnosti ke světu,
zničení hříchu avaritae) se svět měl obrodit, ale to až v jiném věku, jenž měl bezprostředně
předcházet apokalyptickému konci pozemského dění.
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lnost ke
~dy

bÝt

ěřeníl11.
~ světu,

středně

x. "Et vidi de mare bestiam ascendentem
habentem capita septem" - Světská moc

v husitských apokalyptických textech
X.1. Králové

země

Proroctví a jejich výklady
společenské

politické a
na

zdůvodnění

(včetně

preference svého autora,

často

tématem.

Světský

panovník byl

v narativní linii proroctví. Králové a

často

či

věku,

císaři

nebo naopak mohli mít roli
Světská

Antikrista samotného.

nadějemi,

byla tak

středověké

důležitou

moc,

ať

bylo jejich sepsání navázáno

dění,

přímo

byly v profetických textech

jedním z hlavních stavebních

kamenů

mohli v těchto textech nabýt úlohu

charismatického velkého panovníka, který vyvede
dokonalejšího

odrážely

špiček středověké společnosti. světská

a propagandu mocenských pozic

moc, její pozice a role vapokalypticky pojatém
důležitým

většinou jasně

Janovy Apokalypsy)

společnost

největšího

převede

ji do

tyrana, služebníka Antikristova

zcela zavržená

složkou narativních a

z krize a

či

nahlížená s největšími

společensko-interpretativních komplexů

prorocké literatury. Husitská apokalyptika byla v mnoha ohledech specifickým

proudem, odpovídajícím aktuální situaci v Čechách v první polovině 15. století. Vzhledem
k vývoji událostí v husitských Čechách se autoři husitských apokalyptických textů museli
v oblasti pojetí

světské

moci, její legitimity a funkce v reformním procesu vyrovnat s celou

řadou problémů.

Králové

země

stáli podle Zjevení sv. Jana na

straně

zla,

ďábla

a démonických

mocností. Bok po boku s nimi bojovali proti Beránkovi (Apc 16,14), byli v těsném spojení
s velkou babylonskou nevěstkou, dalším symbolem negativních sil ve
ztotožňovanou

se

světovou

vládou a mocí, jež nad nimi panovala (Apc 17,2; 17,18, 18,3;

18,9). Byli to králové

země,

následovníci šelmy byli

účastni

konečně

společnosti, původně

kdo odevzdali

šelmě

svou moc (Apc 17,12) a jako

bitvy proti Kristu, který sestoupil znovu na zem, aby

porazil Antikrista (Apc 19,19 n.).

Králové

země,

panovnická a

obecně světská

moc však v Janově Apokalypse a k ní

vztažených interpretacích a komentářích nabývali i jiných než zcela negativních významů.
Nebyli vždy spojováni pouze s obrazem Božích
ďáblových přívrženců.

nepřátel, nepatřili

vždy jen do spolku

Královská moc nebyla v biblické tradici pouze zavrženíhodná,
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Bohu protivná a špatná.

Vždyť

i Kristus sám byl

označován

králů.

za Krále

ovšem nevztahoval k oblasti pozemské moci, nýbrž jeho základ je

třeba

vyšší spravedlnosti a panování nebeského. V eschatologické budoucnosti
pozemští králové

předat

hledat v rovině
měli

dosavadní

svou moc Kristu. To znamenalo nejen to, že jednou budou sloUŽit

Bohu, ale také, že v Novém
Bude ji však vykonávat

Jeho titul se

Bůh

Jeruzalémě

bude mít význam a vlastní místo i výkon "moci".

a s ním všichni spravedliví.

Odsouzena byla pouze taková moc, která byla svými nositeli zneužívána, nesloužila
nepřátelským

Bohu, ale

straně ďábla.

mocnostem zla. Moc a vláda nestály tedy vždy a ze zásady na
oceňován

Výkon královské moci byl

i

pozitivně,

z veršů Apokalypsy, v nichž byla vyvoleným

křesťanům,

přislíbena účast

boku

vládce

na nebeském panování po

králů země,

jimž byl Kristus

Kristovo panování nad tímto

Kristově

označen

světem. Měla

tedy v Janově Apokalypse
Kristově boku.

světskou

předurčeni

jako

jakožto Božímu národu,

(například

Apc 20,6; 22,5). Titul

ve verši Apc 1,5, nezdůrazňoval

jím být

nového Božího národa. Jako hlava vyvolených
eschatologické vlády. Sužovaní a

což vyplývalo mimo jiné

mocí

zdůrazněna

jeho funkce

prvoplánově

představeného

křesťanů

platil Kristus za garanta jejich

utlačovaní

a pronásledovaní křesťané byli

skuteční

držitelé eschatologického panování po

1118

Janovo Zjevení, sepsané koncem prvního století po Kristu, v době pronásledování
křesťanů, spojilo kritiku světské moci, reprezentované tehdy Římem a jeho impériem,

zejména se symboly, které Jan vložil do sedmnácté kapitoly vidění. Představitelkou Říma a
jeho moci byla babylonská nevěstka, opilá krví svatých. 1119 Autor Zjevení vykonstruoval
představu

Babylonu jako

nebezpečné, svůdné

postavy, která vlákala

zhoubného vlivu, a proto musela být souzena. Obraz

hříšného,

svět

do sféry svého

ale mocného Babylonu,

ztotožněného s Římem, poskytoval prostor pro politickou kritiku římské moci.

1120

Svou

roli samozřejmě sehrály i nároky Říma v oblasti náboženství. Nejenže křesťané byli
utlačování

a pronásledováni, ale velká

nevěstka sváděla

lid

rovněž

na cestu

hříchu

a

působila svým leskem a necudností, takže mnozí s ní sesmilnili. I 121 Vytvářela tedy od
počátku

protipól k pravé církvi,

nevěstě Kristově.

významů

byla postavena etická kontrapozice Babylon - Nový Jeruzalém, jakožto kontrast

V širším apokalyptickém systému

1118 Elisabeth SCHOSSLER FIORENZA, Priester fur Gott. Studien zum Herrschafts- und Priestermotiv in der
Apocalypse, Milnster 1972, s. 261.
1119 Georg GLONNER, Zur Bildersprache des Johannes von Patmos, Miinster 1999, s. 85. Rovněž u

starozákonních proroků platil Babylon za symbol Bohu nepřátelských mocností.
ll20 Více o tom Barbara ROSSING, The Choice between Two Cities. Whore, Bride, and Empire in the
Apocalypse, Harrisburg, 1999, s. 82 n.
1121 Georg GLONNER, Zur Bildersprache, s. 87.
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titul se

10

pozitivních a negativních sil,

přičemž

t v rovině

přidá. Ačkoliv

josavadní

jednotlivých symbolů měnil, tato kontrapozice

ou sloUžit

můžeme

1

"moci".

již nyní

říci,

kontrastu babylonské

vzorce
Lesloužila

se

během času

křesťan

každý

významů

si

měl

vybrat, na kterou stranu se

v různých politických a kulturních kontextech význam
zůstala

zachována. Aniž bychom předbíhali,

že i husitští apokalyptici využili základní strukturu etického

nevěstky

a Kristovy církve. Na místo

dosadili soudobou

hříšnou

římského

impéria však do

církev, kterou postavili do opozice k církvi

apoštolské, prvotní.

:ásady na
Limo jiné

X. 2. Základní pojmy ve

národu,
,5). Titul
Jplánově

taveného
ta jejich
'ané byli
wánípo

Ve
světské,

Lpériem,
Říma a

struoval
y svého

bylonu,
20

Svou

exegezi

obecně

exegezi

ve vztahu k pozemskému panování, jak v oblasti

tak duchovní, panovala shoda v tom, že moc byla

časově ohraničena

a její trvání

se omezovalo na dobu pozemské historie. V obou sférách mělo panování skončit
1122 Autoři středověkých exegetických textů ale ne
nejpozději při druhém příchodu Krista.
vždy a ne zcela přesně dodržovali jasnou hranici mezi mocí světskou a duchovní. 1123
Označení prelati

se používalo jak pro laiky, tak pro osoby církevní, tj. zahrnovalo

světská

i

církevní knížata. Prelatio tedy obsáhlo regnum i sacerdotium. 1124 Postoj exegetiků k moci
byl

edování

středověké

středověké

dvojznačný.

Nemohli opomenout motiv a vzor královské moci Kristovy. Obecný
pojem potestas tedy měl zahrnovat záruku spravedlnosti a milosrdenství.11 25 Na druhou
stranu byl termín potestas asociován s lexikálním a významovým okruhem termínu
dominatio, které bylo v Bibli v principu zavrženo samotným Kristem

(např.

Mt 20, 25-27;

Lc 22, 25-26 etc.).1126 Pokud se označení dominus vztahovalo na člověka (ne na Boha),
bývalo
Moc

často

jedněch

vázáno na negativní spojení,
nad druhými byla podle

např.

různých

libido dominandi, dominus superbiae etc.
teorií do

společenství

lidí zavedena jako

né byli
říchu

a

edy od
ystému
:ontrast

der

ll22 Philippe Buc, L 'Ambigurté du Livre. Prince, pouvoir, et peuple dans les commentaires de la Bible au
moyen age, Paris 1994, s. 49.
l123 Zde je nutno zmínit, že pomazáním středověký panovník získal posvěcení. Korunovaný panovník
nabýval duchovní charakter. Karel IV. například ve svém korunovačním řádu ustanovil, aby český král, po
vzoru francouzských králů, při korunovační mši přijímal pod obojí způsobou; František KAVKA, Karel lV.,
Historie života velkého vladaře, Praha 1998, s. 123 n .. Korunovace byla nejen politickým aktem, ale zejména
liturgickým obřadem. Husitská apokalyptika ovšem tuto nuanci v postavení krále nezdůrazňovala. Hranice
mezi světskou a duchovní mocí byla v husitských apokalyptických výkladech ostře vedená.
1124 Philippe Buc, L'Ambigurté, s. 54.
1125 Philippe Buc, L 'Ambigurté, s. 53.
ll26
Tamtez, s. 54.
Ov
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»
jeden z důsledků prvotního

hříchu.

Hříšnost

lidského

společenství

byla

zavedením světského panování, které se za jistých okolností mohlo zvrhnout v tyranii. 1127
V zásadě ale nebyla ve
nikdy

zpochybněna, neboť

středověké

exegezi instituce

struktuře

odpovídala

světské

moci a

Ar><>rf'I,;,t

"předh1

UU~""M,.'

eschatol

Božího království. Král, co se

vlády týkalo, byl obrazem Božím, a plnil tak funkci zástupce Božího na zemi. 1128 T

regnum byl již v Bibli

představen

ve velmi rozdílných situacích. Vyskytoval se ve

"rn'''''I,,~

konkrét
objevit

prostoru, výkonu vlády, ale také jako říše a vláda Boha, Krista, Antikrista a ďábla. 1

křesťan

Světští

označováni nejrůzněj

moc H

výrazy: rex, dominus, tyrannus, imperator, rector, princeps, potens, primi terrae

Antikri:

vládci byli v Bibli a následně v dílech biblických exegetů

vztahovaly i k postavě Krista v roli pána lidstva a vládce

nakone'

v jeho říši již od doby inkarnace. I l30 Reges byli ale občas ztotožňováni i s apoštoly a světci.

nad lid~

X.3. Postoje husitské

proroct

Tituly rex a dominus se

přitom

Ve třetím desetiletí patnáctého století, v době husitských válek, utrpěl v Čechách
starý zavedený pořádek velké trhliny.
ztratila mnohé ze své

dřívější

vykonávána. Velkou sílu

měla

zapotřebí

redefinovat

zdůvodnění

moci, ale velké ztráty
kterých hledali
okolnostech

vysvětlení

měnil,

proměnila

ve svém uspořádání, církev

moci a jistoty, panovnická moc prakticky nebyla

moci. Bylo

uspořádání.

utrpěli

se

vždy si
jež jirr
událos

naproti tomu v rukou polní vojska. Byla to doba, kdy bylo

rozdělení

tohoto nového

Společnost

Cyrilli

i

světští

všech

třeba rovněž

najít texty, jež by poskytly

Nejen církev byla systematicky zbavována své

páni. Mnozí se obraceli k dávným proroctvím, ve

těchto

nebo spíše hroutil

X.3.1

bouřlivých

událostí, kdy se

zaběhlý společenský pořádek.

při

krvavých

Vznikaly rozsáhlé

díky (
popříf
předhl

výklady Zjevení svatého Jana, jejichž autoři ztotožňovali události v husitských Čechách

neztrá

s ději, popsanými v Apokalypse. Tím, že se soudobé události identifikovaly s událostmi

X.3.1

apokalyptické mytologie, dostávaly

předem

daný smysl. Proroctví, jako

vnímání a interpretace aktuálních událostí, pomohlo lépe pojmout
předem

současnost

prostředek

jako

součást

speku

proro

daného plánu.

Čech
Spoj~
1127 Wolfgang STORNER, Peccatum et potestas. Der Sundenfall und die Entstehung der herrscherlichen
Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken, Sigmaringen 1987. Pro tuto studii relevantní Viklefovy teorie s.
242 n.
1128 Renate PLETL, lrdisches Regnum in der mittelalterlichen Exegese, Franfurkt am Main 2000, s. 196.
Církev v tomto smyslu vystupovala jako zástupkyně Božího panství na zemi.
1129 O tom více Renate PLETL, lrdisches Regnum, s. 212.
1130 Op. cit., s. 197. Zde rovněž analýza starozákonních předznamenání králů v rámci křesťanské typologie
(Saul, David, Šalamoun, Cyrus, Antiochus, rex Aegypti, rex Babyloniae, rex Sodomorum).

328

klasi\
sebei
1131

0

Čechl

zdůvodnění či předpověď

Nebylo to ale pouze Janovo Zjevení, kde se hledaly
aktuálních událostí. Ožívala i jiná

tradiční

zaměřená

eschatologicky

proroctví. Již

v předhusitské době se v Čechách v té či oné podobě vynořovaly jednotlivé varianty
eschatologického mýtu o posledním
konkrétními jmény

panovníků.

objevit jako ideální
křesťanství

vladař

císaři,

Poslední

krátce

císař

před

nezřídka

se

měl

koncem

podle starých sibylských proroctví

světa, měl

měl

y a světci.

měl

nad lidstvem.

Kristovým druhým

příchodem

na

vrátit veškerou

na jeho místo nastoupit

Antikrist, podvodem a lží vystupující jako Mesiáš. Antikristova
zničena

nepřátele

porazit všechny

a nastolit všeobecný mír a blahobyt. Na konci své vlády

moC Bohu a odložit v Jeruzalémě odznaky moci. Poté

nakonec

doplněného

aktualizovaného a

hrůzyplná

svět. Zároveň měl

vláda

měla

být

nastat poslední soud

I131

Vedle tradičních sibylských proroctví našla v předhusitských Čechách ohlas i
proroctví, stojící v myšlenkovém proudu jáchymistické eschatologie, jako bylo Oraculum

Čechách
lí, církev
nebyla
~dy

bylo

Joskytly
ána své

Cyrilli

či

text Jana Rupescissy. V

českém prostředí

vždy si zachovala všechny prvky svého

původního

ovšem nabyla specifických forem, ne

poselství a ne všechna, v modifikacích,

jež jim přiřklo prostředí středověkých Čech, ponechala světské moci v eschatologických
událostech tu úlohu, jaká jí příslušela v textech původních.

X.3.l. Zemští červi: Ohlas proroctví Jana Rupescissy
Naznačený

žánr "politických" proroctví byl svého druhu specifickým, a to
přiřkl

světskému vladaři,

vím, ve

díky centrální roli, kterou

vavých

popřípadě

)zsáhlé

předhusitských Čechách našla proroctví tohoto zaměření odezvu a ani v husitské realitě

echách

neztrácela na aktuálnosti.

llostmi

X.3.1.1. Proroctví mezi ortodoxií a herezí

tředek
)učást

v událostech poslední fáze historie

právě

v pozdějších proroctvích této linie

Svou výraznou kritikou církevních
spekulacemi o

příchodu

rovněž

poměrů,

Antikrista a o dalším vývoj i

Proroctví pohybovala na pokraji hereze.

Rovněž

papeži. Jak bylo

řečeno,

v

hlasitými výzvami k reformě,
světa,

v situaci

se mnohá ze

středověkých

předhusitských

a husitských

Čech máme prvotní tendenci zaměřit svou pozornost na reformní, husitské prostředí.
Spojení proroctví a snahy o reformu ale v husitských Čechách nebylo nutně pravidlem,
, s.

klasické narativní linie

středověkých

proroctví

patřily

i do

argumentačních

a

sebeinterpretativních prostředků pravověrné strany. Zejména naděje na příchod silného
e

1~31 O této problematice je podrobněji pojednáno v kapitole Eschatologická mytologie v předhusitských
Cech ách.
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panovníka se stala doménou ve výkladech proroctví, jež byly sepsány autory katolické
strany.
Příkladem

tu

může

Původně

z Jenštejna v roce 1378.

vidění,

být jedno ze zpracování

měl

jež

pražský arcibiskup Jan

bylo v těžkých letech bojů interpretováno katolickými autory několikrát.
husitských válek vznikl jeho výklad, respektive radikální

Jenštejnova vize nabyla jiné podoby. Podle této verze

modlitbě

následující

Krista, sedícího ve

Marii, obklopenou pannami, zástup
v rukou.

Třetí

v rukou hole a

zástup

tvořili

zbraně.

různé zbraně.

Byli zde i

Dav

původní

světští

tvořilo

černí,

mít Jenštejn

při

ranní

na trůně, a před ním tři zástupy:

s papežem, v ornátech a s klíči
a množství dalších,
straně

papeže,

kteří

někteří

svírali

na

straně

laiků, ševců

a

tkalců,

měli

ozbrojených svými

Jenštejnovo proroctví. Všichni z třetího zástupu žalovali na papeže,

a hrozili jim. Když pak

biskupů

kněží,

vrhli se na

ně

viděli,

dvůr,

u Krista, aby se smiloval a vrátil
rovněž

že Kristus

přijímá klíče

s kalichy v ruce, oloupili je,

Ozbrojený lid se pak vrhl na biskupský

již spálil Prahu,

na

ve kterém i

jako by byli z Afriky (Etiopie), jejichž obraz tvořil

kněží

přimlouvala

trůně,

měl

Na počátku

v ornátech, jiných bez nich, v rukou

i množství

biskupy a
a

kněží

někteří

páni,

kněží, některých

nástroji. Byli zde i rohatí démoni,
základ i pro

a

král Václav, sedící na

krále Václava, dále množství
kalichy a

biskupů

slávě

1132

přepracování,

původní

vidění: viděl

vidění

k církevnímu schizmatu vztažené Jenštejnovo

některé

jenž byl celý

klíče

do rukou

z rukou papeže,

zbili,

zničen.

příslušníků

některé

zabili.

Panna Marie se
církve. Lid však

Vyšehrad a Pražský hrad podlehly zkáze. Obrat nastal až

s příchodem nového, silného panovníka, jenž
zabil krále Václava i všechny ty,

kteří

přitáhl

s velkým vojskem, sesadil a

ho se zbraní v ruce obklopovali a vše

mečem

ničili.

Pak

nastaly klid, mír a obecný dostatek, "et tunc fuit magna tranquillitas pacis et omnium

rerum habundancia."I133 Po vylíčení tohoto obrazu autor dodává, že arcibiskup k sobě
povolal mistra Havla, slovutného astronoma, a další

učence,

aby mu sen vyložili. Ti mu

odpověděli, že sen znamenal předzvěst velkých běd, jež nastanou v Čechách: "quod in

Bohemia instabunt tempora, quando Mars contrariabitur Saturno et Saturnus Yowi, tunc
illo tempore cleris dividetur in duas partes, et persecutio cleri erit magna et inaudibilis, et
claves spirituales omnes auferentur ab eis, ita quod non curabunt eos, et Pragensis civitas

Srov. Ondřej z BRODU, Tractatus de origine hussitarum, ed. Jaroslav KADLEC, Tábor 1980.
[Visio Johannis Jenstein archiep. Pragensis a. 1392], NK ČR Praha, XIII.G.10., fol. 101 v _ 102v ,
z rukopisu vydal Josef TRUHLÁŘ, ČČH 8, 1902, s. 188-189.
1132
1133
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b

ltolické

destruetur in tantum, quod par um de ipsa mane bit. Et tune postea rex quidam veniet, qui
omnes illos perseeutores gladio perimet etladet paeem in terra" 1134

vidění

ač

Zikmundu Lucemburskému,

:up Jan

vaticinia ex eventu

přiřčena

velice

zde nebyl nejmenován, byla v rámci tohoto

důležitá

role. On

měl

být panovníkem, který porazí

ločátku

nepřátelský,

erém i

hojnosti.113 5 Na Zikmunda bylo vztaženo i proroctví s incipitem Effectus luturorum in

~i

ranní

annorum XlIII et quinto decimo, zapsané v rukopise XII.E.13 pražské Národní

istupy:

knihovny.1136 Toto proroctví bylo přiřazeno k opisu Prophetia Joachim abbatis de regno

s klíči

Boemie. l137 Byla zde vyjádřena jasná naděje na příchod silného panovníka, který měl

svírali

obnovit jednotu církve, porazit všechny tyrany a nastolit vládu v obecném míru a jednotě.

straně

Apokalyptická a eschatologická proroctví nebyla v husitských Čechách zjevně využívána

u

měli

svými
~ tvořil

s ďábelskými silami spojený houf, a nastolí obecný klid, mír a dobu

pouze reformní husitskou stranou, nýbrž

patřila

i k argumentaci a

komunikačním

médiím

strany protihusitské. I v husitských Čechách tak mohl vzniknout obraz Zikmunda jako
silného panovníka s rysy odpovídajícími eschatologickému Poslednímu císaři.
Husitští

lapeže,

autoři,

kteří
svůj

rovněž

promlouvali

jazykem

eschatologických

a

ně

byl

lapeže,

apokalyptických proroctví,

zabili.

zosobněním

me se

panovníka ani silného, reformního,

d však

husitské

:tal až

v prorockých textech, respektive v jejich interpretacích a zpracováních, které vznikly

nečem

v českém prostředí dané doby.

li. Pak

X 3.1. 2. Vade mecum in tribulatione v Čechách: Změny narativního komplexu

názor na Zikmundovu roli nijak neskrývali. Pro

samotného Antikrista,

představy

popřípadě

andělského

krále babylonského. Postava silného

papeže také nebyl

o provedení reformy. I v tomto ohledu

směr,

kterým se ubíraly

můžeme

najít

svědectví

'11nium
k

V předhusitských i husitských Čechách našlo rozšíření a odezvu proroctví

sobě

Ti mu

francouzského františkánského alchymisty, vizionáře a proroka Jana Rupescissy, známé

'JOd in
i, tunc

Tamtéž.
1135 Tento výklad byl většinou českými historiky datován do doby do doby před rokem 1419, k čemuž vedla
zmínka o násilném sesazení a posléze zabití Václava IV. Srov. Rudolf URBÁNEK, K české pověsti královské,
ČSPSČ 25, 1917, s. 79 n. Vzhledem k dalším uvedeným skutečnostem, jako zničení Pražského hradu a
Vyšehradu (1420), zmínka o otázce ornátů (spory aktuální zejména v roce 1420), vyplenění a zničení
biskupského dvora v Praze (1420), bych se přiklonila spíše k pozdejšímu datování textu, do pozdního roku
1420, popř. do počátku roku 1421. Násilná smrt krále Václava by mohla být vysvětlena tak, že autor
prostřednictvím prorocké řeči vyjádřil své postoje k Václavovi, kterému zjevně zazlíval spojení s husitskou
stranou a viděl v jeho postoji vinu na vzniku husitství.
1~36 NK ČR Praha, XII.E.13., fol. 123'. Viz kapitola Eschatologická mytologie v předhusitských a husitských
Cechách. Srov. rovněž Rudolf URBÁNEK, K české pověsti, s. 79, pozn. 1.
II3? Ke kontextu tohoto proroctví srov. Ruth KESTENBERG-GLADSTEIN, A Joachimite Prophecy Concerning
Bohemia, Slavonic and East European Review 34, 1955-1956, s. 34-55.
1134

ilis, et

-::ivitas
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jako Vade mecum in tribulatione. 1l38 Vade mecum Rupescissa sepsal v době svého
uvěznění

žaláři

v papežském

středověké Evropě.

v roce 1356.

Zachovala se

Vzápětí

řada rukopisů

proroctví bylo ovšem brzy po svém sepsání
češtiny.

Rupescissa

svůj

spolubratru, který ho
měly

událostech, jež
popřel,

poměrně

se text

rychle

rozšířil

po

obsahujících opisy latinského textu. Toto

přeloženo

řady

i do

dalších

jazyků, včetně

text dedikoval Petrovi Périerovi (Petrus Pererii), svému řádovému

měl

v A vignonu požádat, aby mu sepsal

některá

svá proroctví o

nastat v blízké budoucnosti. Ihned v úvodu svého dopisu Rupescissa

že by se cítil být Bohem seslaným prorokem, jakými byli proroci starozákonní,

"non me esse prophetam missum a Domino." On sám, jak
textů,

pochopením prorockých

aby

porozuměl

tomu, co

říká,

sdělují,

nehodný, byl nadán

aby je mohl odhalit a

podložit důkazy nalezenými v Písmu a v prorockých textech. 1139 Dále v listě sděluje, že
sepisuje tento spis, jako pobídku k pokání
a mohli se

včas

obrátit k

nápravě,

aby

klerikům,

aby tito

později neměli

věděli

o nastávajících

výmluvu pro své

pro to, že se neoddali pokání. Dopis Petrovi Périerovi byl v tomto
zároveň

pro logem. Následoval

výčet

dvaceti hlavních

Rupescissa odhaloval svá proroctví o příštích událostech
Předpověděl

celou

zde

různé

společnost, příchod

světským tyranům

dvou

bodů

chování a

Rupescissově

díle

(intentiones), v nichž

světa.

katastrofy a protivenství, která
Antikristů,

uvolněné

hrůzách

měla

postihnout církev i

západního a východního, lidovou vzpouru proti

(justitia popularis), likvidaci velké části církve a návrat přeživších členů

k tradici a pravidlům života Kristova a apoštolů. Saracéni, Židé, Turci, Tataři a Řekové
měli

být všichni obráceni na jednu víru. Rupescissa

dva proroky,

oblečené

do

lněných pytlů,

zreformuje církev a zavede obecný
král, jenž

měl

předpověděl rovněž

že na zemi se objeví nový,

pořádek.

V tom mu

být proti zavedeným zvyklostem zvolen

měl

to, že

andělský

Bůh

sešle

papež, jenž

být nápomocen francouzský

císařem.

Po obecné

obrodě,

o níž

mluvil i za pomocí alchymistických metafor,1140 mělo následovat tisíc let míru,

1138 Na texto text upozornil Robert E. LERNER, "Popular Justice": Rupescissa in Hussite Bohemia, in:
Eschatologie und Hussitismus, s. 45. Opis této verze proroctví je zachován v rukopise ONB Wien 3282, fol.
25 r _28 r • Kritická edice původného latinského Rupescissova proroctví zatím bohužel neexistuje. Srov.
Johannes RUPESCISSA, Vade mecum in tribulatione, ed. EDWARD BROWN, Appendix ad fasciculum rerum
expetendarum et fugiendarum, tom. II, London 1690, s. 496-508.
1139 Johannes RUPESCISSA, Vade mecum in tribulatione, ed. Edward BROWN, s. 496.
1140 Rupescissa nebyl pouze apokalyptickým prorokem, ale také alchymistou (v tom nebyl výjimkou, jak
svědčí známý případ Arnalda z Vi11anovy a dalších). V alchymii hledal i vyřešení duchovnívh problémů
v rámci postupu dějin spásy. Tajemnou pátou esenci, jíž zasvětil svůj nejvýznamější traktát (opis je zachován
i mezi rukopisy v pražské Národní knihovně, viz níže), spojil s obrazem nebe, a to i v eschatologickém
smyslu. V návaznosti na spisy Arnalda z Vi11anovy následoval také trend, rozšířený ve 14. století, který
spojoval bájný kámen mudrců s Kristem ajeho spasitelskou úlohou. Jaký přímý či zprostředkovaný vliv měla
alchymistická složka Rupescissova apokalyptického myšlení v českém prostředí, je zatím předmětem
budoucího studia. K Rupescissově apokalyptické alchymii a alchymisticky laděné apokalyptice nejnověji
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vého

ukončených

I po

událostí v duchu učení Jáchyma z Fiore).

povstáním Goga a Magoga a

příchodem

posledního Antikrista (tedy vývoj

foto

Jak již bylo řečeno, našlo Vade mecum in tribulatione ve středověkých Čechách

etně

z Rupescissových prorockých spisů zřejmě největší ohlas a rozšíření. 1l41 Tento spis byl

ví o

v Čechách zřejmě znám nedlouho po svém sepsání. Na zatím nejranější známý důkaz o
povědomí o tomto spisu u nás upozornil Robert Lerner. 1142 Jedná se o dokument datovaný

:ISsa

do období kolem roku 1400 (byl sepsán

Inní,

anonymní autor rozebíral

ldán

považován za proroka ukončení schizmatu v církvi. Schizma stálo

lit a

autora tohoto spisu, který je dnes uložen v Praze. K

:, že

schizmatem postižené církvi použil

~ách

uvedl

nía

veniens ad ista tempora ita praedixit futurum est in Romana ecclesia... Joachym super

díle

Jeremiam

lchž

legendistický

ému

některé

pseudojáchymův Komentář

zřejmě

mezi lety 1398 a 1404), ve kterém

pasáže z Vade meca,

několik

přičemž

Rupescissa zde byl

obecně

osvětlení

ve

středu

zájmu

soudobé situace ve

relevantních prorockých

textů.

Jako první

k Jeremiášovi (extrakt s incipitem Joachym abbas

fX1 capitolo in libro propheciarum suarum).1l43 Následoval drobný
příběh,

vztahující se k Jáchymovu životu a k události jeho osvícení

duchovním poznáním, prorockým duchem a moudrostí (,,Abbas Joachym secundum unam
~v

i

hystoriam inpede cuiusdam montis colens agrum ... ").1144 Tento příběh pak sloužil jako
připisovaných původně

Jáchymovi z Fiore. Jednalo se o

.roti

prolog k proroctví o papežích,

enů

pozměněnou

ové

incipitujako Ascende calve. Tento cyklus byl

ešle

ovšem nebyl

enž

procházel aktualizacemi, aby řada proroctví odpovídala aktuálnímu vývoji událostí.11 45

verzi cyklu proroctví Vaticinia de summis pontificibus, známých podle

případ

většinou

doprovázen ilustracemi papežů (což

pražského rukopisu, kde se s ilustracemi ani

nepočítalo)

a

postupně

:ský

níž
lÍru,

ol.

ván

l1ěla

Leah DEVUN, Prophecy, Alchemy, and the End oj the Time. John oj Rupescissa in the Late Middle Ages,
Columbia University Press 2009, zejména s. 99 n, 110 n.
1141 Již ve 14. stoleté se ovšem v Čechách četly i jeho již zmíněné alchymistické spisy, v rukopisné sbírce NK
ČRje například zachován opis Rupescissova alchymistického taktátu De consideratione quintae essentiae,
NK ČR Praha, VIIl.A.3. Tento opis pochází z druhé poloviny 14. století aje dokazatelně českého původu.
1142 Robert LERNER, "Popular Justice", s. 43.
1143
h
.•
v
Joac rym prophetza, NK CR Praha, VIII.D.15. fol. 26 .
1144 Tamtéž. Podle tohoto drobného příběhu měl Jáchym obdělávat pole na úpatí vysoké hory. Náhle byl
v duchu pohnut, aby opustil svět ("ut mundum desereret"), vystoupil tedy na vysokou horu, kde byl klášter
poustevnických mnichů. Když unaven výstupem na horu a žízniv dorazil k bráně kláštera, čekal ho tam anděl
a nabídl mu kalich vína se slovy, aby se řádně a dostatečně napil. Jáchym přijal s povděkem nápoj, a když pil,
viděl na dně kalicha budoucí osudy církve ("statum ecclesie multo tempore decursurum"). Když dostatečně
pil a viděl, celý se třásl a podal kalich zpět andělovi. Ten ho ovšem nazval pošetilcem a sdělil mu, že kdyby
byl býval vypil vše, nic by mu nebylo bývalo zůstalo skryto a byl by býval vše věděl ("cum grandia vidisset
tremens reddit callicem in manu angeli et angelus ait ad eum: 0, fatue, si totum bibisses, totum scivisses").
genezi tohoto legendistického příběhu ze života Jáchyma z Fiore HERBERT GRUNDMANN, Kleine Beitrage
uber Joachim von Fiore. Ausgewahlte Aufsatze, Teil II., Stuttgart 1977, s. 85 n.
1145 Srov. k tomu Orit SCHWARTZ, Robert E. LERNER, Illuminated propaganda: the origins oJthe 'Ascende
calvepope prophecies, Joumal ofMedieval History 20, 1994, s. 157-191, pražský rukopis VIII.D.15. zmíněn
na s. 159, pozn. 4. Pasáž Ascende calve v pražském rukopise zařazena k papeži Urbanu VI. A přímo spojena
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několikrát

Rupescissa sám tento cyklus vaticinií znal,

Ostensor, zmínil ho
vlastních

slov

rovněž

přímo

ho

citoval ve svém Liber

v úvodu k Vade mecum in tribulatione. Byl také podle sVÝch

autorem

dosud

nenalezeného

samostatného

komentáře

k těmto

proroctvím. 1146 Proroctví zapsaná v pražském rukopisu VIII.D.15. zachycují posloupnost
papežů

od lnocence VI. Dále

přes

schizmatické papeže až k proroctví o

schizmatu zásahem francouzského krále
napravit vše, co bylo
autor,

během

příchod andělského

neblahého
papeže byl

času

ukončení

a o příchodu andělského papeže, jenž měl

l147

schizmatu zničeno. Jak poznamenal anonymní

předpovězen

již v proroctví Cyrila poustevníka.

Volně pak navázal pasážemi, vybranými z Rupescissova Vademeca. Úryvky, které zde

citoval, se týkaly zejména
Tento

měl

svou mocí a

ukončení

vůlí

schizmatu,

obrátit církev ke

příchodu

způsobu

a

působení andělského

Krista a

apoštolů, měl

papeže.

vyhladit ze

světa neřesti a naopak zasít ctnosti, zničit Saracény, obrátit k pravé víře Židy a Tatary,
zničit

Turky,

kteří

odmítnou konverzi ke

křesťanství.

Celý

svět měl

ovládnout mír, jenž

měl trvat tisíc let. I 148

Zatímco tedy autor
se

řídil čistě

mocí zde oproti

světa měla

původnímu

králi, není ani zmínka.
mlčí.

bez výhrad

textu Vademeca, kde byla tato role

Rovněž

o potrestání

Veškerá pozornost je

světských tyranů

soustředěna

výběr

součinnosti
přiřčena

se

světskou

francouzskému

ze strany lidové spravedlnosti

na postavu papeže, který je uveden jako

měla ukončit

schizma, nastolit v církvi

opět

a mravy apoštolského života a posléze vyústit do období tisíciletého míru.

Vade mecum in tribulatžone se v českém
počátku

millenarianismus, ostatní

ležet na bedrech papeže. O jeho

jediný nositel eschatologické reformy, jež
pořádek

Rupescissův

charakterem textu, do kterého bylo Rupescissovo proroctví zabudováno.

Hlavní tíha nápravy

tu autor

přijal

prostředí

20. let 15. století. V roce 1422 neznámý

český

objevuje ve zkrácené verzi na
klerik sáhl po

Rupescissově

proroctví, které aktualizoval pro husitskou dobu. Toto zpracování Rupescissova proroctví

s událostmi schizmatu v církvi: "Ascende cal ve, ut amplius decalveris et apparet, quod ita fuit, quia
dimiserunt eum omnes cardinales." NK ČR Praha, VIII.D.15., fol. 26 v •
1146 Jean de ROQUELAILLADE, Liber Ostensor quod adesse jestinant tempora, ed. Sous la direction ď André
VAUCHEZ, ÉFR 2005, s. 133, 156,224,240,406,412,475,631.
1147 Jak bylo řečeno, tento spis byl vytvořen mezi léty 1398 a 1404. Autor poukazuje na Bonifáce IX. (tI40 4)
jako na papeže, qui nunc es!.
v
1148 VIII.D.15, fol. 26 -27', "de quo in libro intencionum scripsit Johannes de Rupescissa, que erit de ordine
abiectorum. Et alibi dixit secuturum casus terribiles huius temporis huiusque scismatis predixisset, sed post
tribulationes innumerabiles in transactis scandalis in pravitate propinquis misericordia domin i veniet ad
desolatam gentem, quia unus angelus vicarius domini mittetur a corde Christi qui faciet omnes voluntates
eius, universos ecclesiasticos reducet ad modum vivendi Christi et appostolorum suorum, universa / fere
scelera extirpabit, et omnes virtutes angelicas seminabit in mundo. ludeos convertet plurimos. Ipse destruet
Saracenos, Tartaros convertet, et Turcos destruet nolentes converti ad Christum. Totus orbis pacificabitur, et
hec pax fere mille annis durabitur."
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se spolu s dalšími texty zachovalo v opise v rukopise

:h
to

st
IlÍ
ěl
IlÍ

vídeňské

textů.

Tento rukopis obsahoval mimo jiné antologii prorockých
přepis

proroctví známého jako Gallorum levitas,

Janovi z Toleda. Spis

zřejmě

či

Národní knihovny

proroctví

vznikl v prostředí, jež bylo

Č.

3282.

Najdeme zde

například

připisovaného

kardinálu

nepřátelské

husitskému

Táboru. 1149 Vzhledem k tomu, že se s určitostí jedná o kopii, je těžké soudit, z jakého
prostředí

proroctví bylo na první pohled proti církevně

zaměřeno,

a.

reformě

a redukci církve, není možné ho automaticky

le

ukazuje

příklad

proroctví, které k roku 1463

podobná slova požadující reformu
zaměřeného

:e

protihusitsky

f,

zemích budou
veřejně

původního

pocházel a jaké sympatie projevoval autor

zničeny

hříšné

přiřadit

německy

do husitského

prostředí.

církve zaznít i od katolického a

Ve stejném roce

měl

Jak

sepsal mistr Theodorius, mohla

autora. Theodorius k roku 1463

kněží.

Ačkoliv

když mluvilo o drastické a násilné

předpověděl,

a spáleny kláštery a fary, a to pro velké

páchají mniši a

zpracování.

hříchy

explicitně

že v německých

a zlo, které

tajně

i

vévoda Albrecht Rakouský pobít

V

nevencl'l'd
1 v Cec h'ac h , t e dy hUSl't y. 1150
vv,

Rupescissův původní

~r

text Vademeca žil v českém

).

Recepce proroctví byla jednoznačně

u

čteny

u

podobě.

ti

ovlivněna

prostředí

svým vlastním životem.

situací zde. Rupescissovy

a dále zpracovány ve velmi specifické, vypjaté

Text Rupescissova proroctví byl využit pro

době,

což se

českou

nutně

způsobem.

~t

narativních linií v Rupescissově apokalyptických vizích. Podle ní byl
vyvoleného mocného papeže, jenž

měl

s podporou

původně

světského

byly

odrazilo na jejich

situaci velmi signifikantním

o

Autor verze z roku 1422 zcela opominul

předpovědi

jednu ze základních
očekáván příchod

panovníka zcela zreformovat

a

církev a navrátit ji k ideálům apoštolské chudoby. I 151 Císař měl při tom vykonávat všechny

ě

rozkazy a

nařízení,

jež vzešly od papeže, který byl popsán jako mystický Eliáš: "Hic

1149 Svědčí o tom zejména skladba a zaměření ostatních textů, například je zde Cronica Boemorum, líčící
události v Čechách do roku 1424. K tomuto datu podotýká autor, že zemřel Jan Žižka, jenž zapříčinil mnohé
škody a zlo v Českém království. K tomu Robert E. LERNER, "Popular justice", s. 47.
1150 Text proroctví se zachoval ve čtyřech rukopisech: Herzog-August-Bibliothek, WolfenbUttel, 90 Aug. 2°,
fol. 4v _6'; BN Paris, Ms. Allemand 129, fol. 25'-27 v ; Staatsarchiv NUrenberg, NUrenberger Hs. Nr. 14, fol.
50'_52', Universitatsbibliothek MUnchen, Ms. 2° 684, fol. 117'-119'; uvedená pasáž podle wolfenbUtte1ského
ruk. Zní: "Item in dem delben jar werden etlich closter und pfarhOff in den tewtschen landen versincken und
vili verprent von der grossen sund und poszheit und unkeUsch wegen, die dy munich und prieser tUn und
heimlich und offenlich treyben ... Item ein hertzog [Ms. Paris hertzog Albrecht] von osterreich sol das
ungelaubig volk von Beham erschlagen aUsserhalb des selben landes den meysten teil." Citováno podle
Robert E. LERNER, Medieval Prophecy and Religious Dissent, Past and Present 72, 1976, s. 4. p. 2.
lISl Ve Vademecu byl tento panovník spojen s francouzským králem, jenž měl být zvolen císařem a
korunován zlatou korunou, jako připomínkou trnové koruny Kristovy. V jiném svém textu Rupescissa
naznačil, že oním světským panovníkem by mohl být Karel IV., srov. André V AUCHEZ, Jean de
~oquetaillade. Bilan des récherches et état de la question, in: Eschatologie und Hussitismus, ed. František
Smahel, Alexander Patschovsky, Praha 1996, s. 34.
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imperator sanctissimus erit executor omnium mandatorum reparatoris praedicti.,,1152
Součinností těchto

dvou postav se

ideálům, měly

potlačeny

být

být zbaven tureckého

měl svět

zcela opravit, církev se

všechny hereze, islámská moc

nebezpečí, mělo

být

odstraněno

měla

měla

vrátit k

původním

být poražena,

svět měl

schizma mezi východní a západní

církví, v Itálii měl být zaveden mír mezi guelfy a ghibeliny atd. 1153 Měly tak být vyřešeny
všechny problémy, které sužovaly soudobou
měla

společnosti

být reforma

Antikristů,

západního a východního,

českého původu

V duchu

učení

Jáchyma z Fiore

a zejména církve provedena mimo jiné zásahem dvou

druhý pak s tureckým, tatarským a
zpracování

společnost.

přičemž

obecně

první byl spojován s tyranským vládcem,

pohanským

nebezpečím.

Tento motiv byl ve

z roku 1422 rovněž opomenut.

X3.1.3. Vade mecum in tribulatione: Vize reformy
Pro

české

husitské

prostředí počátku

20. let nebylo

reformu a obecnou nápravu od papeže ani od
Rupescissově
přímo

promlouvaly, a to

obecně

měli

ať je četl příslušník

text mluvilo násilné

společnosti,

v celé

ke které

císaře. Zmíněného českého

očekávat

klerika na

světa

husitské nebo protihusitské strany.

reformě,

mělo

být poražení, církev od základu

k opravení

aktuální

textu zaujaly zcela jiné pasáže, které naopak k českému husitskému prostředí

Rupescissův

a

přirozeně

o kruté a krvavé

změně

v řadách církve

dojít v pětiletí mezi roky 1360 a 1365. Mocní

přeměněna.

Podle Rupescissových slov bylo

nutné, aby se všichni ti, kdo náleželi k církvi, navrátili k zásadám života

Krista a apoštolů, "Quare omnino necesse est, ad reparationem mundi, modum vivendi

Christi et Apostolorum suorum inchoari a summis et omnibus praelatis Ecclesiae
generaliter." I 154 Vzhledem k soudobému tristnímu stavu mravů v církvi očekával
Rupescissa velké a drastické
života, jen tak mohla dále
Rupescissa tak

očištěnÍ.

šířit

Jen tak mohla církev plnit své poslání

víru Kristovu a

předpověděl příchod

přivést

válek, hladu, moru,

příkladného

ke konverzi pohanské národy.
zemětřesení

a jiných pohrom.

Turci a Tataři měli táhnout se svými hordami Evropou, zničit části Itálie, Maďarska,
Polska a německé části říše (intent. 6). Klerici měli zemřít mečem či plamenem, kostely
měly být pobořeny, oltáře převráceny,

1152

1153

"ideo quidam digni morte ex clericis dabuntur in

Vade mecum in tribulatione, s. 502.
lbidem, "Per Wos duo s totus orbis reparabitur et ab eis destruetur tota lex et tyranniea potentia mahometi:

ambo, tam Papa, quam Imperator, Graetiam et Asiam personaliter visitabunt, destruent sehiusma, Graeeos
liberabunt a Tureis, Tartaros fidei [ ... JHie (Imperator) destruet ltalae sehisma guelphorum et ghibellinorum
et terras eeclesiae sic disponet, ut Papa eas eeclesias in aetemum non impugnet: avaritiam omnem et
superbiam extirpabit, a clero haereses annulabit."
1154 Op. cit., s. 498, intentio seeunda.
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satietatem oris gladii sitibundi crudelium tyrannorum, alii erunt in cibum ignis; alii

lním

cladibus variis succidentur fame, peste et variis jlagellis. [. ..] destruentur in multis partis

měl

ecclesiae et altaria subvertentur." 1155 Velká pohroma měla postihnout mnichy všech řádů,
řádů

šeny

předpovězena různá

utrpení

'iore

zbavit církev jejich

světských statků

[vou

temporalibus.,,1156 Právě kláštery a mnišské řády měly trpět mnohé od obou Antikristů,

:em,

tedy od císaře-tyrana, a "východního Antikrista", spojeného se zaslepenými Židy.
Církev a

společnost

zapříčiněná

a

válkami, útoky lidu i

majetků,

světských

neměli

knížat,

byla

kteří měli

" quia et principes ecclesiam spoliabunt

tedy podle Rupescissova proroctví

reforma. Její nositelé a vykonavatelé
Měla přijít rovněž

se odcizili své

původní chudobě. Mnichům

nejvíce však

I ve

žebravých,

kteří

adní

být ovšem pouze

čekala

velká

představitelé

ze strany obecného lidu. To byla nepochybně pro

změna

a

vyšší moci.

české prostředí

velmi

aktuální myšlenka: "lntentio quinta est in apertione futurorum horribilium eventuum ab
lvat
na
'edí

anno Domini MCCCLX usque ad annum LXV quoniam ab anno Domini MCCCLX et ultra
per Vannos continuos, erunt in mundo novitates horrendae: primo vermes terrae tantam
jortitudinem et inimicitatem induent, ut crudelissime devorent omnnes fere leones, ursos ,
leopardes ac lupos: alaudae et merulae, ululae, aves rapaces, falcones et accipitres

(ve
cní
ylo
ota
vzdi

laniabunt: hoc enim est necessarium, ut impleatur vatizinium /saiae, cap. 33 [ .. .).
Consurget enim infra illos V annos justitia popularis, et tyrannos proditores nobiles in ore
bis-acuti gladii devorabit, et cadent multi principum et nobilium et potentium suarum; et
jiet afJlictio in nobilibus ultra quam credi possit, et rapientur majores, qui cum
proditionibus depraedati fecerant populum tam afJlictum." 1157

lae

val
ho
ly.

m.
ca,
:ly
in

Pro
proti

české prostředí

hříšnému

společně

se

kléru.

světskými

byla

rovněž důležitá

idea spojení lidu a

světské

moci v boji

Světští

mocní byli ovšem jinak charakterizováni jako tyrané. Lid

tyrany

měl

podle Rupescissy

před

rokem 1365 zbavit církev všeho

jejího bohatství, světské slávy a pýchy, ,,/ntentio septima est intelligere modum denudandi
Ecclesiam universam ab omnibus temporalibus rebus [ .. .} tyrannici ac laici populi subito
et insperate consurgent et auferent et auferent ab eis dominia temporalia, regna, ducatus,
comitatus, redditus, civitates et castra, et ipsos relinquent in puris et nudis Evangelicis
declaratis.,,1158 V Rupescissově proroctví je naznačená ambivalence vnímání světské moci,

která byla pro texty v linii, v jaké stál i Rupescissa, charakteristická. Tradice prorockých
ti:

textů,

vycházejících ze

základů,

jež položil Jáchym z Fiore,

Op. cit.,
. s. 498'
. s. 499'
.
, mtent. tertIa,
. mtent. qumta.
Op. cit.,
. s. 503'
'
.
,ltent. d
eClma
tertIa.
1157 Vade mecum in tribulatione, s. 499.
ll58.
.
.
Op. cit., s. 500, mtent. septIma.
1155

ll56
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počítala

se zásahem

světského

vládce - tyrana, jenž měl zreformovat církev. Mnohdy byl tento tyran
AntiKrista. V konkrétních termínech byla tato proroctví vztažena

ztotožněn

často

s obrazem

na Fridricha II.

Model tyrana - reformátora ovšem nebyl aplikován pouze na panovníka, nýbrž

obecně

na

I

opa
imp
~,fil
ln

světská knížata.

nás

X3.1.4. Rupescissa a Milíč z Kroměříže

RUl
SOU

V

českém předhusitském prostředí

se s takovým modelem nositele eschatologické

reformy setkáváme u Milíče z Kroměříže, zejména v jeho Listu Urbanovi V.

Světští

káz

Milíč

k p'

že viri fortissimi, principes videlicet terrae et gentium reges se vzdají své

reg

mocní byli v tomto
předpovídal,
předešlé

Milíč

sne

listě, stejně

1159

jako u Rupescissy, nahlíženi s jistou ambivalencí.

řádků

výše

vid,

papeže v apokalyptických termínech vyzýval, aby s pomocí Boží moudrosti a moci

hUl

tyranie a postaví se na stranu drasticky provedené reformy. O pár

napravil tyto bestias terrae.

pre

Obsah i dikce celého Listu papeži Urbanovi V.
Rupescissovo Vade mecum,

popřípadě rovněž

naznačuje,

že

znal

přímo

předpokládalo,

Ru

že

nár

tyto byly v Čechách známy během několika málo let po svém sepsání (Vade mecum

syr

Rupescissa napsal v roce 1356, Milíčův List Urbanovi V. je datován 1368).1160 Vyloučené

ovl

není ani to, že by si Milíč tuto znalost přivezl ze své cesty do Říma.

Dr

Milíč

se ve svém

listě

reformu církve. Jeho dopis

jeho jiné texty. To by ale

Milíč

obracel na papeže s výzvou, aby povstal a provedl obecnou

působí

jako varování

papež obecnou nápravu neprovede. Papež

měl

před

podle

velkou

Milíče

bouří,

ke které dojde, pokud

moc, aby zabránil

hrůzám,

Pf(

jež

byla popsána v naplňujících se biblických proroctvích, "Tolle thuribulum cordis et imple

hle

igne ferventissime caritatis, et offer te stans inter Deum et populum, ut plaga cesset. ,,1161

tra

Bůh

již na zem seslal války, mor a hlad, tedy stejný

hu

Rupescissa (srov. Apc 6, 8), "Ecce in omni parte mundi

vk

aut gwerra aut pestilentia aut fames, et iam in totum populum ira Dei desevit.'dl62

vý

ve svém

výčet

hněvu,

katastrof, jaké

měla

podle slov
předpověděl

Milíče

Milíče,

nejdříve,

nejlépe ihned, pokud trvá mír, "Tu

ro:

vero, si ecclesiam sanctam vis facere, ut non habeat maculam neque rugam, de necessitate

x.

Reforma

být podle

provedena co

1159 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, Epistula ad Papam Urbanum V, edice in: The Message for the Last Days. Three
Essays from the Year 1376, ed. Milan OPOČENSKÝ, Jana OPOČENSKÁ, Ženeva 1998, s. 26 n.
]]60 Pozornost mezi badateli vzbudila i shoda mezi Rupescissovým předpokladem, zjeveným ve Vademecu,
že Antikrist se objeví okolo roku 1367, a Milíčovými údaji v Prophetia et revelatio de Antichristo. Jakjiž
bylo řečeno, rovněž obsah Rupescissova díla Liber secretorum eventuum byl v Praze znám, a to
přinejmenším díky resumé, jež vložil Konrád z Halberstadtu do své kroniky, již dedikoval arcibiskupu
Arnoštu z Pardubic.
ll61 Milíč z KROMĚŘÍŽE, op. cit., s. 26 n.
ll62 Milíč z KROMĚŘÍŽE, op. cit., s. 26. Srov. Vade mecum in tribulatione, s. 503.
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llE

na

obrazelll

oportet hoc fieri, quamdiu ista pax durat. Si enim distrubatum fuerit terrenum imperium,

iricha II.

impossibile erit, omnes in unitate ecclesiae congregare.,,1163 Stejně jako Rupescissa, i

becně

Milíč

na

vyzýval, aby vyvolení byli varováni, tedy aby se vyhnuli
pohromě, neboť

následné

Rupescissu

předpověděl

hříchu

a svodům, a tím ušli

se blíží chaos horrendum. Prakticky v přímé návaznosti na

drastickou reformu a redukci církve, která

měla

být provedena za

součinnosti světských vládců (viz výše). Řeholníci měli být tvrdě ztrestáni a jejich počet

ologické

snížen. Zvláštní vinu,

~ Světští

kázali o

:í.

Mi1íč

životě

k pokoře a

stejně

Krista, ale ve

chudobě,

jako Rupescissa,
skutečnosti

připisoval Milíč mendikantům.

jím pohrdali,

měli

Ti, kdo jen
přivedeni

být tvrdým zásahem

"tunc mutabunt viri fortissimi, principes videlicet terreae et gentium

dají své

reges, ut eorum tyrannides conterantur; tunc erunt molentes et imminuto numero religiosi,

ků

výše

videlicet donec ad vocem volucris, id est, praedicatoris [ .. .} ecclesiae consurgent in

a moci

humilitate vocis, molere incipient, qui nunc in superbia Christum praedicant, dum ejus
professam vitam contempnunt.,,1164 Na závěr svého listu Milíč, stejně jako před ním

přímo

I

Rupescissa, použil obraz

dvojsečného meče,

měla

kterým

být vykonána pomsta nad

ialo, že

národy. \165 Papeži měl pak při provedení obecné nápravy stát po boku císař,

mecum

symbolizovaný orlem s černými

oučené

ovlivnilo další proroctví, jehož autor stál v linii jáchymistického proudu, a to sice

křídly.

V tomto

bodě

je možné

předpokládat,

že

Milíče

Oraculum angelicum Cyrilli, v Čechách rovněž známé.
becnou

List Milíče z Kroměříže papeži Urbanovi V. je v každém

případě důkazem

toho, že

pokud

proroctví jáchymistického myšlenkového proudu našla v předhusitských Čechách živnou

llll,jež

půdu.

imple
~t. ,d 161

V těchto prorockých textech byl

hlavním nositelem byl

(andělský)

tradice se neztratila ani

během

uplatněn

papež, jenž

měl

husitských válek,

model eschatologické reformy, jejíž
spojit své síly se silným

ačkoliv

císařem.

naprosto nezapadala do koncepce

stejný

husitské apokalyptiky.

mundi

vkládali do Zikmunda, jako do panovníka s důležitou úlohou v eschatologickém
výše).

r, "Tu
'sitate

rozšířilo

našla v okruhu protihusitských

autorů, kteří

své

naděje

dění

z Kroměříže pak model reformního papeže pod ochranou silného

(viz

císaře

myšlenku církevního koncilu.

X 3.1. 5. Lidová spravedlnost
Vraťme

~e

ecu,
iž

Milíč

Pokračování

Tato

se ale k onomu

českému

klerikovi, který v roce 1422 zpracoval

Rupescissovo Vade mecum a upravil ho tak, aby

časově

i

obsahově

odpovídalo

M'l'V
V"
•
1 lC z KROMERIZE,
op. Cit.,
s. 20 .
1164 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, op. cit., s. 28 n. Srov. Vade mecum in tribulatione, s. 498
ll65 Milíč z KROMĚŘÍŽE, op. cit., s. 30, "gladii ancipites in manibus eorum ad faciendam vindictam in
nationibus;" srov. Vade mecum in tribulatione, s. 499.
1163

v
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realitě

husitských Čech. Změnil data a z obsahu vybral ty pasáže, které mluvily o násilné a tvrdé
nápravě

společnosti.

v církvi a
době

Rupescissa v

svého

Podle slov tohoto zpracování

uvěznění

v roce 1356

předpovědět

velké utrpení a svízele, jež

měly přijít na svět po roce 1415 a měly trvat až do roku 1435.
hodnostářům

i

řadovým klerikům

českého původu měl

1166

Vysokým církevním

Rupescissa předpověděl, že budou pod vlivem násilných

událostí obráceni k ideálu Kristova a apoštolského života. ,Česká' verze dodala oproti
původnímu textu, že se to stane rukou lidu, 1167 "quod instabit populus ut universus clerus,

pape, cardinales, primates, patriarche, archiepiscopi, episcopi et cetera, omnis clerus
reducitur ad modum vivendi perfectissimum Christi et suorum apostolorum.,,1l68 Vedle

obratu, jež

měl

dopadnou i na

dle

předpovědi

nastat v církvi, prorokoval Rupescissa, že kruté rány

představitele světské

moci. Zemští

proroctví nalézt odvahu a sílu k tomu, aby
devorent) lvy, vlky,

medvědy

způsobí

(vermes terrae) v

nejkrutějším způsobem

a leopardy. Tyto obrazy

že rolníci, "vermes terre, id est rustici",
tím

červi

násilně

český

autor

vystoupí proti

sobě měli

dle

sežrali (crudelissime

explicitně vysvětlili

tak,

světským hodnostářům,

a

jejich zkázu, "devorent ... leopardos, hoc est, ut estimo, dignitates nobilium

seculares".1169

Text z roku 1422 byl
později (pravděpodobně před

ještě

o

něco

základem pro

rokem 1425,

namířené

postihnout

český překlad, vytvořený

popřípadě

zkrácen. V překladu byly vybrány

spravedlnosti,
bičové měly

zřejmě

svět

v tomto roce). Text Vademeca tu byl

právě

proti duchovenstvu a proti

jen o pár let

ty pasáže, které mluvily o lidové

světským

mocným. Hrozní a tvrdí

v rozmezí let 1425 až 1435. I zde je zopakováno, že ,Jedna

Díky nápadné datační shodě se na mysl vkrádá myšlenka, že proroctví bylo antedatováno a že se do roku
1422 pouze zpětně přihlásilo. Posouzení této možnosti by mělo být předmětem dalšího studia.
1167 Srov. k tomu Michael WILKS, The Problem ofSovereignty in the Later Middle Ages, Cambridge 1964, s.
196, "When the fourtheenth century writer spoke of the populus he was thinking on ly of its sanior pars, the
princes and magnates, who were held to represent the whole community." Rupescissa potvrzuje, že se tato
teze nedá považovat za obecně platnou, neboť z celého textu proroctví vyplývalo, že označením populus byl
myšlen opravdu obecný lid a ne jen špičky a reprezentanti společnosti.
T
1168 Ms. ÓNB 3282, fol. 25 ; R. LERNER, "Popular justice", s. 46. Silně vyznačené jsou pasáže, které nejsou
v Rupescissově původním textu. Srov. tamtéž, pozn. 19. Vyvstává zde přirozeně problém s tím, že
Rupescissovo Vade mecum nemá dosud kritickou edici, navíc bylo záhy přeloženo do mnoha jazyků, včetně
češtiny. Nemůžeme si být jisti ani tím, že všechny rukopisy byly již objeveny, v žádném případě ale nebyly
ani ty již objevené detailně zpracovány. To, že dané tučně označené vsuvky byly dílem českého autora je
ovšem pravděpodobné. Nevyskytují se alespoň v žádném z dosavadně známých časově relevantních
latinských rukopisů.
T
1169 Ms ÓNB 3282, fol. 26 • Srov. výše citované Vade mecum in tribulatione, passim. Česká verze tohoto
proroctví otištěná in: František MENČÍK, Česká proroctví, Vídeň 1879, s. 17-19. O rozdílech oproti latinské
předloze, tedy uvedené verzi z roku 1422, viz Robert E. LERNER, "Popular Justice", s. 48, pozn. 25. Lemer
předpokládá, že zkrácený český text, otištěný Menčíkem, měl za předlohu latinskou verzi z roku 1422, ovšem
v jiné recenzi nežje obsažena v ruk ÓNB 3282. O tomto bodě je možné pouze spekulovat. Vzhledem k tomu,
že do českého překladu byla interpolována i další proroctví, která byla rovněž zapsána v rukopise ÓNB 3282
(GaIlorum levitas, proroctví Jana z Toleda), nevylučovala bych, že autor českého překladu měl k dispozici i
tento rukopis.
1166
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rdé
něl

jež
lÍll1

strana

kněžská pro

své zatrvrzení budú spáleni, nežli by pravdu poznali a druzí se pokoře a

pfijmú život apoštolský. Ale zatvrzení v zlosti budú spáleni a zbiti.''' 170 Dále pokračuje
předpovědí lidové vzpoury proti světským mocným: "Červi zemští v tak velikú smělost a

vsílu se oblekú, že
světských zžerů,"

ukrutně

vlky,

medvědy

a levharty, jakož mním, že duostojenstvie

a proti vysokému duchovenstvu: ,,A

skřivánci

a drozdové a jiní ptáčkové

,oti

malí, to jsú kněží nedoučení, ptáky veliké,žakoly a jestřáby v žákovstvě sžerú pudíce je.,,1171

'us,

Zde je na

rus

objevil i v české verzi sibylského proroctví (Sibyllenbuch). Autor

dle

Sibyllenbuch vložil do textu pasáž,

my

Vade meca, která byla

dle

povstání lidu

me

jim črvie zemští (totižto sedláci) za dlúhú chvíli panovati budú. "

místě připomenout,

(rolníků)

zřejmě

českého původu.

proti

světské

Své místo si v úzkém

ak,

že obraz zemských

tyranů

'lm

z ukrutníkova zrádce v ostrosti

právě

redakcemi Rupescissova

moci: "i také panie urozené úpadnú, a to proto, neb
1172

verze Vade meca našla i pasáž o
těch

pomstú potupí." Následuje další

překlady třech

proměně

letech nastanú spravedliví lidé

lidu proti mocným: "a budú stínáni mocní od toho lidu, které sú
Dále byly do textu vloženy

českého překladu

Tak i v sibylském proroctví najdeme slova o

a jejich zapojení do obecné nápravy: ,,A po
meče

a jeho spojení s lidem (rolníky) se

inspirovanou

výběru české

_, a

červů

dříve

proroctví, resp. jejich

předpověď

povstání

skrze zrády zlúpili."

částí:

Gallorum levitas

(Consurget aquila grandis)/173 na ně pak přímo navázal krátký výtah z proroctví o
příchodu

nového krále, který ,,z nedúfanie přiblíží se z hor velikých a dúpnatých dalekých

tichý a beze lsti, aby ukrotil vlast hrózú boje.,,1174 Toto proroctví bylo připisováno

'na

kardinálovi Janovi z Toleda, jenž byl

kromě

svého

působení

u papežské kurie za

pontifikátu Inocence lY. podle zprávy florentské kroniky Giovanniho Villaniho znám také
jako prorok, astrolog, alchymista a nekromant. 1J75 Zde stojí za připomínku, že i Petr
s.
Proroctví Jana de Rupescissa, in: František MENČÍK, Česká proroctví, Vídeň 1879, s. 22.
Tamtéž.
v
1172 KNM Praha, ruk. II.F.8., fol. 211 , "A mnoho jich u velikú núzi upadne a mečem zbito bude, mnoho
spáleno a zbito mečem bude v boji, a zvláště panstvo, rytieřstvo u velikú hanbu a núzi i také panie urozené
úpadnú, a to proto, nebjim črvie zemští (totižto sedláci) za dlúhú chvíli panovati budú. [ ... ] [Kněží] budú
velmi lháti a o sbožie velmi státi. A od lidí budú trestáni a proto budú hřiešni nazváni a jich život bude zjeven
všem křesťanóm [ ... ] Budú také zbiti a spáleni a druzí zmořeni." V německé předloze tuto pasáž nenajdeme,
srov. INGEBORG NESKE, Die spatmittelalterliche deutsche Sibyllenweissagung, Goppingen 1985, s. 270 n.
V
1173 Srov. záznam tohoto proroctví v ruk. NK ČR Praha, XII.G.17., 239 •
1174 Proroctví Jana de Rupescissa, s. 22, srov. O. HOLDER-EGGER, Italienische Prophetieen des 13.
Jahrhunderts II., NA 30, 1905, s. 383, "Rex novus adveniet totum ruiturus in orbem, ut domet eoam martis
horrore plagam, Ex insperato properans de montibus a1tis Atque cavemosis, mitis et absque dolo." Toto
proroctví je zapsané jako Prophetia rhytmica anni 1394 v ruk. ÓNB 3282, fol. 37'_39'. Gallorum levitas pak
na fol. 28 v • Textově bychom mohli nalézt také spojitost s proroctvím, sepsaným ve 13. století a připsaným
britskému kouzelníku Merlinovi. Srov. text proroctví otištěný in: Franz KEMPERS, Die deutsche Kaiseridee in
Prophetie und Sage, Aalen 1969 (Neudruck der Ausgabe Míinchen 1896), s. 213.
1175 Jean-Patrice BOUDET, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans I'Ocident
médiéval (X1f-XV" siede), Paris 2006, s. 203.
1170
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Žitavský ve Zbraslavské kronice k roku 1329 uvedl pOpIS tzv. Toledského listu

,

připisovaného rovněž Janovi z Toleda a shodného s citovaným proroctvím. Tento List

obsahoval předpověď různých přírodních katastrof, smrti mocného císaře a sjednocení
Saracénů s křesťany v jedné víře. Jak uvedl Petr Žitavský, tento List znepokojil mnoho

jednoduchých duší ("multorum simplicium animos turbaverat"), sám Petr se ale projevil
jako ostrý kritik a hluboký skeptik možné pravdivosti prorokovaných událostí. I 176
Třetím proroctvím zařazeným do citovaného výběru bylo tzv. Lilium in meliori

parte (tato část byla v roce 1424 v Polsku vztažena na Vladislava Jagella, Zikmunda
Lucemburského a Vitolda Litevského). 1177 Závěrem se autor tohoto spisu navrátil zpět
k Rupescissově Vade mecu, když zde zazněla předpověd' toho, že světský lid v roce 1435
povstane proti kněžstvu a odebere mu majetek.

X3.1.6. Nositelé reformy: Lidová spravedlnost v husitské apokalyptice
Uvedené verze Rupescissova proroctví, které byly českého původu, se od své
předlohy zásadně lišily zejména v definici nositele reformy. Rupescissa při násilné obrodě

počítal se zásadní rolí papeže, světského panovníka, světského tyrana (Antichrist

occidentalis) a s ničivým zásahem pohanských vojsk z východu (součást konceptu
Antichrist orientalis). Měly zasáhnout rovněž přírodní pohromy, hladomor, epidemie atd.

,České' verze Rupescissova proroctví (tzn. jazykově latinská i český překlad) většinu
těchto elementů nechaly stranou. Ne panovník, ne papež, nýbrž obecný lid měl provést

reformu jak církve, tak společnosti. To byla ve středověku myšlenka dráždivá, neobvyklá,
ale ne zcela výjimečná a ojedinělá.
V husitském prostředí byla tato idea velmi živá. Argumentaci ovšem husitští autoři
nacházeli zřejmě v jiných zdrojích, než byla proroctví jáchymistického proudu myšlení,
ačkoliv i ta měla svou nepochybnou úlohu ve formulaci předhusitských myšlenkových

základů. Husitské apokalyptické texty (Jakoubek, Biskupec) po Rupescissově proroctví ve

své argumentaci otevřeně nesáhly. Při hledání příčiny bychom mohli teoreticky uvažovat

1176 Petra Žitavského Kronika zbraslavská, FRB IV., ed. JosefEMLER, Praha 1884, cap. XXII, s. 295. Srov.
Hermann GRAUERT, Meister Johnn von Toledo, Sitzungsberichte der Koniglichen bayerischen Akademie der
Wissenschaften 1901, Heft 1, s. 226 n.
lm Proroctví Jana de Rupescissa, s. 22, srov. MPH II, ed. August BIELOWSKI, Warszawa 1961, s. 870, sroV.
Rudolf URBÁNEK, K české pověsti královské, s. 74, Urbánek považoval celý český text, uveřejněný
Menčíkem, za Rupescissovo proroctví. Ve verzi polského původu je proroctví označeno jako "prophecia
cuiusdam Iohannis monachi [ ... ] sic impleri dicitur prophecia Iohannis mistici". K tomuto uvedení autorství
mohlo dojít tak, že polský autor vycházel z některé verze již vytvořeného českého překladu, v němž byla již
interpolována i další proroctví. To by znamenalo, že český překlad byl vytvořen již mezi lety 1422 a 1424,
Menčíkem uveřejněný text mohl být jeho k roku 1425 aktualizovanou redakcí.
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istu,
List

také o možnosti, že Rupescissovo i další

podobně zaměřená

proroctví byla tematizována a

přijímána spíše v protihusitských kruzích Giž výše bylo řečeno, že rukopis ONB 3282

cení

zahrnoval i protitáborsky namířené spisy, ruk. ONB 4764 rovněž). Proroctví, patřící do

toho

tohoto proudu, byla

ieVil

rámci byla přiřčena pozitivní role.
zřejmé,

Je

rovněž

spojována se Zikmundem Lucemburským, kterému v jejich
1178

že husité si byli

vědomi

nutnosti provedení reformy (mimo jiné

Uori

s přihlédnutím k apokalyptickému kontextu doby). Nemohli ovšem své

Inda

v teoretické

zpět

Vkládat
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okolností

rovině

naděje

na reformu do

rovněž

neboť

vložit do panovníka,

představitelů

ten se ocitl ve zcela

vysoké církevní hierarchie bylo za daných

zcela nemožné. Nositelem reformy, a to násilné, kruté a zlo zcela

Tam, kde Rupescissovo proroctví

své
'Odě

počítalo

světské

se zásahem Antikrista, respektive

moci.

Antikristů,

katastrof a reformních postav papeže a panovníka, tam husitská apokalyptika

dosadila husitské bojovníky. Husité jsou ti,
očistnou

ani

opačném táboře.

vyhlazující, byl tedy obecný lid - Boží bojovníci, spojený s představiteli

přírodních

naděje

kteří

z pověření samotné Boží

vůle

vykonávají

reformu: "Simile contigit homicidis in nostris terris, qui effundere magistri

trist

lohannis Hus sanguinem consuluerunt, atque monachi et alii clerici, quia Dominus Deus

:ptu

omnipotens / talem vindictam seu plagam in eos permisit, quod terrena possessio est illis

atd.

ablata, claustra et spelunce rupta et ipsi vagi et profundi recesserunt et aliqui etiam, qui

iinu

auxilio et consilio occiderunt iustos in Constantia et alibi, ipsi occisi sunt in terra

vést

Bohemie, quorum numerum ignoramus. Sed et residui, qui adhuc non sunt consumpti,

klá,

consumentur. ,.I 179
V

Jakoubkově,

a pak zejména v

Biskupcově

Výkladu na Zjevení, byla použita

toři

velmi podobná argumentace jako v Rupescissových proroctvích (ale i dalších, o tom viz

~ní,

dále). V uvedených textech zaznělo jasné poselství, podle kterého se církev ocitla v krizi,

ých

způsobené přemírou

ve

majetku,

světského

panování, a tím

hříchů.

Lid tu pak vystupuje jako

ten, kdo církvi pomáhá z propasti krize, když jí zbavuje majetku a jejího bohatství: "Quinto

adiuvat ecclesiam sanctam terrenus etiam populus, quia terra etiam dicitur, auferrendo a
nobis temporalia sive subtrahendo, que sunt occasio ad peccandum. Cum enim draco
(.

der

inmisit divitias in clerum et delitias, tunc Dominus prosalute cleri disposuit in terra
Bohemie, ut seculares et terreni auferrent a clero divitias et in se absorbebant divitias

:>V.

ví

iž

1178 Viz kapitola věnovaná Lucemburkům v proroctvích Eschatologická mytologie v předhusitských a
husitských Čechách.
1179
Super Apocalypsim, fol. 24S r-v
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illas, sicut sitiens in terra. ,,1180 Předlohu pro tato slova našel Mikuláš Biskupec částečně II
Jakoubka. Ten ovšem
kritičtějším

počínání

husitských

reformátorů

pohledem, když poznamenal, že

dobře prospievají této ženě"

"ač někteří

to

střízlivějším a

činže

žádostí lakomú, však i tak

měl

Biskupec na

(tj. církvi).

Právo lidu soudit a korigovat
obhajobě článku

pozoroval a vykládal

příslušníky

církve

paměti

i

při

o trestání smrtelných hříchů na Basilejském koncilu. Pohyboval se zde Ve

zcela jiném diskurzu než v prostředí husitské táborské obce. Základní myšlenkové linie, jež
byly zachyceny v Biskupcově Výkladu na Apokalypsu, se ale s jeho basilejským projevem
do velké míry shodovaly, jen možná vzhledem k prostředí nebyly dovedeny do takové
radikálnosti a byly

vyjádřeny

jinými

prostředky

než výkladem proroctví a apokalyptickou

rétorikou.
Ačkoliv

opravení

světa

v Basileji Biskupec nemluvilo

v novém

věku,

konečném

boji proti Antikristu a o nutném

jeho projev vycházel ze stejných myšlenkových

v komentáři k Janovu Zjevení. Apokalypticko-eschatologické
myšlení

(ač

v Basileji

explicitně nevyjádřené) může

pomoci

zaměření

vysvětlit

zdrojů

jako

Biskupcova

i jistý nádech

náboženské utopičnosti, který je z jeho projevu možné vycítit.I 181 Stejně jako ve svém
výkladu na Apokalypsu i v Basileji Biskupec trval na aktivní
(tedy Antikrista), a to za

spoluúčasti

všech

nesmiřitelnosti

tří

obraně

základních složek

s hříchem a v odmítání jakéhokoliv kompromisu
v,
pnmo
na H usa. 1182

a

vykořenění hříchu

společnosti.

ostatně

V hlásání

Biskupec navázal

Velkou pozornost v Basileji vzbudila Biskupcova teze o podřízenosti církve světské
moci, na které založil své pojetí nápravy v oblasti církve. Vycházel z tvrzení, jež zaštítil
citátem z Defensor pacis Marsilia z Padovy (zde ovšem citován jako Vilém Ockham)1183,
že církev v počátcích, až do vlády císaře Konstantina Velikého, byla podřízena státu, tedy

Super Apocalypsim, fol. Inv (ad Apc 12,16), srov. předlohu u Jakoubka, Výklad na Zjevenie, díl 1., s.
495, "Lidé tělesní sau země. [ ... ] Země tedy požierá vodu, když zemský lid tělesný prospievá a bývá ku
pomoci nevěstě boží, té ženě. Nebo, když drak napustil bohatstvie v kněžstvo a rozkoší, tehdy Pán pro
spasenie kněžstva zpuosobuje, aby světští a zemští od kněžstva odjímali bohatstvie a pozřeli ta zbožie. A ač
někteří to činie žádostí lakomú, však i tak dobře prospievají této ženě. Nebo ta bohatstvie sau mnohé ztopila.
Protož častokrát, když se nám něco zdá býti k škodě a k umenšení, avšak se nám to výborně hodí."
1181 Srov. například FRANTIŠEK ŠMAHEL, Husitská revoluce, díl II., Praha 1993, s. 109, který zde vysloveně
poukazuje na tento aspekt Biskupcova projevu: "Při všem respektu k společensko-etické závažnosti
posledního z husitských artikulů vystupuje právě u něho nejvíce na povrch jeho nábožensko-sociální
utopičnost, jež se dříve nebo později musela dostat do rozporu nejen s danými podmínkami ekonomických,
sociálních a politických struktur, ale i s konstantními faktory antropologické povahy."
1182 F.M. BARTOŠ, Orationes, Tábor 1935, s. 34.
1183 K problematice záměny Marsilia z Padovy a Ockhama F.M. BARTOŠ, Husitství a cizina, Praha 1931, s.
159 nn.
1180
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světské složce moci.

1184

Náprava prohře šků ve sféře církve neležela podle Biskupcových

ějšÍm a

slov ovšem pouze na vysokých

1k i tak

laického lidu.

1185

představitelích světské

moci, nýbrž

obecně

na

společenství

Boj proti hříchu a angažovaná korekce v řadách církve byly pro

Biskupce v jistém smyslu morálním a eschatologickým imperativem, bez kterého by
ti i při

nebylo možné dosáhnout spásy, "Cum ergo Deus mandat populo de sacerdotum operibus

zde Ve

iudicare, populus debet doctrine et verbis Domini obedire, quia aliter fidelis foret in mortis

nie, jež

eterne periculo, nisi iudicaret discrete deopere suž presbiteri." 1186 V tomto bodě Biskupec

)jevem

v podstatě ideologicky obhajoval nedávnou zkušenost z husitských Čech. Opět se mohl

takové

opřít,

)tickou

poddáni

a také tak
světské

činil,

o Marsilia z Padovy, a to zejména v tvrzení, že

moci a že na

opravě kněží

většině teologů shromážděných

Zatímco

jůjako

Defensoru pacis

1pcova

nepochybně, stejně

ládech

myšlenek.

zjevně

jevil jako plný

mají být

se má spolupodílet lid. Ovšem nutno dodat, že

slova a myšlenky vybrané z Defensoru pacis byly
lUtném

kněží

účastníkům

koncilu solí v

očích.

na Basilejském koncilu se církví odsouzený text
kacířských

myšlenek, husitští teologové v

jako v textech Viklefových, našli

vyjádření

svých vlastních

něm

postojů

a

Také z textu Defensoru pacžs vyplývá, že byl Marsilius z Padovy ve svém myšlení

: svém
hříchu

ovlivněn

středověkým

llásání

zkaženými postoji lidstvo na okraj apokalyptické krize. Nechal zde zaznít

avázal

výzvu ke

změně,

Nebezpečná

apokalypticismem. Papežství podle Marsilia dovedlo svými

k reformě církve, k jejímu návratu k

nákaza, pernžciosa pestis,

šířící

základům

se z prostředí

římské

nezastřenou

apoštolského života.
kurie,

měla

být bez

větské

odkladu zastavena, a to i za použití mocenské síly, pokud by to bylo třeba. K tomu měli být

laštítil

zavázáni všichni, kdo byli schopni postavit se proti zlu

TI)

1183

,

1, tedy

neučinili,

byli by sami

součástí

věděním či

mocí. Pokud by tak

zla, ,,Ad hec autem obligantur omnes illi obviare scientes

atque potentes; quod eciam negligentes aut omžttentes occasione quacumque iniusti
sunt.,,1187 Sám prohlašoval, že i on byl připraven odvrátit onen mor od společenství

., s.
:u

A ač
topila.
veně

~ých,

1, s.

1184

•

Nlcolai de Pelhřimov, dicti Episcopi, replica contra Aegidium Carlerú de correctione peccatorum, ed.
F.M. BARTOŠ, Orationes, Tábor 1935, (dále citováno jako Replica contra Aegidium), s. 55, "Primo, quod in
~rimordiis fidei christiane vixerunt jurisdiccione usque ad tempora primi Constantini Romanorum
lmperatori;" Podobně s. 56, zde přímo s odkazem na Defensor Pacis, posléze problematiku jasným závěrem
~~uje, s. 61, citováno níže.
5 Replica contra Aegidium, s. 61, "Deinde pono conclusionem oppositam sentencie impugnantis istam:
Peccata mortalia publica personalia prelatorum, sacerdotum et aliorum ecclesiasticorum, ubi correctio
fratema aut generalis reprehensio per predicationem verbi dei non sufficeret, in defectu spiritualis prepositi,
habita sufficiencia et data opportunitate, sunt per potestates seculares aut per Christi fideles laicos
~ecundum dictamen di vine legis eciam sine aliqua speciali licencia, ab ecclesia habita, coactive punienda et
J~~icio condempnationis vel definicionis, ut est actus iusticie, iudicanda."
!l87 Replica contra Aegidium, s. 67.
Marsilius von PADUA, Defensor Pacis, ed. Richard SCHOLZ, dist. 1., cap. XIX, § 13, s. 136.
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pravověmých křesťanů, a to jak poučením, tak i konkrétními činy. 1188 Přes mnohé paralely··
mezi ideologií Marsilia z Padovy a myšlenkami mnohých
prostředí

pocházejících zejména z františkánského

a

apokalyptiků
ovlivněných

13. a 14. století,
apokalyptickYrn

myšlením Jáchyma z Fiore, existovaly zde i mnohé rozdíly. Na rozdíl od františkánských
(a

později

husitských) apokalyptických

ideologů,

Marsilius z Padovy svým

učením

nezdůrazňoval a neobhajoval eschatologickou výlučnost jedné konkrétní skupiny. II 89

Tento

směr

X 3.1. 7.

myšlení mu byl cizí.

Příběh českého překladu

Vraťme

se ale

ještě

Vade meca

jednou k proroctví Jana Rupescissy. V rukopise Vratislavské

knihovny, sbírky Ossolinski 1172, je uložen záznam další

meca.

1190

české

verze Rupescissova Vade

V této verzi došlo ke stejné časové aktualizaci jako například v soudobé redakci

francouzské, a to tak, že Rupescissova data byla posunuta o 100 let,

svět měl

být postihnut

soužením v roce 1460." 91 Stejnou aktualizací k roku 1460 prošla i zkrácená latinská
redakce Vade meca,
knihovně.

pravděpodobně českého původu,

V souvislosti s otázkou, kdo

četl,

uložená dnes ve

vídeňské

Národní

opisoval a dále využíval prorocké texty

v husitských a po husitských Čechách, zde můžeme podotknout, že soubor textů,
shromážděných
vůči

ve

vídeňském

husitství se vymezujícím

Toledský list,

připisovaný

rukopisu, vykazuje jednoznačnou provenienci v katolickém,
prostředí.

Z dalších prorockých

textů

zde byl

zařazen

tzv.

Janovi z Toleda, List Lucifera kléru, proroctví k roku 1469

atd. 1192
Český překlad, zachovaný v rukopise vratislavské knihovny se od původního textu

Vade meca v mnohém lišil. Došlo tu nejen k datační aktualizaci, ale také k výraznému
zkrácení, některé pasáže byly zcela vynechány. Se změnami se setkáváme hned na začátku
spisu, neboť v české redakci narazíme na zcela jiný úvod než u textu Rupescissova. Jak

1188 Op. cit., s. 137, "Hanc pestem a fratribus Christi fidelibus doctrina primum et qua valuero exteriori
consequenter opera propulsare propono."
1189 Srov. George GARNETT, Marsilius ol Padua and ,the Truth of History', Oxford University Press 2006, s.
158 n.
1190 Knihovna Instytuta Narodowego im. Ossolinski 1172/1, Wroclaw. Tento rukopis byl v 19. století opsán a
opis darován Národnímu muzeu v Praze, kde je uložen pod signaturou I. E.2.
1191 Mnišek bos áček, Ossolinski 1172, fol. 83'. Srov. Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1728, fol.
I 1 1'-117 v . Tento francouzský překlad Rupescissova textu popsala a analyzovala Barbara FERRARI
v příspěvku Les traductionslranr,:aises du Vade mecum in tribulatione, v rámci konference Letteratura
profetica, oracolare e sibiIIina fra XIII e XV secolo, Seminario intemazionale di ricerca, Modena, 26.-28.
giugno 2008.
1192 Johannes de RUPESCISSA, Excerpta ex libro eiusdem , Veni mecum in tribulatione, ONB Wien, Ms. Nr.
4764, fol. 187'-189'.
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paralely
století,

uvidíme, bude mít

právě

tato úvodní

část

velkou

důležitost při určení původu

a datace

tohoto překladu.
Česká verze, obsažená ve vratislavském rukopise a datovaná do poloviny 15. století

JtickÝrn
inských

(cca 1460 vzhledem k uvedeným

učenírn

nebyl ani

)iny.1189

pře

zmíněn.

letopočtům) nezačíná

dopisem Petru Perrierovi, jenž tu

Namísto toho zde nacházíme obsáhlý úvod, kde je

u papežské kurie a je zde

vysvětleno, proč

líčena

se rozhodl sepsat tento text.

Rupescissova

Počáteční

pasáž

celého úvodu popisuje Rupescissovo slyšení u dvora Klimenta VI. v roce 1449 (tedy

1349). Celá tato událost je popsána ve

formě

sporu mezi Rupescissou a jiným

františkánem, jenž zde vystoupil v pozici žalobce. Ten obvinil Rupescissu z toho, že
slavské

označil

a Vade

v pekle,

~edakci

mělo

církev za
současný

nevěstku,

že prohlásil, že papežové Jan (XXII.) a Benedikt (XII.) jsou

papež že je posel

Antikristův

a kardinálové že jsou pseudoproroci. To

vzbudit "welike reptanie a krzyk a hrzmot od kniezstwa protiwneho naramny."

stihnut

Následuje pak popis Rupescissovy obhajoby,

ltinská

textu

árodní

proroka byla posléze potvrzena popisem zázračného vysvobození ze žaláře,1193 kdy Bůh

texty

svého vyvoleného povolal, aby spěchal k papeži a vyzval ho obecné nápravě. 1l94 Tato

textů,

ckém,
:n tzv.

1469

označil

pasáž je velice

nému
.čátku
1.

Jak

tento se tu na rozdíl od

původního

za Bohem vyvoleného proroka. Charismatická autorita apokalyptického

důležitá

k identifikaci

původu

této redakce. Poukažme zejména na tři body:

Centrální postavou je zde papež, ke kterému se prorok obrací s výzvou a s nadějí na
reformu. Velká pozornost je zde

věnována

sociální otázce a sociální spravedlnosti a

harmonii. Církvi je zde vyčítáno kupčení se svatými dary.
Citovaná pasáž nás

textu

přičemž

opět přivádí

papeži Urbanovi V. I zde stála ve
provést reformu, zbavit

světa

k

středu

Milíčovi

z

Kroměříže,

zejména pak kjeho Listu

pozornosti hlava církevní hierarchie, jenž

a zejména církev

hříchů

a touhy po majetku. Pro

měla

Milíče

a

obecně pro české předhusitské reformátory byla rovněž sociální otázka velmi živým

tématem. 1195 To vše samozřejmě mohla být náhoda, podobná témata byla ve 2. polovině

14. století nepochybně živá i v jiných částech Evropy než v Čechách. Citovaný český úvod
se ovšem s

Milíčovým

Listem Urbanovi V. shodoval také

textově.

Oba spisy spojily

)6, s.
1193

,sán a

...
~r.

Srov. LSE, § 147, s. 212.
Mnišek bosáček, OssoliIÍski 1172, fol. 74r • "Jdi spiešnie ku papeži a řekni, že jest pro to ustaven, aby
plenil nepravosti všeliké a štiepil vieru a ctnosti a aby rušil nepravosti všeliké [ ... ]A nepomáhají sirotkóm,
nezbraŇují vdov kniežata kniežská a mocní a bohatí všichni sú nevierni v činiení. A tovaryšstvie zlodiejov
neb všichni milují viece penize a dary nežli boha. A tak přikázanie má nikdy nebudú zachována. Neb jsú
hřiechy obtieženi lichvami, zlodiejstvim a také prodavaji dary božské, sudy spravedlivé převracují a proto ty
viery veliké ránya pomsty pošli na tento sviet neb sie nechtie polepšiti, protož bieda bude tiem všem, ktož zde
chtieji čteni býti. Bieda všem ježto sprostný lid vtiskují tiežkými břemeny a sami jich prstem netknů." O této
problematice bylo podrobněji pojednáno v kapitole Prorok a jeho funkce v reformním hnutí.
95 Srov. např. Matěj z JANOVA, Regulae, lib. III, tr. 6, cap. 81, (sv. IV), s. 382-383.
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například

výzvu k papeži, aby provedl reformu, s citací z Izaiášova proroctví (Is 1,23):

"Principes Tui, socii furum, omnes diligunt munera, secuntur retributiones, pupi/lo non
judicant et causa viduae, videlicet ecclesiae sanctae, non ingreditur ad eos."II96
Drobnějších

podobností mezi

přirovnávající příslušníky

oběma

texty lze nalézt více. Uvést lze

církve k pilířům

křesťanstva

a

stavějící

například

metaforu,

je v této pozici do

protikladu s jejich reálným chováním.
Úvod k české redakci Rupescissova Vademeca dále pokračoval mnohými žalobami
na

kněžskou

touhu po majetku a pohrdání chudobou, velký význam tu

měly početné

a

rozsáhlé výzvy k pokánL I197 Je zde rovněž vylíčen příběh jistého kněze z Montpel1ier,
jemuž se stalo bezpráví a
úvodní

část

při

audienci u papeže zasáhl pontifika do

byla, valuzi na Lukášovo evangelium (Lc 12,3),

potvrzením funkce proroka ve

středověké

tváře pečetí.

Celá

zakončena opětovným

symbolické komunikaci a

obecně

v reformním

procesu: "Nejsem poslán k tomu, abych mluvil tajnie, ale hlas moj má slyšen býti zjevnie,

aby ztoho mohli lidé polepšeni býti." I 198
Jak již bylo
předloze

řečeno

výše, následující

český překlad

Vademeca byl oproti své

zkrácen, zahrnoval výtah z prvních 15 intencí. Zcela opomenuty tu

Rupescissovy chiliastické pasáže z konce spisu,
pomocníkovi

andělského

papeže nebyla

věnována

v tomto zpracování byla zcela opomenuta role

zůstaly

rovněž osobě světského císaře

jako

pozornost. To ovšem neznamená, že by

světské

moci v reformním procesu církve,

"Giny rozdiel ... prawie nam, ze swietska mocz ma se pozdwihnuti proti zlemu kniezstwu a
proti nerzadnym duchovnim lidem. A magy ge obnaziti a oblupiti a gych wssech bohatstwi
a z gych cti a pychy.'dl99 Obecně lze říci, že v tomto českém zpracování zůstal zachován
výčet nositelů

utrpení, které

obecné reformy. Mluvilo se tu o
způsobí

svým

působením

očekávání příchodu

reformního papeže, o

východní a západní Antikrist, svou roli v očistném

trestu měli mít i Židé a pohanské národy Saracénů. Zmíněny byly i přírodní katastrofy.

1196
1197

Milíč z KROMĚŘÍŽE, Epistula ad Papam Urbanum V, in: The Message, s. 18.
Mníšek bosáček, OssolilÍski 1172, fol. 83 v • Podobně byl motiv pokání vyzdvižen ve francouzské adaptaci,

zachované v citovaném vatikánském rukopise z pol. 15. století. I zde se úvodní pasáž zcela lišila od textu
Rupescissova, neodpovídala ale variantě, kterou nacházíme v redakci české. Společným bodem byl apel na
čtenáře (posluchače), aby podstoupili pokání, které je prezentováno jako jediný prostředek, jak se vyhnout
r
přicházejícím ohlášeným hrůzám. Srov. Biblioteca Apostol. Vatic. Reg. Lat. 1728, fol. 117 , "Maiz a faict
son Iiure tant seulement pour le salut de toute humaine creature pour eschieur la mort denfer et pour scauoir
entendre les traysons et les erreurs pour fuir et euiter les seducteurs et deceueurs, pour faire bonne prouision
espirituelle et corporelle contre les tribulacions [ ... ] pour faire penitence de ses pechiez et satisfactions pour
enchacer le dyable etc." Citováno podle Jeanne Bignami ODlER, Études, S. 247.
v
1198 Mnišek bos áček, OssolilÍski 1172, fol. 80 . K této argumentaci srov. Amald de VILLANOV A, De mysteria
cymbalorum ecclesie, in: Peramau I Espelt, El text primitiu del ,De mysterio cymbalorum ecclesie', in: Arxiu
de textos catalans Antics 7/8, 1988-1989, S. 56-63.
v
1199 Mnišek bosáček, OssolilÍski 1172, fol. 97 .
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: 1,23):

lIa nOn

Uvedena byla pasáž, jež obecně přispěla k tomu, že byl Rupescissa označen za proroka
církevního schizmatu. 1200 Došlo také na metaforu zemských červů a předpověd' vzpoury
obecného lidu, a to proti církevním i světským knížatům. I201
Analyzovaný úvod k českému

~taforu,

překladu

ojedinělý.

Vade meca nebyl ovšem

dci do

Prakticky až na malé detaily totožný text nalezneme ve staroněmecké verzi Rupescissova
proroctví. 1202 Tato verze byla zapsána 19. března 1461 v Norinberku, zaznamenal ji

lobami
:etné a

slavné norinberské rodiny Schedelů, rukopis náležel do
1203
knihovny Hartmanna Schedela.
Německý text Vade meca nebyl ovšem zkrácen jako

pel1ier,

český,

'. Celá

byla v německé verzi úvodu k Vade mecu částečně zachována původní data.

dominikán Jan Schedel,

příslušník

bylo zde zachyceno všech dvacet intencí. Oproti analyzovanému

začal vyprávěním

)Vným

Text

rmním

v Avignonu

ievnie,

vznesena. Dále se

před

papežem, kde se zodpovídal z mnoha
německá

nechyběla obvinění,

a

učený

o tom, jak v roce 1349 stanul

česká

českému překladu

mnich

nařčení,

řádu františkánů

jež proti

němu

verze prakticky shodují, ani v německém

že onen františkán (Rupescissa)

měl označit

byla

překladu
nevěstku,

církev za

ti své

prohlásit, že papežové Jan a Benedikt jsou v pekle, opakují se tu stesky na sociální násilí

ůstaly

vůči

jako

zmíněno zázračné

chudým a na svatokupectví. Je zde

Rupescissa nabyl charakter charismatického proroka.
zakončena vyprávěním příběhu

že by

Vademeca je zde

írkve,
twua

františkána-proroka, že jeho hlas nemá znít
" a po1epsem.,1204
k po kam

1tstwi

Oba tyto úvody k českému a

lován
~že,

o

osvobození z vězení a i zde

Rovněž

úvodní pasáž k překladu

montpe11ierského mnicha a

skrytě,

nýbrž nahlas, aby mohl

ujištěním

přivést

lid

v

nevznikly jako

čistá

německému překladu

fabulace. Rupescissa

skutečně

stanul 2.

a zpracování Vade meca

října

1349 v Avignonu

před

Klimentem VI. a jeho vystoupení zřejmě opravdu vzbudilo rozruchy05 Přesnější

:tném
trofy.

tptaci,
u
na
mt
ct
loir
,ion
lour

erio
<\rxiu

Op. cit., fol. 94 v , "Tehdá papež se všemi kardinálami utiekati s své stolice i a se všemi svými do dobrého
miesta, kteréž tu mají a budu hledati miesta, kde by se mohli skrýti v čas toho velikého zamůcenie."
1201 O
. 10
~ I 94 v-,
'P. Cit.,
.
.
V
1202 BSB Miinchen, Ms. Cgm 409, fol. 306'-318 •
1203 Hartmann Schedel, známý zejména svou Kronikou, byl velký bibliofil a nadšený kopista. Do svých
rukopisů si osobně zapsal různá proroctví, ačkoliv jeho zájem o ně neměl zjevně důvod v přesvědčení o
blížícím se konci světa (ve své Kronice zamýšlel nechat na konci prázdné listy, aby do nich mohly být
zapsány události, které se ještě stanou). Mladá americká medievistka Courtney Kneupper, zabývající se
problematikou výskytu, četnosti a kontextu proroctví v německém prostředí v 15. st., mi laskavě osvětlila, že
v případě Hartmanna Schedela se jednalo zřejmě o snahu propojení lokální historie Norimberka a událostí,
zaznamenaných v zapsaných proroctvích. Osud Norimberka měl být svázán s eschatologickou budoucností
křesťanstva, což byla myšlenka, která byla patriotovi, jakým byl Schedel nepochybně velmi blízká. Proroctví
byla obecně v 15. století často zapisována do rukopisů, jež obsahovaly rovněž záznamy z místní či světové
historie. Tématicky k těmto záznamům svým způsobem patřily, neboť byly v jistém smyslu rovněž součástí
historie, tedy historie, která ještě nenastala.
1204.
,
Op. Clf., fol. 309 .
1205 Zprávu o tom přinesl sám Rupescissa, Jean de ROQUETAILLADE, Liber Ostensor, ÉFR 2005, traité 11,39,
s.588.
1200
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informace pak

přinesla

kronika Heindicha z Herfordu, která sice nejmenovala Rupescissu,
nýbrž mnicha Haybala, všechny události ale jinak odpovídaly historii Rupescissově. Je zde
před

uvedeno, že františkánský mnich Haybalus se
svatá církev je

nevěstka,

poslové Antikrista. Je zde

kurií zodpovídal z toho, že prohlásil, Že

papežové Jan a Benedikt jsou zavržení a že kardinálové jsou
rovněž naznačeno,

že existuje

pověst,

podle které byl

obviněný

zázrakem vysvobozen z žaláře. 1206 Pro další tradici v této linii textového a myšlenkového
přenosu

bylo

rovněž důležité,

že kronika

přinesla

zprávu o tom, že se onen mnich

prohlašoval za Bohem seslaného proroka, jenž hlásal to, co mu bylo z Boží

vůle

zjeveno. 1207 Nechybí ani vylíčení historky kněze z Montpellier.
Zpráva Heinricha z Herfordu se

vzácně

shodovala také s neúplným latinským

záznamem z procesu, jenž zapsal "Petrus de Feriis familiaris dicti notarii [. ..}

XDť

die

mensis octobris die lune" a který je dnes uložen v knihovně ve Wolfenbťittelu. 1208 Zde jsou
obsaženy informace, které se posléze objevily u Heinricha z Herfordu i v úvodních
pasážích k

oběma

vemakulámím verzím, jejichž záznamy pocházejí z doby okolo poloviny

15. století. Nalezneme zde dokonce i

příběh kněze

proroctví a varování má zaznít nahlas a

veřejně:

z Montpellier a

závěrečné ujistění,

že

"Ego veni ad prophetizandum non in

tenebris nec in occulto sed in luce et manifeste.,,1209

X3.l.8. Rok 1460: Nepříznivá konjunkce Saturnu a Jupiteru
Jak tedy rozplést příběh
ve Vratislavské
textu,

knihovně?

popřípadě

Je

českého překladu

zřejmé,

že (nezkrácený)

že

český

a

Rupescissova Vademeca, uloženého dnes
německý překlad měly

překlad německý

byl

základ ve stejném

předlohou překladu českému.

Vzhledem k tomu, že německá verze neobsahuje některé detaily, jež uváděla verze česká,
můžeme předpokládat,

že se

pravděpodobně

nejednalo o předlohu českého překladu.

Záznam německého překladu se sám datuje do doku 1461, český byl zapsán zřejmě
ve stejné době, okolo roku 1460, kam kladou oba překlady počátek očistného utrpení.
Vzhledem k tomu, že v německém překladu byla pouze některá data aktualizována pro 15.
století, zachovávala předloha těchto verzí zřejmě původní dataci (německá verze uváděla

1206 Liber de rebus memorabilibus sive chronicon Henrici de Hervordia a. l355, ed. August POTTHAST,
Gottingen 1859, ad annum 1342, s. 266, "Violenter fuit ereptus de carcere, et non miraculose, sicut ipse
dicit."
1207 Tamtéž, "semper affirmans, quod esset propheta missus, et ex tunc non in cubiculis, sed in tectis
predicare deberet, et si dimitteretur, omnia, que sibi Deus revelavit, predicaret."
1208 Jeanne BIGNAMI-ODlER, Études, s. 223, zde rovněž uvedeno, že 19. říjen připadl na pondělí v roce 1349,
1355, l360 a l366. Jméno onoho notáře se nezachovalo.
1209 Citováno podle Jeanne BIGNAMI-ODlER, Études, s. 225.
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~issu

Rupescissovo vystoupení

e zde

roku 1460, stejně jako ve verzi české).

,

:il, že

před

papežem k roku 1349, až

následně

Rok 1460 a

počátek běd

předpovězen

byl

šedesátá léta 15. století zaujímala v pozdně

do

středověké

JSou

profetické

literatuře

lněný

proroctví,

předpovídající přírodní

,vého

jeden z údajných Toledských listů nebo proroctví,
1210
jež sepsal a na astrologických výpočtech založil Matyáš z Kemnatu.
Rovněž předpovědi

lnich
vůle

zcela výlučné postavení. K tomuto roku a období se vztahovala mnohá

atd. K roku 1460 se vztahoval

astrologů

hrůzy,

katastrofy,

smrt velkých

>O

die

pro toto období byly

výjimečně nepříznivé

(pro rok 1460 byla
souhvězdí

předpovězena

Panny, ve které

astrologické teorie spatřovaly znamení příchodu Antikrista).1211 Není tedy divu, že i oba
překlady

právě

byly aktualizovány

pro tuto vypjatou dobu,

zvláště

: JSOU

Rupescissova textu o 100 let přesně zapadalo do této prorocké vlny po

iních

Zde

)Viny

aktualizována tímto

lí, že
m in

války, epidemie

například

konjunkce Saturnu a Jupiteru, stojícími v přímé opozici k
ským

vládců,

můžeme připomenout,

že

rovněž

četby. Ještě

15. století.

francouzská vernakulární verze Vademeca byla

způsobem.

prorockých textů? V 15. století se
přístupnějšími

předatování

polovině

Je nutné si položit otázku, zda se mezi 14. a 15. stoletím

také

když

právě

pro širší okruh

změnila

recepce

proroctví stala častou látkou k překladům, a proto

čtenářů.

Došlo tak do

značné

míry k "laicizaci" této

v prvních desetiletích 15. století byla recepce proroctví omezena na elitní

kruhy vzdělanců,1212 postupně ale došlo kjejich rozšíření, a to zejména díky překladům do
dnes

národních jazyků. 1213 Přístup k tajemství budoucnosti přestal být výhradním právem

jném

církve, což

ému.

množství prorockých

eská,

tom, že hluboká nespokojenost s církevními

rovněž přispělo
textů,

ke

změně

funkce proroctví ve

poměry,

varování

pení.

o 15.
íděla

živějšími
materiálů

době

případě

V každém

jež se zachovalo z období kolem poloviny 15. století,

pro hříšný klérus a naděje na radikální reformu, byly v této
ejmě

společnosti.

svědčí

před přicházejícím

trestem

velmi živými tématy. O to

a rozšířenějšími, o co se rozšiřovala záliba v četbě a dostupnost relevantních
(proroctví

patřila

k textům, které byly

nejčastěji překládány

do národních

jazyků). Jaký význam proroctví zaujímala v kulturně-společenském kontextu je zejména

od poloviny 15. století možné pozorovat i na tom, v jakém obsahovém sousedství se
proroctví vyskytovala v rámci rukopisného zachování. To je ovšem již

námět

na další

studium.
1210
121

349,

o

Srov. Mathias KEMNATENSIS, Ep~~tola astrologici argumenti, BSB Miinchen, Clm 1817, fol. 6 v _9 r •
l21~ Gerd MENTGEN, Astrologie und OjJentlichkeit im Mittelalter, Stuttgart 2005, s. 96, pozn. 375.
Anke HOLDENRIED, The Sibyl and her Scribes. Manuscripts and /nterpretation ofthe Latin Sibylla
~~~urtina c. /050-/500, Aldershot 2006, s. XXIV..
.
Srov. Uwe NEDDERMEYER, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, Bd. , Wlesbaden 1998, s. 234 n.
Zde se jasně ukazuje, jak a v jakém poměru stoupal počet čtenářů latinských a vernakulárních textů.
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IX 3. 1.9. Návrat do předhusitských Čech
Předloha

pro

obě

studované vemakulámí verze Vade meca,

v jakékoliv jazykové podobě, vycházela v mnohém ze výše
avignonského procesu, jenž je nyní uložen v
porovnávané texty se do
německé

značné

míry

takřka

varianty je shoda

z Izaiášova proroctví a na

něj

obsahově

i

už ji

zmíněného

předpokládáme

latinského záznamu

ve Wolfenblittelu. Všechny

textově

shodují (v

případě české

tři

a

úplná). Vobou vemakulámích verzích je oproti

několik doplnění.

latinskému záznamu

knihovně

ať

Latinský text neobsahoval výše citovaný úryvek

navázanou výzvu papeži, aby odstranil z církve všechny

nepravosti, zejména svatokupectví (,,Neb gsu hrziechy obtiezeni lichwami, zlodiegstwim a

také prodawagi dary bozske ... "). Další pasáž, kterou najdeme v české a
která ale nemá předlohu v latinském záznamu, byla
majetku církve.

1214

namířena rovněž

německé

verzi,

proti svatokupectví a

Třetí textový doplněk se vztahoval k části, kde byli kardinálové

označeni za falešné proroky. Český (německý) překlad zde dodává: "Tehdyť jest jim v

ohyzdu chodoba Kristova. A skrze to tratie své pravé jméno, neb su nazvaní stežeji
křestianuov.,,1215 Poslední důležitá pasáž, která není ve wolfenblittelském rukopise, je
vylíčení

zázraku, kterým

měl

být Rupescissa vysvobozen z žaláře.
část těchto "doplňujících"

pasáží

formě

objevuje i v Listu Urbanovi V., jenž sepsal

Milíč

řečeno,

že se z charakteru a obsahu

Na uvedeném porovnání je zarážející, že velká
(motivů)

z

se v té

Kroměříže.

či

oné

Již výše bylo

Milíčova

Listu dá s velkou

dávkou jistoty usuzovat, že autor znal text Rupescissova Vade meca a že jeho dopis papeži
je v jistém smyslu reakcí na toto proroctví, se kterým se mohl seznámit za svého pobytu
v Římě. Z výše představeného porovnání vyplývá, že mohla existovat i spojitost mezi
citovanou úvodní pasáží k Vade mecu a

Milíčovými

na rovinu spekulací. Jednou z možností je, že
předlohu,

která byla použita

texty. Zde se bohužel dostáváme

Milíč

při pozdějších překladech

znal

do

původní, zřejmě

češtiny,

respektive do

čistě

latinskou,
němčiny.

Četba tohoto textu ho pak mohl inspirovat v jeho vlastním díle.

Druhá možnost, která se naskýtá, je, že v druhé polovině 14. století vznikla
v českém prostředí, které znalo Milíčovy spisy, upravená latinská verze Vademeca, která
byla

opatřena právě

tímto citovaným úvodem. Obsahovým i textovým základem pro

úvodní pasáž by v tomto případě byl latinský záznam procesu. Informace o přítomnosti
zázraku při Rupescissově vysvobození mohla mít původ například v citované kronice

1214
1215

Mnišek bosáček, OssoliÍlski 1172, fol.
Op. cit., fol. 78 v .

7r.

352

lIeinricha z Herfordu, která byla v každém

případě

velmi

rozšířeným

dílem (mimo jiné

sloužila jako pramen informací pro kroniku Konráda z Halberstadtu, která zahrnovala

ídáme

resumé Rupescissova Liber secretorum eventuum). Tato redakce by pak sloužila jako
základ pro

ny

tři

český

Vodítkem zde

i

může

německý překlad,

jež byly aktualizovány pro polovinu 15. století.

být i výrazná kritika svatokupectví, již nacházíme v české i

německé

:ské a

redakci. výzvy k vyvlastnění církve, k jejímu

oproti

moci po boku papeže etc., to všechno

lryvek

prorockých

echny

století

wim a

Bylo by

verzi,

kde bylo svatokupectví již v předhusitských Čechách opakovaně a hlasitě kritizovaným

ctví a

nešvarem.

textů

přímá

očištění

patřilo

14. a 15. století. Otázkou

a obecné

myšlenkou, že

právě

k zásahu

k prominentním a opakujícím se

zůstává,

do jaké míry byla v 2.

a výrazná kritika svatokupectví specifikem

svůdnou

reformě,

českého

tyto zmínky mohly mít

tématům

polovině

reformního

původ

světské

v českém

14.

prostředí?
prostředí,

tálové

Na tomto místě je ale nutné připomenout další prorocký text, a to tzv. Visio seu

jim v

prophetia fratris Johannis, sepsané koncem 13. století v jižní Itálii (známé také jako

itežeji

proroctví poustevníka Jana nebo Jana z Parmy;

se, je

Hildegardy z Bingen). Toto proroctví, zachované v rukopise vatikánské knihovny,1216 ve

německé

verze textu kolovaly pod jménem

svém textu zahrnuje rnrIohé z toho, co nacházíme posléze u Rupescissy, v českém i

)asáží
Mi1íč

elkou

lapeži

německém

překladu

Vademeca, potažmo u

Milíče.

Rupescissa Janovo proroctví
nepochybně znal a používal, prakticky celé ho převzal do svého spisu Liber Ostensor. 1217
Není tedy divu, že se nechal inspirovat tímto textem i
proroctví najdeme dokonce i

předpověď

při

vzpoury lidu proti

psaní Vademeca. V Janově
knížatům,

"Populus contra

::>bytu

principes in multis locis insurget et interficiet quosdam et quosdam fugabit. Et erunt

mezI

tribulationes in universo orbe.,,1218 V tomto textu se rovněž objevila velmi ostrá kritika

čistě

skou,
tčiny.

nikla
která

t pro
no sti

)nice

církevních poklesků, včetně simonie, obecného poklesu mravů a váženosti církve, její
touhy po majetku a hrabivosti. 1219 Rétorika tohoto proroctví je taková, že ho dokonce
Wilhelm Altmann považoval za produkt husitského autora. 1220 Zřejmě není náhodné, že se

1216 Visio seu prophetiafratris Johannis, BAV, Codex latinus 132, fol. 102'-105', ed. Emil DONCKEL, in:
Týž, Visio seu prophetiafratris Johannis. Eine siiditalienische Prophezeiung aus dem Anfang des 14.
Jahrhunderts, Romische Quartalschrift XL, 1932, s. 366-379. Text proroctví byl v následné tradici profetické
literatury velmi často používán, citoval ho například Telesforus z Cosenzy, jehož Libelus de causis statu,
cognitione patřil k nejrozšířenějším dílům svého zaměření.
1217 Liber Ostensor, op. cit., traité VII, 13-18, s. 380 nn.
1218 Visio seu prophetia, s. 376; srov. Liber ostensor, s. 381.
1219 Visio seu prophetia, s. 375, "Tanta est eorum avaricia quod saciari non ualent. Omnis iusticia apud eos
est uenalis nec aliquis consequitur eam nisi per pecuniam. Et plus danti assistunt. Obmissa iusticia beneficia,
Tpiscopatus et spiritualia: absoluciones et alia uendunt, suos nepotules ditant."
220 Eberhart Windeckes Denkwiirdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, ed. Wilhelm
ALTMANN, Berlin 1893, s. 350.
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v Janově proroctví
stejném kontextu

rovněž
zazněla

objevuje citace z Izaiáše, kapitoly první, verš 23, která
v úvodech k českému a

německému překladu

Ve

Vade meca i

v Milíčově Listu, adresovaném Urbanovi V.
Z řečeného je možné vyvodit, že autor verze Rupescissova Vademeca
úvodu), jež se stala

předlohou

částečně

Johannis. To

české

pro

použil právě

při

německé

a

zřejmě

zpracování, znal

sepisování úvodní

části,

(včetně

i Visio fratris

na původním Rupescissově

textu pravděpodobně nezávislé. l22 I Původ pasáží, kritizujících svatokupectví a další
nešvary v církvi, nelze tedy pravděpodobně hledat v českém prostředí.

*
Pokud opustíme

předešlé

spekulace,

proroctví, jeho vize reformy církve a jeho
byly

součástí

můžeme

konstatovat, že Rupescissovo

poměrně netradiční představa

o jejich nositelích,

myšlenkového základu, z něhož vyrostly texty, na nichž pak bylo nadále

postaveno české reformní myšlení. Ještě dříve než Čechy zasáhla vlna učení Viklefova,
včetně

jeho

představy

o nositelích reformy církve a funkci

byla tu živá proroctví, jež předpovídala nejen
obecného lidu a zásah

světských pánů

světské

příchod andělského

moci v tomto procesu,

papeže, ale také povstání

proti církevním neřádům.

V (před-) husitských Čechách opustila proroctví díky zprostředkování reformních
kazatelů

a díky

časnému překladu uzavřené

lidové vrstvy. A to ve velmi vypjaté a
nepochybně

proroctví o násilné

reformě

Neboť

církve

vzdělanostních

nebezpečné době.

velký význam, že se znalost

církevní kruhy a jejich kontrolu.

vrstvy

věcí

je

kněz či

elit a pronikla i mezi

V postupu husitského hnutí

budoucích dostala mimo

samozřejmě

mělo

uzavřené učené

velký rozdíl mezi tím, když

četl

mnich, nebo když zpráva o stejném proroctví,

obsahujícím výzvu ke vzpouře, k očistě a k vyvlastnění církve, dospěla k obecnému lidu.

X.4.

Světská

moc v husitské apokalyptice: Bonum ex

ma/o
Tři husitští autoři apokalyptických spisů a výkladů, Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš

Biskupec z Pelhřimova a Petr Chelčický,1222 se pohybovali ve stejně vymezeném
terminologickém okruhu, jaký bylo možno sledovat u tradičních středověkých exegetiků.
Představitelé

světské

moci byli v jejich textech

označováni

jako král (rex) , tyran

1221 Zde opět narážíme najiž zmíněnou neexistenci kritické edice Vademeca, která by vzala v potaz všechny
zachovalé latinské rukopisy tohoto díla. Takto zůstává výše nastíněná teze otevřená dalšímu studiu.
r
1222 Výklad na qevenie, díl I,U, Super Apocalypsim, Ms DNB 4520, fol. I -297\ Petr CHELČICKÝ, O Šelmě a
obraze jejím, Památky reformace české 1., ed. Josef KARÁSEK, Praha 1891, s. 40-72.
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císař

á ve

(tyrannus),

~ca

(potentes huius mundi),

i

(imperator), správce (rector), kníže (princeps, baro), mocní tohoto
světští

(saeculares),

(potestas et auctoritas saecularis). Všichni

popřípadě

tři autoři

mluvili

současnost negativně,

atris

kterou ovládal Antikrist. Tomu také odpovídalo jejich hodnocení

sově

v nich

další

k radostem těla, odvrátili se od Boha a duchovních hodnot

zjevně

nebudili

důvěru.

hříchu, společenské

ješto by nebyli oblečeni v tu zhovadilost1

Okázalá reprezentace, velkolepý

moci

světských vladařů, kteří

světské nádheře, přimkli

(řiedký

se

král, knieže, obec i kněz,

).

dvůr,

slavnosti a nákladné stavby, to vše bylo

sovo

vočích

Hch,

panovníka. Okázalé projevy královského majestátu spojovali s obrazem babylonské

ldále

nevěstky,

ova,

světského

:esu,

Biskupec

stání

s šelmou vystupující z moře, s dravou šelmou, na které

husitských

propadlé

hříchu.

obecně

o králi,

anděl

středověk předobrazy

zavrženíhodné, odporující jejich ideálu dobrého

Pokud se objevilo pozitivní hodnocení vládnoucí síly, pak šlo o

spojence v boji proti

s mořem, na které
ních

apokalyptiků

světské

perverzity a rozkladu, jako dobu,

Králové i knížata podlehli
223

o

ve svých spisech reflektovali svou

:etně

jako dobu

obecně

světa

neřádům,

pravidelně

zejména majetku církve. Mluvili-li Jakoubek

či

ho ztotožnili s některým z apokalyptických monster,
seděla

babylonská

vylil svou báni. Odkazy na starozákonní krále,

kteří

nevěstka,

byli pro

dobrých panovníků, používali velmi zřídka.

nezi

Nezřídka došlo k identifikaci krále a Antikrista. 1224 Jakoubek i Mikuláš ztotožnili

nělo

s Antikristem také apokalyptického sedmého krále ze sedmnácté kapitoly (Apc 17,10).1225

~ené

Král, knížata i páni stáli v čele světa, ovládaného Antikristem. 1226 Králové tohoto světa byli

četl

spojeni s hlavami i rohy apokalyptické šelmy. Jakoubek

často

pracoval i s motivem čtyřech

"nejpotvomější"

šelem z proroctví Danielova, z nichž poslední,

u.

císařstvL 1227 Toto přiřazení dále konkretizoval a za šelmu z Danielova proroctví označil

Zikmunda Lucemburského. Zikmund, jako

nepřítel husitů

mu symbolizovala

římské

ctví,

par excellence, byl

ztotožněn

i

s dalšími apokalyptickými monstry, s šelmou vystupující z moře nebo s drakem. V tomto
případě

Jakoubek sledoval logickou výstavbu biblického textu,

neboť

šelmy ze sedmé

kapitoly Daniela rovněž vystoupily z moře a bývaly často dávány do souvislosti právě se
uláš

sedmihlavou šelmou ze

třinácté

kapitoly Apokalypsy. Pokud byl Zikmund

označen

za

ném
iků.

vran
my
tě

a

l223 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 92. V podobném duchu se odvíjel prakticky celý Jakoubkův text. Rovněž
v apokalyptickém výkladu Mikuláše z Pelhřimova, Super Apocalypsim, fol. 253', "lila potestas bestialis et
sathanice. Quis enim imperator, rex, quis princeps, quis baro etc. non est bestialis et sathan, veritati Deo
Contrarius?".
l224 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 92, "Všicknijednak křesťanští králové jsou Antikristové".
v
l225 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 100. Super Apocalypsim, fol. 279 •
l226 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 541.
l227 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 108. "Čtvrtá šelma, nejpotvomějšie, mamená ciesařstvie římské, neb die, že
královstvie to vietšie jest všech jiných království, o kterém pověděl, že má zkaženo býti".
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šelmu vystupující z moře,1228 která u Jakoubka jinak představovala světský lid v čele s .
nejvyšší reprezentací, pak Kostnický koncil byl symbolizován šelmou vystupující

země. 1229 Tyto dvě šelmy tvořily společně s drakem jakousi d'ábelskou jednotu, trojic' ..
J

I,

interpretovanou jako paralelu, nebo spíše kontrapozici ke Trojici boží. 1230 Jakoubek, když
mluvilo Kostnici a o koncilu, použil metaforu všech

tří ďábelských elementů

- setkaly Se

tam obě šelmy a mluvily jako drak. l23 I V Kostnici Jakoubek spatřoval absolutní
koncentraci zla a

ďábelských

Rovněž označení

sil.

tyran bylo spojováno zcela

přirozeně

s nepřátelskými

ďábelskými

silami. Tyrané, jako Nero či Dioklecián, byli nástroji Satana, pověření pronásledováním a
pokoušením církve. l232 Jakoubek tyrany jmenoval v jedné skupině se zlými pokrytci, kacíři
a velkými hříšníky.1233 Králové a tyrani byli při výkladu na verš 6,4 v Jakoubkově i
Biskupcově

kůň

podání postaveni do

přímé

souvislosti s ďáblem. Druhý, ohnivý apokalyptický

nesl dle jejich slov samotného Satana, jenž řídil krále a knížata ke své libosti.

byl ohnivý kůň přímo označen za d'ábla, vychází kuoň rajzí, totiž ďábel.
ohnivý

kůň ztotožněn

s tyrany,

kteří

l234

Vzápětí

U Biskupce byl

ve své krutosti, díky své moci a z pověření

ďábla,

pronásledovali svaté mučedníky.1235 Často se v apokalyptických výkladech stávalo, že
jednotlivým šelmám,
překrývaly,

koně

zvířatům

a

monstrům

v krajním případě si mohly i

bylo

vzájemně

přiřazeno

více

významů,

které se

odporovat. Tak Mikuláš mohl ohnivého

ztotožnit nejen s tyrany, ale také s ďáblem, jenž

měl

ruce plné krve světců.
V Mikulášově systému bylo možné vytvořit rovnítko mezi tyrany a d'áblem. 1236 Pojem

tyran se většinou vyskytoval pro označení reprezentantů císařské moci v Římě, kdy
docházelo ke krvavým

excesům vůči

prvotní církvi a jejím členům.

Svatí mučedníci ale nebyli pouze v prvotní církvi, neboť pronásledování pravých
křesťanů se během historie neustále vracelo a opakovalo. Husitští apokalyptici navazovali

na způsob čtení Zjevení, jenž se řídil pravidlem opakování (recapitulatio). Nevnímali text
lineárně, tedy jako postupný sled událostí, ale cyklicky. Vycházeli z toho, že události, které
1228 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 499, "Nynie zajisté král uherský s těmi, kteříž se ho přídržie, jest šelma

veliká, proti

pravdě

postavující se, a vystupuje z moře, bojuje proti

věrným."

1229 Tamtéž.
1230 Georg GLONNER, Zur Bi/dersprache, s. 130. Protiklad a boj trojice d'áblovy a Boží se vyskytoval i
v apokalyptickém výkladu Mikuláše z Pelhřimova, Super Apocalypsim, fol. 255 V •
1231 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 543. "Y Konstancí první a druhau šelmau svázány sau a mluvily saujako
drak proti krvi Beránkově a proti jeho věrným. A obě dvě vylévají krev spravedlivých a tento svět milují."
1232 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 325, II, s. 15 etc.
1233 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 55.
1234 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 254.
1235Super Apocalypsim, fol. 58 r "dyabolus impugnavit eccIesiam per inordinatam potenciam, quando per
potentes seculi occidebantur martires."
1236Super Apocalypsim, fol. 58 v •
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se měly stát v

době

až do skonání

světa, tvořily

komplexní celky, jež se ve své

neustále opakovaly. Poselství a podstata v jednotlivých cyklech

zůstávaly

měnily se pouze okolnosti a vnější podoba jednotlivých dějů.
způsobu čtení

cyklického

přesvědčeni,

(občas

čele

scénář,

zachovány,

? V rámci tohoto

tak není divu, že Mikuláš z Pelhřimova i Jakoubek ze

že se opakoval podobný

jejich doby, v

123

Stříbra

mučedníkům

tehdejším.

v záměně s pojmem imperator) nevztahovali pouze na
ideálů.

byli

mučedníci

jaký zažila prvotní církev, že

s Janem Husem, byli rovni

podstatě

Označení

císařské

tyran

protivníky

~lskými

apoštolské církve, ale také na protivníky husitských

láním a

skutečnost,

l, kacíři

obnovenou prvotní církev, za znovu nastolený ideál, jenž směřoval ke spáse a zároveň plnil

)kově

svou vůdčí úlohu v konečném boji proti Antikristu. Ty, kdo v tomto boji padli, považoval

i

yptický
r

zápětí

pce byl
ďábla,

za

Do tohoto kontextu zapadala i

že Mikuláš z Pelhřimova považoval táborskou komunitu vyvolených za

mučedníky,

v Mikulášových

ty, kdo jejich smrt zavinili, za tyrany.
očích ještě

horší než Nero a jiní

antičtí

Odpůrci

husitů

byli ale

pronásledovatelé prvotní církve,

nebot' Nero působil z pozice pohana, zatímco odpůrci husitského kalicha byli křesťané. 1238
Jakoubek i Mikuláš ve svých textech velmi

často

používali titulu správce (zprávce,

předešlou

rector). Tento pojem zahrnoval v návaznosti na

eré se

duchovní.

nivého

či Roboam, vyvolával tedy asociace neposlušnosti a hříšnosti. Řehoř 1. pojmu rector ale

;větců.

vylepšil reputaci, když v rozporu s předešlými texty takto

Pojem

Tím svou autoritou zajistil, že termín rector mohl být používán i v ryze pozitivním
smyslu. 1239 Nastíněná rozdvojenost pojmu se projevila i v textech Mikuláše a Jakoubka.

:, kdy

Tradičně

tradici vládu

světskou

110, že

i

byl tento titul spojován s takovými starozákonními figurami jako Saul

Rector byl v každém

případě

jedním z mála

označení

(ačkoliv

označil

biblického krále Davida.

vykonavatele moci, které Biskupec
označil

avých

spojoval s pozitivním hodnocením

wvali

Krista, když o něm mluvil jako o tom, kdo nikdy nepřestane řídit prvotní církev,1240 jinde
1242
Kristu přiřkl titul rector tocius orbis. 124l Rectores v prvotní církvi byli rovněž apoštolé.
1243
Rectores, pokud byli sami zbožní, dovedli ke zbožnosti i své poddané.
Biskupec vedle

li text
které

ne vždy). Mikuláš termínem rector

sebe postavil rectores a predicatores jako ty, kteří mohli obrátit lid k pravdě Ježíše

o
ií."

1237 Bernard MCGINN, John 's Apocalypse and the Apocalyptic Mentality, in: The Apoca1ypse in the Midd1e
Ages, s. 14. Horst D. RAUH, Das BUd des Antichrist, s. 106.
1238
v
Super Apocalypsim, fol. 266 .
I 239
I
Renate PLETL, [rdisches Regnum, s. 202.
rv
240 Super Apocalypsim, fol. 57 - "Sermo ergo nobis erit de Christo rectore ecclesie primitive, qui et nunc et
semper regere non cessat."
U41
v
Super Apocalypsim, fol. 287 .
I 242 S
v
r
uper Apocalypsim, fol. 190 , 277 .
I 243 S
r
uper Apocalypsim, fol. 250 .

357

Krista,1244 na jiném místě stáli rectores po boku svatých, byli ztotožněni s andělem

J'

,

e~

vylil svou báni na řeky a prameny (Apc 16,4). Tito rectores vládli lidu tak, aby ho dovedli
k chvále Boha. 1245 Podobně tornu bylo s termínem správce (zprávce) u Jakoubka. loni stáli
v jedné řadě s kazateli, proroky a apoštoly.1246 I u Jakoubka správce mohl přivést k pokoř .

e,

čistotě,

kajícnosti a k lásce k Bohu. Správci lidu měli být do svého úřadu povoláni Duchem

svatým, tedy ne pro lakomství a zisk. 1247 Byli zodpovědní za správné vedení sVÝch
poddaných. Pokud v tomto ohledu selhali ajejich poddaní

či svěřenci

žili v hříchu,

čekalje

za to velký trest. 1248 Jak už ale bylo naznačeno, ani správci (či rectores u Mikuláše) nebyli
vždy

zařazeni

mezi pravé následovníky Krista. I jim byly

přisouzeny zvířecí

mravy,

převážná

láska ke světským radostem a jak napsal Jakoubek, i oni žili životem
zhovadilým. 1249 Hranice mezi jednotlivými použitými termíny byla ovšem nestálá. Když
Biskupec mluvil o králích celého
povolali k boji proti

věrným

světa,

které

nečistí

a Beránkovi (Apc 16,14),

duchové (vyslaní Antikristem)
označil

krále za omnes pociores

rectores. 1250
Celé Janovo Zjevení i texty, které z
světa

dobra a

světa

zla,

rozdělením

něj

vycházely, byly poznamenány dualizmem

lidstva na pravé

věřící

a na ty,

kteří

vzývali šelmu.

Svět

byl vnímán jako absolutní konfrontace mezi již existující říší Boží a ještě existující říší
d'áblovou. 1251 Všichni, kdo se rozhodli pro vzývání Boha a ne šelmy se tak stali
potencionálními
životem.

mučedníky, neboť

Odměnou

jim

měl

museli být

být, jakožto

připraveni

kněžím

své rozhodnutí kdykoliv zaplatit

Kristovým, podíl na eschatologické

vládě

po Kristově boku. 1252

1244 Tamtéž.
1245 Tamtéž.
1246 Výklad na qevenie, díl I, s. 82.
12470p. cit., s. 165.
1248 Op. cit., s. 514.
1249 Op. cit., s. 501., srov. Super Apocalypsim, fol. 179 v "Omnes rectores amotores mundi et bestia1es cum
suis subditis seculum amantes sunt bestia". Pokud vystupovali rectores jako správci v církevní obci, přirovnal
je Mikuláš k babylonské nevěstce, žijící v zahálce, zanedbávající duchovní hodnoty a vedoucí "zvířecí
život", Super Apocalypsim, fol. 268 v"dicitur de ecclesie rectoribus ma1ignancium, quod sunt ociosi, vitam
bestialem ducentes, spiritualia minime curantes; tanqitur ibi: Sedentem super bastiam coccineam. Mulier
super bestiam sedit, cum rectores ociantes comedunt et bibunt, de subditorum labore et sudore, quales non
fuerunt apostoli."
r
1250 Super Apocalypsim, fol. 257 .
1251 Georg GLONNER, Zur Bi/dersprache, s. 37, s. 143.
1252 Elisabeth SCHOSSLER FIORENZA, Priester jur Gott, s. 342. Kněží tvořili v apokalyptických výkladech
zcela specifickou kategorii. Musíme si uvědomit, že většina autorů apokalyptických textů i jejich výkladů se
pohybovala na hranici mezi dvěma světy, na prahu eschatonu. Svou vlastní přítomnost nazírali jako dobu,
předcházející konečnému zúčtování, jako období největšího hříchu, kdy byl svět ovládán nečistou mocí
Antikrista a ocitl se na dně špatnosti. Poslední soud byl vnímán jako konec pozemských dějin, ne však jako
konec veškerého bytí. Znamenal pouze přechod do jiné dimenze. V eschatologické epoše měla vymizet
hříšnost a měla nastat vláda Krista a jeho vyvolených. A právě tito vyvolení byli někdy titulováni jako kněží,
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I husitští apokalyptici chápali
jeho stranu v boji s nepřítelem
J(ristovými,

kteří

kněží

jako ty, kdo následovali Krista a

(ďáblem)

připojili

a v eschatologickém smyslu se stali

se na

kněžími

s ním budou jednou sdílet vládu v jeho království, bez ohledu na to, do

jaké sféry patřili v pozemském světě a čase. 1253 Také Krista nazval Jakoubek knězem, ti,
kdo ho následovali, byli tedy účastni i na jeho kněžstvL
SVÝch

Zvykli jsme si nazírat husitské texty

ekalje

potřeby

nebyli

autorů

nravy,

rovině. Uvědomění

votem

přívrženců

Když

světa,

kritiky soudobého

apokalyptických

a strany

vlastní identity a

výkladů

k sepsání jejich

ďáblovy

zařazení

a jeho

cí říší

: stali
aplatit
vládě

lze ale hledat i ve vyšší,

abstraktnější

to vše mohlo vyvolat

potřebu

hledání

v systému univerzálních dějin spásy.

Pro zatím stála stranou pozornosti

L. Svět

děl

následovníků,

ciores

jsou však

jako produkty

si možného blížícího se konce, aktuálnosti bitvy strany Kristovy a jeho

X.4.1. Dravá šelma apokalyptická:

zrnem

výkladů

apokalyptických

zejména zesvětštělé církve a celkových poměrů. Motivaci

i stem)

a to sice Petr

včetně

1254

Světská

třetí

eschatologicky

II

Petra

Chelčického

postava, jejíž texty jsou předmětem této studie,

Chelčický. Chelčický většinou

celkově výrazně

moc

není považován za apokalyptika, jeho spisy

zaměřené,

autorem kratšího apokalyptického výkladu, jenž byl

plné apokalyptických
zaměřen

na

symbolů.

třináctou

Byl i

a sedmnáctou

kapitolu ZjevenL 1255 Obě tyto kapitoly Chelčický použil k vyjádření svých názorů na
jakoukoliv moc,
Pro Petra

světskou

i duchovní, jíž křesťanský lid disponoval.

Chelčického světská

moc a

elementem, oddávajícím se hovadským

světský

obyčejům,

lid

křesťanský

propadlým

radovánek a rozkoší, odvrhnuvším Boha a duchovní hodnoty.

byli odsouzeníhodným

svodům
Světský

majetku,
lid,

světských

včetně králů

a

knížat, přirovnal Chelčický ve svém krátkém výkladu, nazvaném Jiná řeč o šelmě a obrazu

jejím, k dravé

šelmě

ze sedmnácté kapitoly Apokalypsy. Tato šelma vystupující z moře

byla tradičně ztotožňována s Antikristem a ani Chelčický v tomto ohledu nebyl
výjimkou. 1256 Ztotožnění světského lidu včetně jeho vládců s apokalyptickou šelmou
llm

irovnal

nebylo v textech českého středověku nijak originální. Chelčického v tomto smyslu předešli

lm

ve svých apokalyptických výkladech jak Jakoubek, tak Biskupec,

kteří

ve

světské

moci

~r

IOn

bez ohledu na to, zda patřili do řad církve či ne. Příslib vlády s Kristem se netýkal pouze mučedníků a
nýbrž všech, kteří se ve svém životě plně osvědčili jako přívrženci Boha a následovníci Krista.
1253 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 239, "A kněžie. tj. někdy jméno auřadu, někdy znamená všechny volené,
kteřížto od Krista Ježíše rodie se a plodie, kteříž všecky věci přirozené, mocnosti, sílu, vuoli, paměť a statek
Pánu obětují".
1254
•
Vyklad na Zjevenie, díl I, s. 310.
1255 P
" v
etr CHELCICKY, O Selmě, s, 40-72.
6
125 0 Šelmě, s. 40, "Ale šelma veliká jest Antykryst, lid pokrytý pod vierú Krystovú, protivný s mocí světskú
i s duchovní, v jeden duch svázaní, panujíce nad světem i nad vierú ustavivše svět proti Krystovi, i všeliká
následovánie viery odporně proti Krystovi uvedli sú, aby šla viera jich jednáním v znameních lživých."
vyznavačů,

;h
dů

se

)U,

jako
měží,
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viděli

hříšného, leč

velice nespolehlivého,

světské

s apokalyptickou šelmou nebylo jejich odsouzení
Chelčického.

Přes

nutného spojence.

opakované

ztotožnění

moci tak radikální jako

Ten se od Jakoubka i Biskupce odlišoval i tím, že v sedmihlavé

li

šelmě viděl

ztotožnění celého mocenského komplexu. Šelma pro něj byla nejen symbolem pro světský

lid, jeho reprezentaci a moc. Zahrnul do tohoto komplexu i moc duchovní,
že mezi

těmito dvěma nečiní

žádný rozdíl,

obě

pro

něj

byly

stejně nepřijatelné.

snad ani o to, kdo moc vykonával, Antikristem byla moc sama.
nezáleželo na tom, zda
v ideální duchovní
společnosti,

světskou či

komunitě,

své místo. Jediný

společnosti přinesla, spočíval

do apokalyptické rétoriky,
tedy v tomto

případě

čímž naznačil ,

Nešlo tedy

Chelčický

moc, a

duchovní, zcela zavrhl jako pramen zla, jenž

založené na bratrské lásce, tedy pro

"prospěch",

jediné možné

Chelčického

v soudobé

v sekularizaci církevního majetku. Církev, tedy,

převedeno

nevěstka

který

moc podle

šelmě, všemožně

nadbíhala a lichotila šelmě,

světským knížatům,

aby od nich získala další

sedící na

zejména mocným

světská

něj

neměl

majetky a ochranu. Šelma ovšem svým zásadám nezůstala věrná, svrhla nevěstku ze svých
zad a zmocnila se jejího majetku. Sekularizace církevního majetku coby výsledek působení
světské
přiznat.

moci, byla ale jediným "záslužným"

činem,

Spojení sekularizace se zásluhami

Biskupcovi. Celé

Chelčického učení

bylo

který byl ochoten Chelčický této

světské

šelmě

moci bylo vlastní i Jakoubkovi a

zastřešeno

jednotící myšlenkou radikální

eschatologie - celý svět v jeho podání spěl ke konci, ke své záhubě. Jak duchovní, tak
světská moc a její vykonavatelé měli na tom svůj velký podíl. l257 Tuto myšlenku rozvinulo

pak další Petrovo dílo, Sieť viery pravé. Zde byli císař a papež označeni za velryby, nejvíce
trhající síť pravé víry. Moci byl upřen jakýkoliv pozitivní smysl, neboť moc a její výkon
v sobě vždy implicitně, popř. i explicitně, zahrnovala prvek násilí a tím zcela popírala Boží
zákon. Moc nemůže vykonávat žádný dobrý křesťan. Moc funguje tím lépe, čím horší
člověk ji vykonává. l258 Chelčický byl silně ovlivněn husitskou představou o aktuálním

absolutním boji vojska Kristova a vojska Antikristova. V žádném případě ale tento boj
nepovažoval za možnost, jak ospravedlnit použití fyzických zbraní a mocenských
prostředků. Používání násilí, a to i v boji proti straně d'áblově, považoval za nepřípustné,

za napájení se vínem velké babylonské nevěstky. Světskými prostředky lze zabít člověka,
ne ale d'ábla. 1259 Proti d'áblu je možné úspěšně bojovat pouze pokorou, utrpením, vírou a

Jaroslav BouBÍN, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005, s. 24.
Jaroslav BOUBÍN, Petr Chelčický, s. 129.
1259 Howard KAMINSKY, Treatises on Christianity and the Social Drder, Studies in Medieval and
Renaissance History, ed. William M.Bowsky, University ofNebraska Press 1964, s. 120.
1257
1258

ti

u
ěl

láskou. Jediný

meč,

který bylo možné použít, byl duchovní

ly
a
lěl

né

Božího slova. Každý, kdo

bojoval fyzickou zbraní, bojoval na straně ďáblově a posiloval tak jeho moc. 1260
Chelčický,

jako mnozí

předkonstantinovského

H,

meč

reformátoři

období, kdy do

před

ním, vzýval ideál prvotní církve

společnosti křesťanů ještě

zavlečen

nebyl

cizorodý

prvek pohanské moci a majetku, kdy si všichni byli rovni. Podle dosavadních výzkumů 1261
je možno prakticky s jistotou tvrdit, že se

Chelčický

aktivně zúčastnil

jako radikální táborští

chiliastické

etapě

poutí na hory.

Stejně

hnutí také on zcela odmítl

v adventistické fázi husitského hnutí

společenský

lidu. I on tedy s ostatními kazateli a táborskými

vůdci

kněží

vadventistické i

model, založený na učení o trojím

zastával myšlenku, že v nastoleném

bé

Kristově

no

poddánie, a všichni úrokové a

lě,

všichni budú rovní bratřie a sestry.1262 Radikální táborští bratři tedy vzývali nejen ideál

lší

apoštolské církve, ale také stav nevinnosti, který na zemi byl

ch

existovala pouze rovnost a žádné panování.

~ní

rovnostářského

mě

vrátili se k učení o trojím lidu jako ke společenské normě.

l

a

království na zemi nebude nižádného na zemi kralovánie, neb panovánie, ani

pojetí

daně přestanú,

ani jeden druhého bude k čemu nutiti, neb

1263

společnosti během několika

myšlenkách a textech této

společenské

před

prvotním

hříchem,

kdy

Táborští bratři od radikálního, zcela
prvních let existence Tábora upustili,
1264

Petr Chelčický se ve svých

utopie nikdy nevzdal.

X.4.2. Ideál prvotního stavu nevinnosti
tak
ulo
'íce
(On

~oží

Jrší
tÚm

Jakoubek ze

Stříbra

se ve Výkladu na Zjevení

stavu nevinnosti (tedy doby Adama a Evy

před

rovněž

prvotním

vracel k ideálu jak prvotního

hříchem),

tak apoštolské církve.

Problematiku pojal ale zcela jinak než táborští chiliasté, proti kterým vystupoval s velkým
entusiasmem jako proti

bludařům.

Jakoubek mluvilo dvou královstvích, tedy

pouze království ovládané pozitivními silami a ne království Satanovo
rovněž často zmiňoval.

či

počítáme-li

Antikristovo, jež

První království, to bylo království prvotní církve, jež zahrnovalo

svaté, žijící v lásce k Bohu, v modlitbách a ve svomosti. 1265 Na jiném místě se Jakoubek

boj
ých
tné,
~ka,

1260 Petr CHELČICKÝ, O boji duchovním, ed. Karel KROFTA, Praha 1911, s. 17 n. Podrobně tuto problematiku
rozebral Howard KAMINSKY, Treatises, s. 119 n.
1261 František ŠMAHEL, Peter von Cheltschitz und seine Kritik der geistlichen und weltlichen Gewalten,
Historica 2/32, 1995, s. 64.
1262
•
Archiv Ceský III, s. 221.
1263 Berhard TOPFER, Hoffnungen au! Erneuerung des paradiesischen Zustandes (status innocentiae) - ein
Beitrag zur Vorgeschichte des hussitischen Adamitentums, in: Eschatologie und Hussitismus, s. 178n. Zde
rovněž popsány teorie, vzniklé zejména ve františkánském prostředí, které řešily vztah mezi stavem prvotní
nevinnosti a obdobím apoštolské církve. Kristus podle nich navrátil do prvotní církve apoštolů stav, kdy se
nikdo nemusel starat o majetek či moc, obnovil tam tedy v přiměřené míře stav nevinnosti (nebyla ale
obnovena nesmrtelnost)
~264 O postupném návrat~ táborské komunity rovných zpět k hierarchickému uspořádání společnosti František
~2MAHEL, Husitská revoluce II., Praha 1996, s. 128 n.
65 Výklad na Zjevenie, díl I, s. 240.
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vyjádřil

v tom smyslu, že pouze v prvotní církvi a v nebi jsou si všichni

absolutně

rovní a

neexistují tam žádní větší a menší. 1266 Když ale mluvil o prvním království, jež rovněž
spojoval s prvotní církví, mluvil vedle pokory a poctivosti

svých. Druhé království
království

mělo

mělo

nastat v budoucím

věku,

nastat až po Posledním soudu, když
neboť

volených Božích,

rovněž

v Novém
měl

o poslušenstvie starších
Jeruzalémě.

být obnoven

Toto druhé

svět

pro slávu

nikdo jiný toto království obývat nebude. Toto obnovené

eschatologické království, které chiliasté na rozdíl od Jakoubka očekávali již v pozemském
čase, mělo

být obnovením prvotního dokonalého stavu nevinnosti, tedy stavu bez hříchu,
bez bolestí, nemocí, smrti, nutnosti práce etc. 1267 Až nebeské království mělo přinést
vyvoleným

věčnou

panování. Ale

ještě

blaženost, radost, konec trápení a v neposlední
v pozemském

čase,

věku

v sedmém, posledním
mělo

dojít k porážce království Antikristova a

řadě světského

lidské historie,

mělo

nastat království Kristovo. To Jakoubek

interpretoval jako obnovené království prvotní církve. Jedna z hlavních charakteristik
Kristova království

zněla

vyšie i sami se i poddané

u Jakoubka takto: To královstvie přijde mezi
dobře

věrné,

zpravovati budau ... a v tom království budau

totiž tak, že

větší

i menší,

a někteří poddáni býti mají, je aby jeden druhému byl rovný .... 1268 Je tedy jasné, že
Jakoubek
spravovali
součásti

neviděl
svůj

pozemský ideál

lid.

Ačkoliv

Antikristova

těla,

ve

společnosti

většině případů

nepopíral zcela

Navazoval v této myšlence

přímo

v uspořádání bez
se o

potřebu

světských

dobrého

vládců, kteří

mocných

světského

na Jana Husa, který nikdy

by

řádně

vyjadřoval

jako o

správce poddaných.

nepřemýšlelo

jiném než

feudálním uspořádání společnosti,1269 pro něhož ale byla harmonie ve vztahu pánů a
poddaných velmi

důležitým

tématem.

Bohužel nevíme, jak si Mikuláš Biskupec
Jeruzaléma a nebeského království,

neboť

představoval

jeho apokalyptický výklad

uspořádání
skončil

Nového

u verše 18,5.

Poté byl pravděpodobně odvolán jinými naléhavými povinnostmi, jež mu příslušely jako
husitskému biskupovi a vrchnímu ideologovi husitského Tábora. K dokončení spisu se již
nikdy nedostal. Můžeme se jen dohadovat, že by se jeho pojetí nelišilo od Jakoubka. Pokud
Mikuláš Biskupec zmiňoval vyvolené, kteří jednou měli vládnout s Kristem, držel se
klasického rozdělení lidstva dle predestinační teorie. Ti, kdo byli předzvědění k zatracení,
Výklad na Zjevenie, díl I, s. 444.
Výklad na Zjevenie, díl II, s. 310 n.
1268 Výklad na 7jevenie, díl I, s. 444.
1269 Jan Hus, Tractatus de Ecclesia, ed. Harrison THOMSON, Praha 1958, cap. 17, s. 149, "Et quarto, optat et
predicat nostra pars, quod mi1itans ecc1esia sincere secundum partes, quas ordinavit dominu s, sit commixta,
sci1icet ex sacerdotibus Christi pure legem suam servantibus, ex mundo nobi1ibus ad observanciam
ordinacionis Christi compellentibus, ex wlgaribus utrique istarum parcium secundum legem Christi
ministrantibus. "
1266
1267
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lÍ

a

žili na tomto světě v bohatství a slávě, vzývali šelmu. 1270 Předurčení ke spáse a k věčné

lěž

vládě

ích

eschatologické rovnováhy mezi utrpením a odměnami na tomto a na onom

lhé

X.4.3. Ideál sociální harmonie

lVU

prožili život v utrpení a

Prorocké texty,

stejně

pokoře.

Tím Biskupec naplnil požadavek

jako k nim vztažené

sociální harmonie, ideálního

komentáře, často

utopií. Vize ideálního

hu,

obrodu, s posunem k větší dokonalosti, charakterizované vobecné

ést

bezkonfliktností. Tento koncept byl úzce napojen na millenaristická

~ho
ělo

jek
:tik
že
lŠí,

blaženosti, a to aniž by se muselo

)0

ch.
lež
L

a

úzce souvisela s vidinou a nadějí na obecnou

jednat

doslovně

rovině

i sociální

očekávání věku

o epochu trvající tisíc let.

Rovněž

nebylo nutné, aby byly tyto vize spojeny s uspořádáním, založeným na naprosté rovnosti,
tedy bez

pánů

a poddaných, jako tomu bylo v radikálně chiliastické fázi husitského hnutí.

Častěji, a to i v husitských apokalyptických textech, oproštěných již od počátečního
otevřeného

chiliasmu, byl

představen

obraz ideálního

uspořádání

v rámci feudálního

řádu,

kdy páni žijí dle Božího zákona, chrání své poddané a neožebračujíje přílišnými dávkami.

že
[ně

nutně

představu

hranici mezi realitou a

ém

uspořádání společnosti

světě.

tematizovaly

uspořádání společnosti, překračujícího

tradiční

O tom, že sociální spravedlnost a potrestání

světských tyranů

bylo výrazným

tématem v proroctvích jáchymistického proudu, mimo jiné u Jana Rupescissy, bylo již
obsáhle pojednáno.

Připomeňme

tedy pouze, že v

vratislavském rukopise, bylo v úvodní pasáži
soužití

pánů

české

verzi Vademeca, zachované ve

zdůrazněno

téma nutnosti harmonického

a poddaných, respektive hrozby násilné pomsty ze strany lidu a

eschatologických

důsledků

zavržení pro tyrany: "Bieda wssem gessto sprostny lid vtiskugy

tiezkymi brzemeny a sami gich prstem netknu [ .. .} Takowi nikdy nemohu mnieti nadiegie
:ho

,,5.
ko
již

.ud

k spaseni.,,1271 Rovněž již bylo řečeno, že sociální otázka ležela na srdci předhusitským
autorům. Milíč

kritizovali sociální zlo a jeho

Matěj

z Janova o této problematice nejen

příčiny,

ale také,

minimálně

konali, aby ho pomohli odstranit. I zde je pak nutné o této

Rovněž

často

uvažovali a

první z jmenovaných,
činnosti

na eschatologicko-apokalyptický kontext jejich přemýšlení o

se
ní,

z Kroměříže i

světě

aktivně

uvažovat v návaznosti

a jeho nutné nápravě.

Husovy výzvy k sociální harmonii byly podbarveny apokalyptickým

kontextem. I pro Husa byly neřády v církvi a obecně ve společnosti dílem Antikristovým.
Jeho

vidina ideálního

společenského

uspořádání

eschatologickým rámcem jeho uvažování. V

byla do

Husově

díle

značné

často

míry určena

zaznívají kritické

:t
t,
1270 Super Apocalypsim, fol. 193'. "Presciti autem non sunt scripti in hunc librum, sed habitant in terra, ibi
volunt esse noti, divites et accepti; et hii bestiam adorant, se illi humiliando."
v
1271 Mnišek bosáček, Ossolmski 1172, fol. 75 •
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postojům světských

poznámky proti odírání chudých a proti nehodným
církevních)
označoval

pánů vůči

poddaným.

Přílišné

za jeden z druhů krádeže,

odírání poddaných ze strany

stejně

jako vybírání daní bez

nebo jiného užitku, "Druhá krádež jest nuzenie pánóv

když

kolivěk

berú póžitky neb poplatky neb

berně

(a

světských pánů

reciproční

světských

samozřejmě

[. ..]

Hus

služby obrany

Třetím obyčejem,

bez otplaty obrany neb jiného

dobroděnstvie. ,.1272

Maxima sociální harmonie se objevila i u Jakoubka a Biskupce. Oba tito
uznávali nutnost zachování
Stejně

jako u Husa, se ale

neožebračovali

světské

světští

vlády a nijak nepopírali základy feudálního
mocní

měli vůči

autoři

uspořádání.

svým poddaným chovat tak, aby je

a poskytovali jim nutnou obranu, "Magnus fluvius fuit et est census

iniustorum dominorum, quem a subditis tollunt, in nullo eis proficientes, sed magis in bono
impedientes."I273 U Biskupce se v tomto ohledu objevovaly náznaky sociálně-náboženské
utopie.

Stejně

před

jako

ním Jan Hus i on považoval za nejvyšší a závazný princip Boží

zákon. Pouze ti, kdo následovali Boha, žili v souladu s jeho
rozmařilému

jedinými

svodům

životu,

přijatelnými

bohatství a

tělesných

vládci nad lidem. Lid

přikázáními,

nepodlehli

radostí, mohli být spravedlivými a

neměli

ovládat silou, nýbrž pomocí Boží

moudrosti, "Bestia regnat, ubi potestas secularis est sine sapiencia Dei, forti[tudinJe

volens populum regere subditum et non sapiencia."I274
Mocní tohoto
lakomství, tedy

světa

propadli v

působení ďábla.

mezi zavržením soudobých
rozmařilosti, přepychu

ďáblova působení,

a

očích těchto autorů hříchu, tělesným

radostem a

Zejména u Biskupce se projevovala velmi úzká souvislost

světských pánů

a nekompromisním odporem k bohatství,

světským požitkům. Světští

páni stáli podle

něj

zcela v područí

byli ovládnuti svou lakotou, touhou po bohatství a krutostí, takže na ně

Bůh, stejně jako na hříšnou církev, seslal svou krutou pomstu, realizovanou husitskými

bojovníky. 1275

X.4.4. Vindicta secu/aris potestatis
Jakoubek i Biskupec v mnoha bodech, které se dotýkaly problematiky světské moci,
navazovali na Jana Husa nebo

přímo

na Jana Viklefa. Nesdíleli ale s Viklefem názor na

1272 Jan Hus, Výklad delší na desatero přikázánie, in: Mistr Jan Hus, Výklady, Opera omnia 1., Praha 1975,
cap. 56, s. 262. Srov. k tomu František ŠMAHEL, Ideál, s. 69.
r
1273 Super Apocalypsim, fol. 255 (ad Apc 16,12).
v
1274 Super Apocalypsim, fol. 252 (ad Apc 16,10-11).
1275 Tamtéž, "Hic est quinta pars, in qua agitur de dampnatione et vindicta secularis potestatis;" rovněž. např.
fol. 253 v •
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ně

Us

(či

právo

neprávo) poddaných na vzpouru proti tyranovi. V tomto ohledu byli mnohem

radikál něj šL
Viklef měl za to, že i tyranské

l1y

ať

už je

vladaře

neboť

mají poddaní poslouchat,

odměnou

každá

světská

m,

rooc pochází od Boha,

nebo trestem. Odpor proti ní tedy Viklef

~o

vylučoval. Za velký vzor uváděl Krista, který bez odporu přijal Pilátovu vůli. 1276 Jakoubek,

když zmínil Kristovo poddání se Pilátovi, naopak prohlásil, že zlé používanie moci slušie
't'

(UPl 1.

lÍ.

1277

Je jen logické, že se Jakoubek i Mikuláš z Pelhřimova
špatně

hříšným

v tom smyslu, že

pokud vládce

us

Antikrista, nemá vládnout. Oba byli v situaci husitských

'10

způsob,

ké

Antikristovi - zaštítil nejen vystoupení proti církvi, ale také proti

lží

Nástrojem Boží pomsty na

1li

i na jich pány jako na šelmu, sedící na stolici, a ten, kterýž pohnul srdci, aby takovému

a

válečné

zhovadilému králi nebo

životem a je tak

přívržencem

Je

jak obhájit

spravuje své poddané, sám žije

vyjadřovali

ideologů,

události a vystoupení proti panovníkovi. Boj proti

světských

císaři

mocných

měl

cti, ten takový jest anděl Páně. Takoví zhovadilí páni nynie trpí.

Je

převzal

panovníků, kteří

a

podlehli

hříšnému

podle

-

světským vládcům.

nedržali poslušenstvie, aby také pohaněnie

obrněnou. Věrní věřící

šelmě

být poddaný lid, ,,[Pán] dopauští ránu

lží

s malou

museli tedy najít

něj vytrpěli

,,1278

trpěl

a nebyl ve

Biskupec tato slova

mnohé pod vládou svých

pánů

pravdě

životu a odporovali svými skutky Boží

a
a

zákonu. Jedinou možnost viděl ve zničení a odstranění jejich moci. Proto se v Čechách
kazatelů,

ví,

správcům,

lčí

místo pro Boha a jeho služebníky.1279 Protože světská moc, včetně jejího nejvyššího

ně

představitele, nevedla své dústojenství ke cti a chvále Páně, byla v Čechách stižena

nI

pomstou, tedy vzpourou svých poddaných,

vládě těm, kteří

nevládnou ani sami

pohaněním, pleněním

sobě,

proti

hříšným

stalo to, že Pán pohnul srdce svých
aby zabránili ve

aby vylili svou báni

hněvu

1St

a aby tak uvolnili

svých

statků

a mnohdy

smrtí, "Tenebrosa enim tunc erit potestas imperialis et summa bestialis dignitas, cum ubi

lama et nomen splendebat, iam confunditur, et cum omnes, qui prius obediebant, iam
retrahunt se ab obedientia, ideo blasphemant id, quod honorabant ante. lam illum

ř.

1276 Bernhard TOPFER, Urzustand und Sundenfall in der mittelalterlichen Gesselschafts- und Staatstheorie,
Stuttgart 1999, s. 522.
1277 Výklad na Zjevenie, díl II, s. 62.
1278
•
.••
Vyklad na 7jevenze, dll II, s. 35.
r
1279 Super Apocalypsim, fol. 253 (ad Apc 16,10-11), "Et quia adhuc multa difficultas erit fidelibus et multe
tribulationes sequentur, antequam destruetur et evacuabitur illa potestas bestia1is et sathanica. Quis enim
imperator, quis rex, quis princeps, quis baro etc. non est bestialis et sathan, veritati Dei contrarius? Nam
etiam si inter illos quiesierimus, qui se dicunt pro lege pugnare, et ibi inveniemus bestialiter viventes et
adversari legi Domini. Movebit tamen Dominus corda predicatorum, quod effundent phialam suam contra
manifestos rectores bestialiter viventes et sathanice agentes et contra ypocritas et applicatos fraudulenter, ut
non regant populum, qui se regere nesciunt, et dent locum Domino et suis ministris."
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spoliant, a quo prius spoliabantur, iam occidunt crudeliter, a quo protegi se ab hostibus
optabant.• .1280

X.5.

Světská

Ačkoliv

moc a církev

byl od radikálních

počátků

obce, i on uznával nutnost přítomnosti
návaznost na Husa a Jakoubka
duchovenstva

Biskupec jedním z čelních

světské

hierarchie a moci. Je v tom možné

či ovlivnění

světské sféře přiznával

představitelů

Hříšný

spatřovat

teoriemi Jana Viklefa, který na rozdíl od

právo na výkon vlády a na majetek.

moci pro Viklefa vyplývala "ex malo".

táborské

a neposlušný lid, aby se

cestě, nad sebou potřeboval krále, vybaveného mocí trestat.

1281

Potřeba světské

přidržel

na správné

Světská moc měla ale ve

Viklefových teoriích velice zásadní postavení ve vztahu k církvi. Jejím úkolem bylo
odebrat církvi majetky, a tak ji navrátit do její
světští

páni mají povinnost takto církev

původní

očistit

apoštolské podoby. Myšlenku, že

i za cenu nejvyšších

obětí,

Viklef

prezentoval již ve svém relativně raném a jinak málo radikálním výkladu Bible. 1282
Nutnost sekularizace církevního majetku

světskou

mocí se stala jednou z konstant

Viklefových spiSŮ. 1283 Jako velice výrazné téma se objevovala i ve spisech Jakoubka a
Biskupce, pro které byla vzhledem k situaci a k ideologickým východiskům velmi
Tito dva

autoři

důležitá.

ovšem nemuseli pro inspiraci v tomto ohledu chodit až k Viklefovi,

stejně přemýšlel

pod vlivem

Viklefa v tom, že

spisů

neboť

anglického reformátora i Jan Hus. Ten následoval

světským panovníkům přiznal

právo, respektive povinnost trestat

nehodné kněze, odjímat jim majetek, a to i za cenu použití násilL 1284

Super Apocalypsim, fol. 253 r, srov. Výklad na Zjevenie, díl II., s. 34-35, "Nebo, kdež prvé chvalitebná
pověst a jméno slavné se stkvělo, již pohaněnie trpí; a kdež všickni poslauchali, již se odtrhují od
poslušenství, již se tomu rauhají, což prví ctili. Neb jest ta šelma ohavná mnohým lidem."
1281 Bernhard TOPFER, Urzustand, s. 510.
1282 Gustav Adolf BENRA TH, Wyklifs Bibelkommentar, Berlin 1966, s. 308 "Potest autem id exponide sedibus
episcopalibus privatis possessionibus per principes ad hoc ordinatos a deo .... unde cruciabuntur multipliciter
ab eccelsiasticis possessionatis" (Výklad na Apc 20,4).
1283 Např. Johanes WYCLEF, De Civili Dominio, ed. R.L. POOLE, J. LOSERTH, F.D. MATTHEW, London 18851904, vol. 1., s. 265-266, "Ex istis videtur correlarie plane sequi quod quacunque communitate vel persona
ecclesiastica habitualiter abutente diviciis, reges, principes, et domin i temporales possunt legitime et valde
meritorie ipsas auferre". Více o problematice sekularizace ve Viklefových spisech a o jeho rozdílném
náhledu na panování světské a duchovní Stefano SIMONETTA, John Wyclifbetween Utopia and Pian, in:
Société et Église, ed. Sophie WLODEK, Brepols 1995, s. 68 n.
1284 S odkazem na Kybalovu práci M. Jan Hus, František ŠMAHEL, Ideál spravedlivého řádu a sociální
harmonie v díle Mistra Jana Husa, in: Traditio et CuItus. Miscellanea Historica Bohemica Miloslao Vlk
archiepiscopo Pragensi, ed. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Praha 1993, s. 68.
1280
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!tibus

X..5.1. Šelma vystupující z moře
Z monster a oblud, jimiž se Apokalypsa hemží,
světské

moci a

světskému

přiřadil

Biskupec po vzoru Jakoubka

lidu šelmu vystupující z moře.

Zároveň,

v návaznosti na

předešlou exegezi, ztotožnil šelmu z moře s Antikristem. Šelma z moře spolu se šelmou

vystupující ze
orské
řovat

íl od
ětské

rávné
:le ve
bylo
:u, že

Tiklef
e. 1282
lstant

Jka a
ežitá.
lebot'

tedy symbolem

veškerenstva negativních sil a
Šelma z moře,

ztotožněná

nepřátel

hříšného

Krista, které Biskupec ztotožnil s nepřáteli

s Antikristem, byla

mezi apokalyptickou šelmou z moře a

tvořily

duchovenstva, a s drakem

často

čtyřmi

obraz
husitů.

dávána do souvislosti s drakem jako

jeho obraz, nebyla s ním ale zcela identická. Jak již bylo

řečeno,

existovala jasná spojitost

šelmami z Danielova proroctví, jež

rovněž

vystupovaly z moře, a o kterých Jakoubek i Biskupec mluvili jako o obrazných zástupcích
světské

moci. V obou interpretacích stály jak šelmy ze sedmé kapitoly Daniela, tak šelma

vystupující z moře ze

třinácté

světskou

straně

kapitoly Apokalypsy, na

nazývány Antikristem a byla zde nalezena

přímá

Božích

nepřátel,

spojnice s ďáblem. Je tedy

byly

zřejmé,

že

pozemskou moc hodnotili oba husitští apokalyptici jako veskrze negativní

element. Šelmu z moře bylo také možné ztotožnit s šelmou o sedmi hlavách a deseti rozích
ze sedmnácté kapitoly Apokalypsy, na které seděla babylonská nevěstka. 1285 Obě tyto
apokalyptické šelmy byly pro Jakoubka i Biskupce obrazem

světské

moci, reprezentované

jejími vykonavateli, Mikuláš z Pelhřimova obě tyto šelmy označil za Antikrista. 1286
Největším

joval
restat

země,

prohře škem

světské

bohatstvím, touha po

slávě

charakteristikami velmi

špatně

vinu

světských vládců

vočích

moci nebyla

nebo její život v hříchu,

Mikuláše její honba za

ačkoliv

se

samozřejmě

s těmito

vyrovnával. Jako husitský reformátor a ideolog viděl hlavní

v tom, že uvrhli

původně čistou

a chudou církev do bahna bohatství

a majetků.
Císař

Konstantin pro Biskupce neplatil za spasitele církve, za

živoucího Boha, za "slunce spravedlnosti", jak to
ná

~dibus

anděla

můžeme překvapivě číst

apokalyptické verše 7,2 u Viklefa, který v tomto

bodě

se znamením

ve výkladu na

navazoval na spisy Mikuláše

Lyry.1287 Podle Biskupce, když Konstantin předal papeži Silvestrovi právo na vládu a
majetky, otrávil církev silným jedem a zasel tak sémě, ze kterého se zrodil Antikrist. 1288

Iliciter
l885ma

'de

1285

.

Georg GLONNER, Zur Btldersprache, s. 141.
1286Super Apocalypsim, fol. 269" "Et vidi bestiam coccineam. Bestiam, id est Antichristum, qui bestia dicitur
propter suam crudelitatem et propter vitam bestialem, quam ducet; coccineam, id est sanguinem ... ".
Původně, v systému významů, jaký odpovídal době sepsání Apokalypsy, obě šelmy byly obrazem římského
impéria. Srov. Georg GLONNER, Zur Bildersprache, S. 141.
1287 AdolfBENRATH, Wyklifs Bibelkommentar, S. 304, pozn. 839, "Sed Constantinus ascendens ab Anglia, ubi
sol iusticiae ortus est per fidem ... ". K obrazu Konstantinovy donace viz kapitola Antichristus avarus contra
pauperes Christi této práce
1288Super Apocalypsim, fol. 179'.
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Konstantin tak

vyléčil

zranění

smrtelné

šelmy (Apc 13,3) a umožnil jí povstat v nebývalé

velikosti. 1289
Mikuláš Biskupec byl

přímým

svědkem

světská

toho, jak

napravovala chyby svých předchůdců. Jakožto povolaní "ministri Domini" stáli
v proklamované

konečné bitvě

vojska Antikristova a vojska Kristova na

obrátili se zády k církvi (babylonské
Světská

nevěstce),

kterou

dříve

době

moc v jeho
světští

straně

páni

dobra,

tolik milovali a podporovali.

moc, u Biskupce zastoupená deseti rohy šelmy ze sedmnácté kapitoly, byla nadána

od Boha mocí a autoritou trestat apokalyptickou

nevěstku,

respektive

hříšnou

a bohatou

církev. 1290 Biskupec psal zcela v intencích Viklefa, světskou moc vyzýval k vykořenění a
zničení pokrytectví, tedy bohatství a lakoty, v církvi. 1291 Ničení církevního zboží,

vypalování a rabování

kostelů

a

činnost.

velké horlivosti proti

Podle Mikulášova
hříšnému

mnohdy ani samotné životy

to vše Mikuláš nejen dokázal ideologicky

skutečnosti

ospravedlnit, ale dokonce tyto
inspirovanou

klášterů,

líčení

kléru a ve svém

hříšníků.

prezentoval jako Bohulibou a Bohem
událostí lid a
hněvu

světský

stav vystoupily ve

spálily církevní majetky,

Zde ovšem Biskupec

připojil

neušetřily

vážné napomenutí, aby

se horlivci ve svém nadšení nedopustili sami špatností, aby nezabíjeli a nezatracovali
nikoho z dítek božích. 1292
K vyjádření svých

postojů

v otázce vztahu církve a

světské

moci Biskupec

hojně

využil 17. kapitolu Zjevení. Obraz "et desolatam facient illam et nudam" z verše 17,16
Mikuláš

vysvětlil

tak, že

Antikrista k Bohu"
Aby

vysvětlil

světští

páni,

zničili příbytky

a ospravedlnil tyto

kteří "začali nenávidět nevěstku

a domy, ve kterých církevní

činy,

činitelé

a obrátili se od

páchali nepravosti.

obrátil se Mikuláš pro inspiraci ke Starému zákonu

a uvedl jako příklad zničení hříšných měst Sodomy, Babylonu a Ninive. 1293 Nahota
nevěstky,

to bylo veřejné odhalení jejich hříchů,

manducabunt znamenalo odebrání

tučných

čili

odkrytí všech špatností. Et carnes eius

dávek, jež církev vybírala od lidu. Et ipsam

1289Super Apocalypsim, fol. 185', "Vnde nota: caput avaricie Petrus cum ceteris occidit, Constantinus vero
illam plagam curavit, cum clerum diviciis multis subleva[vi]t. Petrus symoniam condempna[vi]t, clerus
avarus curavit; et sic omnia peccata inmundorum spirituum resuscitata sunt per clerum avarum, superbia,
avaritia, luxuria, ira etc." Podobně fol. 269 v . Srov. Výklad na Zjevenie, díl I, s. 329. Podle Jakoubka se císař
Konstantin na církvi provinil větší měrou než tyranský Nero.
1290Super Apocalypsim, fol. 287 v , "Potestatem et auctoritatem secularis potestas habet fomicariam puniendi a
domino Deo." Podobně fol. 287' etc.
1291 Super Apocalypsim, fol. 94\ (ad Apc 8, 12), ,,[ypocrisi] destruentur et expugnabuntur per brachium
seculare, de quo mox subiungit, dicens Et percussa est tertia pars solis, id est simulatio ypocritarum
prelatorum."
1292Super Apocalypsim, fol. 287'.
1293Super Apocalypsim, fol. 286 v . Sám Mikuláš ale přimával v Kronice kněží táborských, že sije vědom
toho, že táborští kněží příliš často používali citace Starého zákona, zejména pasáží, jejichž duch odporoval
zásadám Kristovým. Doufali, že tak zaštítí biblickou autoritou používání násilí a krutosti. Howard
KAMINSKY, The Treatises, s. 123, pom. 34.
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br

lé

viděl

igne concremabunt- v ohni
k 1294
k zmcem Clf ve.
• y

,

Mikuláš obraz velkého

hříšné

(žárlivý manžel)
mučili

rozsekali,
městem,

a

stejně

jako mnozí další, spojoval se

starozákonními kapitolami 16 a 23 z Ezechielova proroctví. Ezechiel rozvíjel metaforu
Jeruzaléma a

li.

a horlivosti, které vedly

T

Verš Apc 17,16 Mikuláš z Pelhřimova,
ni

hněvu

ženy, jež se dopustila smilstva a musela za to být potrestána.

přizval

všechny bývalé milence ženy - Jeruzaléma, aby ji kamenovali,
vylíčení

ji a pak zanechali zcela nahou. Ezechielovo

jež platilo za

Bůh

nejnásilnější

trestu nad ženou -

kapitolu celého Starého zákona, bylo považováno za

model, použitý pak rovněž vapokalyptickém verši 17,16. 1295 Mikuláš z Pelhřimova
příslušný

verš Apokalypsy k vytvoření obrazu zkázy

~í,

nevyužil Ezechielovo proroctví ani

cy

hříšného města. Nevěstka

m

soudobou církev, jež

ve

jež vystupovaly zejména u Ezechiela, vztáhl

ly

tíhnoucí ke

světským

měla

sedící na

šelmě

očištěna

být potrestána a

něj

i Babylon pro
od svých

čistě

vždy znamenaly pouze

majetků.

Sexuální konotace,

k vystižení špatnosti církve,

radostem a bohatství, metafory násilí použil k popisu zásahu

příliš

světské

moci proti moci církevní.
Mikuláš z Pelhřimova,
očistu

ostatně podobně

jako ostatní

církve a její návrat k ideálu apoštolských
připadl světské

llě

církevní majetek

16

procesu, nedá se ale

Jd

stála na

straně husitů.

ti.

s velikou

nedůvěrou,

llU

církevního zboží, si

říci,

že by tím

počátků, měl

usilovali o

za to, že úkol sekularizovat

moci. Tu považoval za nutný element v nápravném
světské

reprezentaci

Mikuláš Biskupec se nadále

přiznal

vyšší morální kredit, i když

vyjadřovalo světských

společenství. Kořist,

jako o nemorálním

světští

reformátoři, kteří

získanou

spojencích

při

rabování

vládci podle Mikulášovy obžaloby rozdělili mezi sebe a použili
přízeň

na to, aby mohli "bestialiter vivere". Zisky utratili tím, že si kupovali

žen a drahé

us

koně. 1296 Mikuláš přiznal, že mezi služebníky Božími, tedy těmi, kdo bojovali proti

lm

Antikristu a trestali církev, byli i
postoj ke

světské

hříšníci, kteří měli

moci vyjevil dost

jasně

i

být nakonec

vyjádřením,

rovněž

zatraceni.

že toho, kdo by kladl

Svůj

přílišnou

důvěru v krále a knížata tohoto světa, čeká nakonec pohroma. 1297
Viděli

a

jsme, jak se

tři

husitští intelektuálové vyrovnávali ve svých spisech se

světskou

mocí, s její podobou, postavením, funkcí. Byli jsme

význam

přiřkli

světskému

svědky

elementu v konstrukci aktualizovaných

dosazovali do základní struktury, jež jim poskytl apokalyptický příběh.

toho, jakou roli a
významů,

Chelčický,

které

na němž

1294Super Apocalypsim, fol. 287'.
.
Barbara ROSSING, The ChOlce, s. 88.
1296Super Apocalypsim, fol. 288'.
1297Super Apocalypsim, fol. 289'.
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-

neležela tíha žádného

vůdčího

postavení v rámci jednotlivých

křídel

husitských

bojovníků ,

si mohl dovolit odvrhnout a zcela odsoudit jakýkoliv náznak moci, nezáleželo na tom, zda
světské či

duchovní. Jakoubek i Mikuláš Biskupec se vyrovnávali ze svých vedoucích

pozic s aktuální realitou
Biskupcově

událostí, jež je obklopovaly. V Jakoubkově i

apokalyptickém spise se objevila

Byl to logický
spojení se

bouřlivých

důsledek

světským

směsice

nejen vlivu Viklefova

elementem na

válečném

učení

obžaloby a obhajoby

světské

moci.

na husitské autory, ale také nutnosti

poli, kdy i

plenění

a

ničení

církevního zboží

našlo omluvu a ideologické zdůvodnění.
Oba dva
Světská

autoři

v zásadě

světskou

očích

moc byla v jejich

moc ztotožnili se šelmou, která má moc od draka.

spojena s Antikristovým

počínáním,

propadla pýše,

bohatství, rozkoším těla a celkově se odvrátila od duchovních hodnot. 1298 U Biskupce se
v otázce

světské

světských prostředků

moci a použití

boje objevoval až propastný rozpor.

Prohlašoval s vehemencí, za kterou by se nemusel
přípustný

boj byl boj duchovními

trpělivostL1

299

dobra a zla,
závěrečné

zbraněmi,

stydět

těla

Kristova a

těla

konfrontaci podle

Vedle prohlášení o

že jediný

kázáním, láskou k Bohu, pokorou,

zároveň

Antikristova. Táborská komunita vyvolených

něj

výlučné

vyvolené

potřebnosti

a

vůdčí

společenství

postavení.

Viděl

měla

v této

v ní obnovenou

k boji proti silám zla, proti Antikristu.

duchovních zbraní tak lze nalézt výzvy, že všichni

nepřátelé Krista (a tedy husitů) musí být zničeni ve válce.
dvě

Chelčický,

Myšlenkově byl ale pevně zakotven v iluzi absolutního a konečného boje

apoštolskou církev a

proHnaly

ani

l3OO

V Biskupcově Výkladu se

reality. Realita historická a vykonstruovaná realita eschatologická, ve které

byl Tábor ideální

společenství, směřující

ke spáse. Ani v této "druhé

realitě"

Mikuláš

Biskupec nemluvil o absenci světské vlády a společenské hierarchie. Nikdy se nevrátil
k počátečním chiliastickým představám. Obec měla být ale spravována "dobrými správci".
Žádné místo tu nebylo pro tolik zatracované "libido dominandi".

1298

Např. Výklad na Zjevenie, díl I, s. 498 n.

1299

Např. Super Apocalypsim, fol 194\ "quia vincere fide et patiencia illos oportet inimicos non armis

corporalibus" .
v
1300 Super Apocalypsim, fol. 248 , "qui auxilio et consilio occiderunt iustos in Constancia et alibi, ipsi occisi
sunt in terra Bohemie, quorum numerum ignoramus. Sed et residui, qui adhuc non sunt consumpti,
consumentur."
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)vníků,

m, zda
oucích
~ově

XI. "Ale oni přemohli sau ho pro krev Beránka."
Eucharistická úcta v boji proti Antikristu

i
,,Ale oni přemohli sau ho pro krev Beránka. Krev Ježíše Krista najviece spojuje

moci.
lltnosti
, zboží

obce tyto v boji proti Antikristu, kteréhož sau přemohli také na tomto

pýše,

eucharistické svátosti v boji proti

iediný
corou,
) boje
v této

venou
~ristu.

;ichni
du se

které
kuláš
vrátil
."
VCl.

Stříbra jasně

hříchu,

naznačil,

v obecné

rovině

jakou váhu a úlohu

přiřkl

pak v apokalyptickém boji proti

Antikristu.
Jak již bylo mnohokrát

pce se
:>zpor.

dnuov, a

činí pomoc přemáhati hřiechy v duši a pokušenie.,,1301 Těmito slovy, rozvíjejícími verš

z Janova Zjevení, Jakoubek ze
draka.

světě těchto

textů.

řečeno, středověká

apokalyptika byla specifickým žánrem

Jednotlivé události, symboly i rituály nabývaly ve významovém kontextu,
výjimečné

definovaném apokalyptickým myšlením, zvláštní hodnotu a funkci. Zcela
postavení a funkci získalo v
eucharistie. To
oltářní

svátosti
přiřkli

V tomto

vnější

není nijak

husitských apokalypticky

překvapivé,

laděných

pokud uvážíme, jak

autoři

směru

podoby a

eucharistické svátosti v rámci

naplňujícího

bylo

zůstává,

přijímání
přijímání

jakou roli

se apokalyptického

zde tedy nejde o analýzu rituálního chování a
průběhu,

textech

důležité

v průběhu celého husitského hnutí. Otázkou ovšem

jmenovaní

scénáře.

jejich

ostatně

(před-)

symbolů

ale o analýzu funkce, jakou tento rituál

ve smyslu

měl

v (před-)

husitských apokalyptických textech. Toto sledování funkce rituálu může sloužit jako jeden
z mnoha
Zjevení

klíčů

k pochopení

či obecněji

procesů,

v apokalypticky

zachycených v husitských výkladech na Janovo

zaměřených

textech. Je

zřejmé,

chápat a pochopit osamoceně, bez okolního kontextu, ale vždy jako

že žádný rituál nelze

součást

širšího obrazu,

jehož je součástí.

*
Eucharistická svátost
Znamenala

zpřítomnění

předznamenáním

patřila

Kristova

od

těla

počátku

k základním mystériím

a krve, byla

připomínkou

křesťanství.

Kristova utrpení,

budoucího dokonalého spojení s ním. Tento eschatologický

v pojetí eucharistie byl velmi

důležitý

již ve spisech církevních

otců

a

středověk

rozměr

ho pak

dále v různých směrech rozvinul. Eucharistická svátost byla rovněž prostředkem, jenž
spojoval komunitu

věřících.

prostřednictvím přijetí
~isi

V duchu Pavlova listu Korintským (I Kor 10,16-17) se

eucharistické svátosti

věřící

stali

součástí těla

Kristova. Zejména

v počátcích byly církev a eucharistie vzájemně velmi úzce propojenými pojmy. Evangelijní
1301

Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 479.
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a

obecně

večeře,

novozákonní relace, týkající se Poslední

sdílení vína z kalicha nejen s motivem

oběti,

pak spojují

rozdělení

chleba a
vytváření

ale také s jasným prvkem

komunity.1302 Svatý Augustin eklesiologický význam eucharistie postihl, když tuto svátost
příznačně označil jako "signum unitatis, vinculum caritatis.,,1303 Podobně uvažovali i další

velcí

středověcí

církevní

Eucharistická svátost v

autoři,

sobě

mezi nimi i Tomáš Akvinský

již ze své podstaty spojovala a

či

Bonaventura.

podněcovala

individuální

zbožnost a soteriologické koncepty.
Zvláštní pozornost pak po staletí vzbuzovala Kristova krev, jež v
oběti. Oběť

mystické poselství

(sacrificium) je okamžik, ve kterém se

sobě

střetávají

nesla

Kristovy

středověké

mystiky byla Kristova krev znamením
jeho života, utrpení i smrti, kterou vykoupil lidstvo. 1304 V teologických teoriích i v pozdně
pašie a eucharistická svátost. Nejen pro

středověké

zbožnosti byla krev v návaznosti na Levitikus 17,11 (anima carnis in sanguine

est) chápána jako sedes animae, synekdochicky, v rámci zásady pars pro toto, pak
následně

přenesené

na celé lidstvo. Mnohé projevy

vyjádřeny právě

pomocí metafor, založených na

jako symbol Kristovy inkarnace,

pozdně středověké

soteriologie byly

obrazu krve. 1305

XI.1. Eucharistický kult v předhusitských Čechách
Přijímání

eucharistické svátosti, zejména pak symbol kalicha, byly jedním

z hlavních témat a charakteristických
debaty o

podstatě

znaků

husitského hnutí. Již od poloviny 14. století se

eucharistie, o frekvenci a

podobě

jejího

přijímání,

staly stálicí

intelektuálního a náboženského života v Čechách. Postupně se v Čechách druhé poloviny
14. století vytvořilo eucharistické hnutí, jaké nemělo v soudobém křesťanském světě
obdoby. Jedním z jeho normativních vrcholů bylo vystoupení arcibiskupa Jana z Jenštejna,
jenž se na synodě roku 1391 zasadilo to, aby bylo laikům povoleno přijímat svátost oltářní

1302 Arnold ANGENENDT, Geschichte der Religiositat im Mittelalter, Darmstadt 1997, s. 304; Caroline Walker
BYNUM, Wonderful Blood Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond,
Philadelphia 2007, s. 211.
1303 Augustinus AURELlUS, ln Joannis evangelium tractatus CXXlV, MPL 35, col. 1612 A.
1304 C.W. BYNUM, Wonderful Blood, s. 214, "Thus blood, whieh is both life and death, expresses that which
eontinues and separates. Unless his blood spills, separates from his divided body, Christ has nothing to give
(to God or to humenkind); gift and giver must be coneeptually distinet. Even ifthere is no explicit element Df
physieal destruetion of the body of the saerifieial vietim, ki11ing (eruor) is necessary. The blood Df Christ is
the death ofChrist. But Christ also has nothing to give unless his blood (sanguis) is life."
1305 Op. cit., s. 162 n., s. 203 n., 209.
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1306

:ba a

tak často, jak si přejí.

áření

považovat za specifikum českého prostředí 1307 a zda je možné v něm vidět předznamenání

átost

pozdějšího přijímání

další

fakt, že hlasy žádající co

ltura

vokruhu mystiků a mystiček (např. Jan Tauler, Kateřina Sienská, Brigita Švédská či

uální

Dorota z Montau - u níž jako u jediné je možné argumentovat

pod obojí? Proti kladné

prostředí

z pražského

Je otázkou, do jak velké míry lze požadavek častého přijímání

odpovědi

nejčastější přijímání

na první z položených otázek mluví

svátosti

vzhledem k tomu, že její

oltářní

zpovědník

zaznívaly ve 14. století

přeneseným ovlivněním

a duchovní rádce Jan

lesla

z Marienwerderu studoval na pražské univerzitě). 1308 Je ovšem nepopiratelné, že

;tovy

v Čechách 14. století se požadavek a praxe častého přijímání rozšířily z religiózně

ením

exklusivních

zdně

intelektuálních debat a snah o obecnou církevní aprobaci.

obojí

způsobou

do širšího

přímé

Problém

~uine

pak

kruhů

prostředí

kontinuity mezi

předmětem

a staly se i

častým přijímáním

je velice složitý a historické bádání na

něj

mnoha pojednání,

a následným

přijímáním

pod

prozatím nenašlo jednoznačnou

)Jevy

odpověd,.1309 Je nepochybné, že české reformní hnutí bylo již od svých počátků v 2.

h na

polovině 14. století spojeno s eucharistickým kultem. l3Io Požadavek častého přijímání
stejně

jako

později

laické

přijímání

z kalicha nabyly výraznou eschatologickou dimenzi.

V tomto smyslu tedy lze mluvit o kontinuálním myšlenkovém

mimo jiném ve ideové následnosti v linii
jním
~tí

se

tálicí
Iviny
~větě

ejna,
tářní

Nedá se ale

říci,

že by požadavek

Milíče, Matěje

tich
Jive
;nt af
t is

implikoval

kruhů, včetně

arcibiskup Jan z Jenštejna, jehož pojetí církevní obrody se

částečně

pozdější

spočíval

Stříbra.

vývoj. Již

elity, kjaké

patřil

odlišovalo. Dalším

faktorem je otázka míry vlivu tzv. Drážd'anské školy.1311 Zintenzivněním eucharistického
kultu v 2. polovině 14 století a jeho napojením na reformní hnutí byl v každém případě
stanoven

směr,

který pražské teology

přivedl

k myšlence laického kalicha a k definování

jeho významu pro obecnou reformu.

Srov. David R. HOLETON, The Bohemian Eucharistie Movement in its European Context, in: BRRP 1,
1994, (publ. 1995), s. 34. Týž, La Communion des tout-petits enfants: Étude du mouvement eucharistique en
Boheme vers la fin du Moyen Age, Bibliotheca "Ephemerides Liturgicae" Subsidia 50, Rome 1989, s. 78.
1307 David R. HOLETON, The Bohemian Eucharistie, s. 28 n.
1308 Pavlína RYCHTEROVÁ, Liturgia ereticale: Le Lettere di Jan Hus comefondamento dell'ufficio utraquista
nella Boemia del secolo XV, in: RSCr 1, 2008, s. 134.
1309 Srov. David R. HOLETON, The Bohemian Eucharistie, s. 36 n.
1310 Srov. Amadeo MOLNÁR, Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: Směřování, ed. Noemi
REJCHERTOVÁ, Praha 1983, s. 63 n.
1311 Tamtéž. Srov. Romolo CEGNA, ,,La Scuola della Rosa Nera e Nicolo detto da Dresda (1380?-1417?),
Maestro tedesco al Collegio della Rosa Nera in Praga (1412-1415), in: MPP 30, 1990, zejm. s. 80 n. Srov.
rovněž Miloslav RANSDORF, Kapitoly z geneze husitské ideologie, Praha 1986, s. 164; Helena KRMÍČKOVÁ,
Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách, Brno 1997, s. 61-85, která Cegnovy teze do značné míry
1306

'alker

který

z Janova a Jakoubka ze

častého přijímání nutně

proto, že vycházel ze širokého spektra církevních

přechodu,

vyvrací.
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Jak bylo řečeno, české reformní hnutí zdůraznilo myšlenku přímého spojení

náp

eucharistie a eschatologie. Eucharistická svátost byla postavena do přímé explicitní

nap

souvislosti s osobní spásou i obecnou reformou, tedy obrodou chápanou v kontextu

slá'

eschatologického vývoje. Kalich pak, zejména v kontextu husitských Čech, je možné

o1

vykládat jako eschatologický symbol par excellence.
Spojení eschatologie (apokalyptiky) a eucharistie ve středověkých Čechách ale

rét(

předhusitských autorů, pracujících

Ne

s eschatologickou tématikou, zejména u Milíče z Kroměříže a Matěje z Janova, od kterého

eV!

vedla, alespoň v otázce tohoto spojení, linie k Jakoubkovi ze Stříbra.

ob~

nezdůraznilo až husitství, tuto linii nalezneme již

li

Mnohá Milíčova kázání byla naplněna hlubokým eschatologickým obsahem a

Pa

smyslem. Náboženská komunita, ve které ke konci svého života shromáždil od hříšného

tOl

života odvrácené a kající se nevěstky, kněze, svobodné i v manželství žijící laiky, byla

ne

chápána jako pokus o "realizovanou eschatologii." Tento "Jeruzalém", který vystavěl Mi1íč

Hl

na místě známého pražského nevěstince, v sobě spojoval myšlenky a praxi, jež mířily
k vyšší, v eschatologickém kontextu chápané dokonalosti. Již označení "Jeruzalém"
vykazovalo výrazně eschatologické konotace, které musely být současníkům velmi snadno

sv

srozumitelné, zejména společnosti 14. století, jejíž obraz světa byl do značné míry určen

pl

náboženským diskurzem. Starý hříšný Babylon byl poražen a na jeho místě vznikl nový,

V

dokonalejší řád, Jeruzalém - "město světla na hoře ležící.,,13l2 Vedle pokání a modlitby

,,<

byla jako jeden z prostředků dosažení vyšší dokonalosti a spásy v této nové Milíčově
komunitě podávána denně svátost oltářní, a to samozřejmě i zde shromážděným laikům.

SI

Milíč i ve svých kázáních doporučoval všem, kdo se v nebezpečných časech, ovládaných

ži

silami Antikrista, chtějí vyvarovat hříchu a dosáhnout spásy, aby přijímali každý den, nebo

S

alespoň dvakrát týdně. l313 Pro Milíče byla eucharistie prostředkem obecné obrody. Ten,

b

kdo často přijímá, žije v nejintimnějším vztahu s Kristem, jeho život je životem v jednotě
s Kristem, kdo přijímá tělo Kristovo, stává se jeho součástL 1314 Eucharistická liturgie byla
tak základem a jádrem Milíčova "Jeruzaléma" a byla podle něj i prostředkem k obecné

1312 Matthiae de Janov Narratio de Milicio, Regulae, 1. III, tr. 5, dist.11, cap. 7, s. 362-363. Pokud uvážíme
eschatologický kontext Milíčova a Janovova myšlení, nelze souhlasit s výrokem Davida Mengela, který
obraz přeměny Prahy z duchovního Babylona na nový Jeruzalém označil za přehánění, David C. MEN GEL,
From Venice to Jerusalem and Beyond: Milíč oj Kroměříž and the Topography oj Prostitution in
Fourtheenth-Century Prague, Speculum 79, 2004, s. 441.
1313 To vyplývá mimo jiné z obvinění, jež proti Milíčovi vznesli u avignonské papežské kurie pražští faráři
v roce 1373, Articuli domini Milicii, ed. František PALACKÝ, Ober Formelblicher, zweite Lieferung, s. 183 n.,
"Item quod omnis homo de iure tenetur et de necessitate saltim omni die vel saltim bis ebdomada percipere
dominici corporis sacramenta."
1314 Milíč z KROMĚŘÍŽE, Sermo de corpore Christi, Ms. NK ČR XII.D.1, fol. 23'.
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nápravě

celé

napětím

společnosti.

a byla

Teologie eucharistie byla v jeho pojetí spojena s eschatologickým

bezprostředně

očekávané

napojena na

království nebeské. Až ve

věčné

slávě měla svátost dosáhnout své plné dokonalosti.1 3 15
Milíč

z Kroměříže byl apokalyptikem v pravém smyslu slova. Jeho horoucí hlásání

o blížícím se druhém

příchodu

Krista a následném konci

rétorickou formou, nýbrž výsledkem
společenské

Negativní

přesvědčení,

světa

nebyla

zřejmě

vycházejícího z hlouby jeho duše.

jevy, které vnímal ve svém okolí, považoval v duchu Matoušova
světě

evangelia (kap. 24) za znamení doby, jež se nachylovala ke konci. To, že se na
objevil Antikrist, jehož postavu, jak bylo

řečeno

dříve,

již

nezbytně

naplňovala

eschatologická proroctví. V této

nebezpečné době

nutné bojovat proti silám zla, tedy zejména proti

Hlavní tíha tohoto úkolu v jeho

očích spočinula

bylo pokání, odvrácení se od

světa

již

interpretoval ve smyslu

Pavlových epištol jako Syna Zatracení, bylo pak jedním z těchto znamení,
tom, že se

pouze

hříchu

svědčících

bylo podle

o

Mi1íče

jako proti znamení zla.

na bedrech kazatelů, kteří měli naplnit svá
eschatologicky chápaná poslání a přivést svět ke spáse. l316 Nástrojem k dosažení spásy

svátosti

oltářní.

a zejména

časté

spojení s Kristem

prostřednictvím

Eucharistická svátost byla v Milíčových kázáních chápána i jako

zbraň

proti hříchu, jenž by jinak mohl jednotlivce ovládnout, tedy rovněž jako cesta ke spáse. l3I ?
V

české modlitbě,

kterou

Milíč

složil pro své

ovečky,

"chlebem

lékařstvie

nečistého,

aby moc ta, jež vycházela z tvého svatého

srdcě

a nás

ižádný
svatů

věčně

hřiech

viec

krev veždy

bázní, s takú

duchovnieho", jenž

svátost

mělo "uléčiti
těla

těla

a krve

Páně

ot jedovatých ran pokušenie

nemocné uzdravujíc, tekla v našě

uzdravila a osvietila

očistila

nepřěmohl

Rač

nám tu milost dáti, abychom tvé svaté

tak

často,

[. ..]

dóstojně přijímali

čistotú

[. .. ] abychom

nazýval

i tak posílila, aby nás ižádné pokušenie,
tělo

i tvú

jakož nám to jest hodno, s takú ctí, s takú

otpočívanie

viec

měli

ot našich

těžkých hřiechóv

i

pokušenie."l318
Ve svém traktátu o Antikristu, sepsaném v Římě roku 1367, se Milíč sám představil
jako extatickou zkušeností nadaný prorok, jako

zprostředkovatel

transcendentální

1315 Olovier MARIN, L 'archeveque, le maítre et le dévot, s. 471; srov. David R. HOLETON, L 'Eschatologie et
le mouvement eucharistique en Europe centrale pendant lafin du moyen áge, in: Eschatologie et liturgie.
Conférence Saint-Serge XXXI" Semaine ďEtudes Liturgiques, Paris 1984, s. 117 n.
V
1316 Milíč Z KROMĚŘÍŽE, Gratiae Dei, Ms. NK ČR XII.D.1, fol. 39 •
1317 Tyto náznaky nacházíme zejména ve sbírce Abortivus, o tom Peter C. MORÉE, Preaching in FourtheethCentury Bohemia, Eman 1999, s. 146, rovněž Týž, The Role ofthe Preacher According to Milicius de
Chremsir, in: BRRP 3, 1998 (publ. 2000), s. 41 n.
1318 Milíč z KROMĚŘÍŽE, Modlitba O Božím těle, in: Výbor z české literatury doby husitské 1., Praha 1963, s.
53-54.
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komunikace. 1319 Půst, tvrdé pokání a časté (frequenter) přijímání, kterým se oddával

ja

v době, kdy k němu v Římě promlouval duch a odhaloval mu tajemství Písma, přispěly

O

kjeho obrazu vyvoleného proroka. Více než
duchovní posílení v podobě

pomoci projít

nebezpečím

S\

potvrdit jeho roli

úl

v nevyslovené návaznosti na novozákonní diskurz,

kl

mělo

S(

pokání a

pokušení,

podstoupené

očištění

a

půstu,

zprostředkovatele, mělo Milíčovi,

měsíční dobrovolně

častého přijímání mělo

mu odhalit svody

bludů

a ukázat správnou cestu

k zjevené pravdě o věcech přítomných i budoucích. 1320
Milíčovo

k navazujícímu

nepochybně

reformnímu

apokalyptiky. Již u

Milíče

působení

excentrické
proudu,

byly v

jenž

zásadě

ovlivněn

byl

Kazatelům

společensko-reformní

jakousi

prolegomenou

Milíče

i u následných

později
autorů

pro

došlo

Sl

myšlenky a naléhavých eschatologických varování.

byla přiřčena významná funkce v eschatologických událostech a

eucharistie byla pojímána ve

Zl

středověké

strukturami

obsaženy rysy, charakteristické

reformní husitské apokalypticky podbarvené texty. U
k propojení

bylo

výrazně

a

explicitně

rovněž

svátost

eschatologicky zaměřeném kontextu.

v
a

P

XI.2. "Nisi manducaveritis carnem Filii": Husitští

autoři

I<

P
Husitští

apokalyptičtí

autoři

eschatologického přechodu z jednoho
jako

naplnění

vnímali svou
věku

do

velké bitvy s posledním a

věku

současnost

jako období zlomu,

dalšího. Události kolem sebe vykládali

největším nepřítelem

pravé církve, tedy s

Antikristem. Antikrista přitom interpretovali typologicky, v návaznosti na
jako

mnohočetnou

entitu

těch, kteří

stojí slovem a

P

činem

Matěje

v opozici ke Kristu,

z Janova,
popřípadě

J
s

1319

Milíč z KROMĚŘÍŽE, Prophetia et revelatio de Antichristo, in: The Message for the Last Days, s. 56, "Ego

Milicius fui in spiritu et attendi illud, quod scribitur in Apocalypsi ... [ ... ] Et untellexi, quod si vincerem in me
peccatum, tunc gustare deberem de pane vitae sive intellectu sacrae scripturae, et oravi frequenter, ut Deus
omnipotens daret mihi spiritum Sanctum et unctione ejus me ungeret, ut nihil foetoris et erroris sentirem, sed
saporem et odorem verae sapientiae degustarem, qua neminem fallerem et a nemine falli possem; et non plus
saperem, nisi quod mihi necessarium esset et ecc1esiae sanctae." Viz kapitola Prorok a jeho funkce
v reformním hnutí.
1320 Op. cit., s. 58, "Et expectavi plus quas per unum mensem in Roma, nolens hic nec alias praedicare,
melius putans interim poenitentia purgari, ne forte me contingeret errare. Et incepi jejunare jejunium
Danielis, panem desiderabilem non manducare, et orare instanter, sacrificium Christi frequenter offerre et
poenitentiam agere in cinere et cilicio, dicens: Dominus Deus meus, minor quia haec non invenio in libris
manifesta, nec a doctoribus scire possum, quia voluisti haec abscondere praecipue a (prudentibus) et
sapientibus (huj us mundi) et revelare ea parvulis. Et licet multi fuerant interim parvuli, tamen forte tempus
revelandi non fuit." K některým aspektům askeze, zejména ve vztahu k problematice charismatu, GOtz
HARTMANN, Selbstigmatisierung und Charisma christlicher Heiliger der Spatantike, TUbingen 2006, s. 27 n.,
s. 29 n. K problematice (sebe)vnímání středověkého proroka, Gian Luca POTESTA, Prophetie als
Wissenschaft: Das Charisma der Seher der Endzeiten, in: Das Charisma: Funktionen und symbolische
Reprasentationen ; historische, philosophische, islamwissenschaftliche, soziologische und theologische
Perspektiven, Berlin 2008, s. 275-286. Viz rovněž kapitola této práce, věnovaná konstruktu a roli
apokalyptického prororoka v reformních hnutích.
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1

jako amorfní sílu zla, spojenou s materiálním, tělesným světem, s "civitas terrena."l321
Odklon od materiálního
svátosti

oltářní,

to vše

světa,

mělo

askeze a spojení s Kristem

ve snaze

potlačit

prostřednictvím přijímání

Antikristovy síly zcela nezastupitelnou

úlohu. l322 V Traktátu o přijímání dětí (Tractatus de communione infantum), obsaženém v
klementinského rukopise VIII.D.15., byl odklon od
souvislosti s naplňujícím se osudem

světa.

příchodu

eucharistie dáván do

přímé

V zastřené návaznosti na 24. kapitolu

Matoušova evangelia zde bylo oslabení v přijímání
znamení blížícího se druhého

přijímání

dospělých

i dětí vyloženo jako jedno ze

Krista a následného konce

světa:

"Nunc vero istis

periculosis temporibus / novissimis, quando cessavit divinissima communio in adultis et in
parvulis, refugit caritas, superhabundat iniquitas et corrupti sunt et abhominabiles facti
sunt et pronissimi sunt a malum.,,1323
Stejně

jako již citovaní

autoři,

i Mikuláš z Drážďan, pokud přijmeme jeho autorství,

ve svém Sermo de communione sub utraque shrnul propojení eucharistické svátosti a
apokalyptického boje do konkluse, rozvíjející verš Zjevení 12, 11: Et ipsi vicerunt eum
propter sanguinem Agni et propter verbum testžmonii suž. Eucharistická

Kristova utrpení a oběti

měla

být věřícím velkou

útěchou

připomínka

v čase velkých soužení ze strany

Antikrista, která Bůh dopustil, aby byli prostřednictvím soužení očištěni hříšníci. 1324
Přijímání pod obojí zde bylo explicitně spojeno s obranou proti silám Antikrista. l325

XI.2.l. Pojetí eucharistie
Svátost
Jakoubek

svůj

oltářní

byla v husitských výkladech na Zjevení velmi

Výklad psal

počátkem

svátost jedním z hlavních sporných
táborskými. Je tedy jen

přirozené,

mimořádně

bodem.

dvacátých let 15. století, kdy se stala eucharistická
bodů

v polemikách mezi

kněžími

pražskými a

že se ohlas eucharistických polemik objevil i v tomto

jeho textu. Jakoubkovi, jako hlavnímu zastánci a propagátoru
eucharistická otázka

důležitým

na srdci. Hlavní

důraz

přijímání

pod obojí, ležela

kladl v návaznosti na

Matěje

Podrobněji k problematice výkladů Antikrista viz kapitolu Antikrist ajeho výklad v husitské apokalyptice.
K některým aspektům středověkého pojetí askeze souhrnně například Arnold ANGENENDT, "Mit reinen
Handen". Das Motiv der kultischen Reinheit in der abendlandischen Askeze, in: A. ANGENENDT, Liturgie im
Mittelalter. Ausgewahlte Aufsatze zum 70. Geburtstag, hrsg. von Thomas FLAMMER, Daniel MEYER,
MUnster 2005, s. 249, s. 257 n.
v
f
1323 Tractatus de communione infantum, Ms. NK ČR Praha VlII.D.15., fol. 135 -135 • Na tento traktát
upozornil David R. HOLETON, Eschatologie et mouvement eucharistique, s. 119, pOZll. 13.
v
1324 Nicolaus DE DRESDA, Sermo de communione sub utraque, Ms. NK ČR Praha, IV.G.l5., fol211 , "Sed
tempore persecutionis Antichristi maximum solacium est fidelibus memoria passionis Christi, unde Danielis
xe. Et Antichristi permittitur a Domino tribulare fideles, ut purgentur a peccatis, quia circa illa tempora
habundabuntur. "
1325 Tamtéž, "Christus calicem impletum vino et aqua in sanguinem suum mutat; unde mensa mundi debitis
obligat convinas, sed mensa Christi digne communicantes, imperticipes et liberos a peccatis reddit.." Srov.
k tomu Romolo CEGNA, La Scuola, s. 84.
1321

1322
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z Janova na řádné přijímání eucharistie. Ve svém Výkladu na Zjevení se mnohokrát ohradil
proti

bludařům, kteří

reálné

přítomnosti

znevažovali eucharistickou svátost, a to bud' popíráním Kristovy

v ní, nebo jejím nehodným uctíváním. Jak ukázalo dosavadní bádání na

toto téma, Jakoubek ve svém

učení

trval na reálné

přítomnosti Kristově

v eucharistii,

čímž

se zásadně lišil od remanenčního učení Viklefova.!326
S remanenčním
spisů, například

rok

učením

před

a podstatou svátosti se Jakoubek vyrovnal i v rámci jiných

svou smrtí v traktátu De existencia vera corporis Christi in

sacramento altari.!327 Ve Výkladu na Zjevení se o teologických debatách o podstatě
přítomnosti

Kristovy

v eucharistické svátosti zmínil

poměrně

rozsáhle

například při

výkladu ll. kapitoly Apokalypsy. K vyjádření svého odporu k eucharistickým herezím
využil výkladu dvou

svědků,

Enocha a Eliáše. Tito kazatelé

měli

podle tradice vystoupit

proti Antikristu, podle Jakoubka měli obrodit lid svým příkladným životem, slovem Božím
a podáváním těla Páně.!328 Tito dva svědkové byli posláni, aby odvrátili křesťanský lid od
Antikrista, slovy Jakoubka od

tělesnosti

a

hříchu,

a

přivedli

ho "ku památce

umučenie

Páně a krve Kristovy okušení pravému a živému.,,!329 Dále pak měli oznámit těžkou

pomstu těm, kteří "nehodně tělo a krev Páně přijímají.,,!330 Osten výčitky a hrozby
směřoval

Jakoubek

proti všem,

kteří

se odchylovali od jeho pojetí svátosti. Trnem v oku

mu byla táborská liturgie, která prakticky odstranila klanění svátosti, hlavní a jediný
kladla na

přijímání. Připomeňme

odvíjela mnohdy vášnivá a
právě

o

podobě

zde pouze, že

nesmiřitelná

počátkem

důraz

dvacátých let 15. století se

polemika mezi pražskými a táborskými

kněžími

mše, o otázce ornátů a o podstatě eucharistie. Jakoubek ve Výkladu prudce

vystupoval proti pikartské eucharistické herezi, jež popírala přítomnost Krista ve svátosti, a
která

právě

v době Jakoubkova sepisování Výkladu

otřásla

celým husitským

prostředím.

Eucharistické bludy, z nichž pikartské byly nejhorší, byly podle Jakoubka jednou
z hlavních

překážek

k tomu, aby církev nabyla znovu

čistoty

církve prvotní, a tím se

posunula k vyšší dokonalosti.!33! Ohlas tehdy aktuálních sporů lze v Jakoubkově Výkladu
zachytit

rovněž

tehdy, když se ohradil proti [táborským]

českým

i latinsky psaným

1326 Výsledky dosavadního bádání obohacené o vlastní příspěvky k problematice přinesla Helena
KRMÍČKOVÁ, Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách, Spisy Masarykovy university v Brně, Filozofická

fakulta, sv. 310, Brno 1997, s. 58 n., srov. rovněž Stanislav SOUSEDÍK, Učení o eucharistii v díle M. Jana
Husa, Praha 1998, s. 38 n., zde k rozlišení jednotlivých úrovní remanenčního učení, tedy konsubstanciace a
transsignifikace. Jakoubek se zařadil mezi ty, kteří vyznávali konsubstanciaci: po konsekraci je pod
akcidenty chleba přítomna substance chleba a zároveň substance těla Kristova.
1327 O'P. Cit.,
. s. 59 .
1328 Výklad na Zjevenie, díl I., s. 415. s. 417.
1329 Op. cit., s. 423.
1330 Tamtéž.
1331 Op. cit., s. 596, podobně s. 427 n. Srov. rovněž výčet, uvedený v úvodu k edici, op. cit., s. LXXXIII.
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)hradi]

traktátům,

~istovy

táborskou liturgii, již

'ání na

Jakoubka narušili eucharistickou úctu a

, Čílllž

připravili

sepsaným "k rouhání svátosti velebné." O
nepřímo označil

způsobili

oslabení víry v tuto svátost, a tak

cestu Antikristovi: "Tak na mši svaté apoštol položil podstatné a bytné

zřídím:

'sti in

svaté.

dstatě

dali, aby složena byla i viera o velebné svátosti.,,1332

' A potom sau

Někteří

světí

věcech řekl:

iiných

při

dále pak Jakoubek napadl

za eucharistickou herezi. Svou mší táborité podle

velebné svátosti, o přidaných pak a případných

j

něco

spuosobili a
opět

potom pomalu

Biskupec o

několik

let

votázce podstaty eucharistie

zřiedili pěkný

a

věci,

,Jiné pak

utěšený v

tom

věci

o

když přijdu,

pořádek při

mši

to skládali, a tak protřeli cestu Antikristovi a příčinu

později

implicitně

ve svém

Komentáři

z pojetí, jež se

na Apokalypsu vycházel

postupně

ustálilo v základech
počátkem

Dupit

táborské teologie. Biskupec sám byl veucharistických polemikách

DžÍm

hlavním

d od

svátosti oltářní. 1333 K potřebě precizovat svá stanoviska ohledně definice podstaty

~enie

eucharistie

~kou

v roce 1421 pikartská krize a s ní spojená eucharistická hereze. Biskupec obhajoval proti

)zby

Petru Kánišovi

oku

mysli přítomnost substance těla Kristova, nýbrž jeho přítomnost svátostnou, duchovní. 1334

lraz

V tomto smyslu se vyjádřil i v traktátu Ad magnificationem

í se

konfesi, sepsané jen o něco později než jeho apokalyptický komentář. 1336 Pro táborskou

ími

liturgii byl zcela závazný model prvotní církve. Po jejím vzoru

dce

přijímání

1,

a

mluvčím

20. let

táborské strany a byl to také on, kdo definoval základní táborské pojetí

přivedla

Mikuláše z

přítomnost

Pelhřimova

jako

Krista ve svátosti.

svátosti eucharistie, jako

představeného

Neměl

připomínky

táborské náboženské obce

ale v duchu

Kristovy

remanenčního učení

1335

na

a rovněž v Táborské

upřednostňovala společné

oběti, stejně

jako naslouchání

slovu Božímu. 1337 V tomto smyslu byla táborská mše živým sociálním rituálem, přijímání

ím.
Výklad na Zjevenie, díl II., s. 21.
K eucharistickému sporu mezi táborskými a pražskými kněžími Howard KAMINSKY, A History, s. 473 n.
.
Op. Cit., s. 463.
1335 Srov. Chronicon Taboritarum, Geschichtschreiber der Husitischen Bewegung in Bohmen II., ed.
Konstantin HOFLER, Fontes rerum Austriacarum, Scriptores Vl., Wien 1865, s. 588-589.
1336 Confessio Taboritarum, ed. Amadeo MOLNÁR, Romolo CEGNA, Roma 1983, s. 78, "De quo istud ex fide
Scripture tenemus et corde sinceriter confitemur, quod panis, quem Cristus in sua cena accipiens suis ad
manducandum dedit discipulis et in suius digna percepcione per ministerium fidelium sacerdotum reliquit
memoriam sue passionis, est in natura sua verus panis, qui pro nomine ,hoc' demonstratur in hac
proposicione sacramentali: ,Hoc est corpus meum'; et cum hoc verum corpus Cristi, de virgine sumptum et
pro nobis traditum, non ydemptice de naturali ydemptitate intelligendo, sed sacramentaliter, realiter et vere,
qui propter sui habitudinem ad corpus Cristi in sibi dedita habendus est reverencia, et fideles illum
venerantur, non ut panis substancia est, sed de quanto, ut premittitur, est corpus Cristi, cuius verum corpus in
eodem esse veraciter, sacramentaliter ac spiritualiter est credendum. Non autem cum omnibus proprietatibus
tam essencialibus quam accidentalibus consequentibus ipsum idem corpus Cristi in celo in dextera Dei
sedens, nec ad sensum ponencium corpus Cristi taliter ibi esse, quod iIle modus presupponeret desicionem
substancie panis et conversionem substancialem ipsius in corpus Cristi."
1337 Chronicon Taboritarum, s. 582, "in ecclesia primitiva, ubi unus sacerdos conficiebat in omnium fidelium
congregacione, ut elicitur ex Dionysio, et alii praesentes in memoriam mortis Christi, quae est unica et
sufficiens oblatio, sacramentum eucharistiae ab iIlo sumebant."
1332
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eucharistie zde mělo mimo jiné silnou integrující funkci.
pokud Biskupec ve svém Komentáři na Apokalypsu
svátosti

oltářní,

zmiňoval

polemikám nijak

nevyjadřoval.

Komentáři

se ale k eucharistickým

tématům

či

součásti naplňujících

Pro Jakoubka i Biskupce

měla

zde nebyla cílem. Biskupec pojal

nesoustředil

v počátcích husitského hnutí tolik debatovanou
způsob,

řádnost

a

četnost

se apokalyptických proroctví.

eucharistická svátost v eschatologicky pojaté

velký význam. Hlavní pozornost

ani jeden z těchto autoru na

transubstanciační či remanenční

přijímání.

tělu

otázku,

Eucharistickou svátost v husitských

apokalyptických výkladech nalézáme nejen jako základní jednotící znamení
k mystickému

polemický,

jako text interpretativní, respektive sebeinterpretativní, kdy hlavním cílem

byl výklad táborské obce jako

nýbrž na

v různém kontextu přijímání

Tento text nebyl psán jako apologetický

obhajoba táborských stanovisek ke sporným

přítomnosti

Můžeme předpokládat, Že

vycházel z pojetí eucharistie, jak se v průběhu 20. let ustálilo, a jak ho

posléze definoval v Táborské konfesi. V samotném

svůj Komentář

1338

přináležitosti

Kristovu (a tím také k vojsku Kristovu), nýbrž byla vykládána a

chápána také jako důležitá zbraň, kterou měl být poražen Antikrist v celé své síle.
Pro název tohoto oddílu jsem si
jedním z původců a hlavních
i v událostech,

naplňujících

vypůjčila

protagonistů přijímání

z díla Jakoubka ze

Stříbra,

jenž byl

pod obojí a přiřkl mu náležitý význam

apokalyptické proroctví. Jakoubek ale nebyl zdaleka prvním,

kdo o eucharistické svátosti uvažoval v kontextu

konečného

eschatologického boje. Je

známo, že Jakoubkovou inspirací v otázce pojetí Antikrista, ale do
pojetí eucharistické svátosti, byl

Matěj

značné

míry i v oblasti

z Janova, který zase v mnohém navázal na

Milíče

z Kroměříže a další zdroje. 1339

1338 K sociálnímu aspektu pojetí mše ve středověku John BOSSY, The Mass as a social lnstitution, in: Past and
Present 100, 1983, s. 36 n., s. 59. Srov. k tomu rovněž Miri RUB IN, Corpus Christi. The Eucharistia in Late
Medieval Culture, Cambridge 1991, s. 2. Bohužel, tato kniha zcela opomíjí české prameny a (před-)
husitskému eucharistickému kultu nevěnuje žádnou pozornost.
1339 Závislost Jakoubkova eucharistického učení na Matěji z Janova ukázala Helena KRMÍČKOV Á, Vliv Matěje
z Janova na utrakvismus Jakoubka ze Stříbra a Mikuláše z Drážďan, in: Mistr Matěj z Janova ve své a v naší
době, sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.-30. listopadu
2000, ed. Jan B. LÁŠEK, Karel SKALICKÝ, Brno 2002, s. 78 n., s. 80-81; TÁŽ, Studie a texty kpočátkům
kalicha v Čechách, Brno 1997, s. 86-119. Jakoubek ve kvestii Quia heu in templis, označované jako jeho
první eucharistické dílo, vycházel z Janova více než v polovině textu, převzal od něj myšlenkově přímo
formulačně rozdělení přijímání na duchovní v širším smyslu a vlastním smyslu, na svátostné a na duchovní a
zároveň svátostné (na něž kladli oba hlavní důraz), dále důraz na častou eucharistii a myšlenku, že je určena
všem členům církve sine acceptione personarum, myšlenku o obdobné nezbytnosti eucharistie jako křtu, o
její užitečnosti i o nebezpečí zevšednění této svátosti a také předobrazy eucharistie ze Starého zákona i citáty
novozákonní. Jakoubek na Janova navázal i v citacích církevních autorit. Jak se Helena Krmíčková vyjádřila
(Vliv Matěje z Janova, s. 86), "v případě Jakoubka můžeme zcela jasně sledovat, jak z Janovovy časté
eucharistie, požadavku svátostné eucharistie a koneckonců i z příkladu prvotní církve vyrůstá požadavek
kalicha."
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ídat, že
~ijímání

jak ho

Matěj

dějin

interpretaci

!mický,

Jak bylo výše

c pojal

Krista. Duch

pojaté

představil

jako neustálého boje mezi Kristem a Antikristem, mezi církví svatých a

vyvolených, proti kterým stála církev zlých,

cílem

z Janova

z Janova ve svých Pravidlech Starého a Nového zákona

;tickÝm

1

Matěj

XI.2.2. Abhominatio deso/ationis et sacrificium ab/atum:

řečeno,

Matěje

Antikristem byl pro

Antikristův

tedy církev Antikristova a

činy

z Janova každý, kdo svými

shodě

s evangelii popsal jako ochladnutí lásky a porušení zásad ustanovených Kristem.

Matěj

zJanova koncept

a k

mnohočetného

Antikristova

Antikrista

rozšířil

činnost

popíral

příchylností

se projevoval pýchou, pokrytectvím, lakotou,
tělesnosti.

ďáblova.

ve

k materiálnímu

světu

pokrytců,

i do

světě Matěj

na

obecnější

sféry vlivu materiálního

oro na

světa

:>tázku,

mezi Antikrista a svět samotný.1340 Jako nejúčinnější zbraně proti takto chápanému

ltských

Antikristu chápali kázání slova Božího,

~žitosti

vezdejšího

a tělesna. Tuto ideu pak ještě více rozvinul Mikuláš Biskupec, který položil rovnítko

iána a

přijímání

eucharistické svátosti a odklon od

světa.

Matěj

viděl

z Janova

(Antikristových sil) na zemi a

počátkem

Jasnou SPOJnICI mezI
opuštěním

praxe

častého přijímání

činnosti

svátosti

Antikrista

oltářní

mezi

nž byl

laiky.

ýznam

spojil Janov objevení se Antikrista na zemi a

rvním,

odnětím každodenní oběti a ohavností zpustošení. Tyto pak časově vřadil k roku 1290y41

)je. Je

Ohavnost zpustošení

:>blasti

omezeno církevními restrikcemi

Milíče

následek oslabení zbožnosti a zhoršení celkových

Tradičně

v návaznosti na Danielovo proroctví (potažmo na Matoušovo evangelium)

stejně

jako

odnětí

počátky

trvalé

oběti

časté přijímání laiků,

jeho

činnosti

se starozákonním

bylo pak okamžikem, kdy bylo
což

mělo

poměrů

podle Janova za

příčinu

i

v církvi (popsáno jako další

projevy činnosti Antikristových sil).1342 Přímé spojení Antikristova působení s omezením
přijímání

si ji
ast and
Late

Matěje

v naší
opadu

10

ovnía
:čena

U,o

citáty
ádřila

:k

svátosti

přivezl

oltářní

z prostředí

nebyla Janovova

pařížské

původní

univerzity, kde se

spisy Jana Quidorta z Paříže. Jan z

Paříže

nebyl

myšlenka. S velkou
měl nepochybně

českému prostředí

pravděpodobností

možnost seznámit se

neznámý, citoval ho ve

Viz kapitola Antikrist ajeho výklady v husitské apokalyptice.
Regulae, I. III, tr. 5, dist. 9, cap. 9 (sv. III), s. 168, "Ex partem autem propherate me reputo, in quantum
spiritus Jhesu dixerit dicens, quod anni taxati ab anno domini MCCLXXXXo currere inceperunt; et tunc
locuste de fumo putei abysi exientes, nimis multiplicate fuerunt [ ... ] et coronas simplices auro acceperunt, et
abhominacio desolacionis in dei templo, id est in ecclesia Christi, est superposita, et iuge sacrificium
ablatum ... ". K roku 1290 jako datu příchodu Antikrista dospěli i někteří autoři, navazující na Jáchyma
z Fiore. Tam, kde Jáchym počítal s rokem narození Krista, oni dosadili rok jeho smrti (30). Z Jáchymova
slavného údaje 1260 tak vzniklo 1290. Je otázkou, zda-lije možné mezi těmito skutečnostmi vidět nějakou
souvislost. Srov. Marjorie REEVES, The Influence, Oxford 1969, S. 59.
1342 Regulae, I. III, tr. 5, dist. 10, cap. 2, (sv. III), S. 212-219, S. 215: "Et hec est abhominacio desolacionis in
populo christiano, quoniam postquam obmiserunt populi corpus et sanguinem Jhesu cottidie vel frequenter
manducare, ab habundancia iniquitatis et sacardotibus ipsorum eosdem retrudentibus et prohibentibus, tunc
secundum modum hunc cessavit iuge sacrificium et est ablatum a populis per servos Jhesu infideles et
inprudentes ministros et supra dicta abhominacio desolacionis ad temmpla dei irrupit."
1340

1341
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svém výkladu na Lombardovy Sentence i Jan HUS.

1343

Janov se ke Quidortovi blížil jak

svým mnohočetným pojetím Antikrista,1344 tak i výše řečeným spojením. Ačkoliv Quidort
nakonec neudal žádný jeden konkrétní
příchodu

intenzivně.

Antikrista, zabýval se spekulacemi o
přímé

r

Amalda Villanovu, jehož provokativní a

c

pařížskými teology odsouzený traktát De Tempore adventu Antichristi1345 byl pro Quidorta

r

výpočtech

v hojné

jedním z hlavních

míře

na svého

podnětů

I když bez

c

citace, navazoval ve sVých

jeho

na zem více než

čas příchodu

(

současníka

k sepsání díla na stejné téma.

Výpočtem,

založeným na

interpretaci dvanácté kapitoly Danielova proroctví, došel mimo jiné k roku 1366, což je
údaj v kontextu českého prostředí a spisů Milíče z Kroměříže velmi zajímavý. 1346 Vzápětí
ovšem sám popírá, že by stanovení konkrétního data bylo možné, a sám
výpočty

říká,

že takové

jsou proti duchu celého jeho textu, "expositio ista inconviniens est et non convenit

textui. ,.1347
Na
k dalším

základě číselných údajů,

výsledkům,

uvedených v Janově Zjevení pak Quidort došel i

jež interpretoval prizmatem eucharistického

použil dvanáctou kapitolu Zjevení, kdy k 1260
apokalyptické
navýšený

ženě

(dny

tradičně

dnům,

chápal jako roky),

o jeden rok vzhledem

k časovému

přijímání.

Za základ

poskytnutým v osamělém úkrytu

připočetl

rok Kristovy smrti, 33 let,

úseku mezi

Zmrtvýchvstáním a

Nanebevstoupením. Výsledkem mu byl rok 1294, od kdy trvala podle Quidorta skrytá
přítomnost

Antikrista na zemi, projevující se v oslabení

přijímání

svátosti

oltářní:

"Per hoc

ergo vult dicere quod per MCCLX annos ab ascensione Domini, id est, usque ad
MCCLXXXXIIIl annum inclusive ab Incarnatione [ .. .j, pasce tur ecclesia sacramento
eucharistie, cuius usus toUetur tempore Antichristi. Ab anno vero Domini MCCLXXXXIIlf
toUetur dispositione usus sacramenti dicti et spiritualis refectio sacre doctrine; Antichristo
nondum presente et ecclesiam persequente, tamen iam nato ad predicandum latenter se
disponente." 1348

1343

Jiří KEJŘ, Hus známý i neznámý, Praha 2009, s. 19.

Manfred GERWING, Vom Ende der Zeit, s. 278 n., 282 n.
Arnaldus de VILLANOVA, Tractatus de tempore adventus Antichristi, ed. JosefPERARNAU I ESPELT, in:
Arxiu de Textos Catalans Antics, 7-8/1988-89 (Apendix), s. 134-169.
1346 Jean Quidort DE PARIS, Tractatus de Antichristo, ed. Sara Peters CLARK, The Tractatus de Antichristo of
John ofParis: A critical Edition, Translation, and Commentary, Cornell University 1981, s. 53. Editorka
spisu v úvodní studii odmítá, že by rok 1366 byl datem, který Quidort sám navrhl jako rok otevřeného
příchodu Antikrista, op. cit., s. 13. Není ale pochyb o tom, že v tomto bodě byl jeho insirací Arnald
Villanova. Srov. rovněž Manfred GERWING, Vom Ende, s. 397.
1347 Jean Quidort DE PARIS, Tractatus, s. 54.
1348 Jean Quidort DE PARIS, Tractatus, s. 49. Rozlišením různých časových bodů jako počátku, od kterých
bylo počítáno oněch 1260 "Danielových" let, Quidort reaguje přímo na Arnalda Villanovu, který mezi
možnostmi, kde hledat "initium quod est tempus in quo ablatum fuit iuge sacrificium" zahrnul Kristovy pašie
i Nanebevstoupení.
1344
1345
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Otázku častého
Oživení

přijímání Matěj

častého přijímání

z Janova nahlížel v

čistě

eschatologickém kontextu.

eucharistie mezi laiky vnímal jako znamení, že

církve, že dochází k posunu

směrem

k dokonalejšímu

věku,

začíná

obnovení

jenž nemohl být vnímán jinak

neŽ eschatologicky.1349 Ústřední důležitost v tomto procesu měl tradičně ideál prvotní
církve. Pokud se
měl

měla

církev pozvednout z hříšného stavu, v jakém se nacházela, pokud
Matěje

být poražen Antikrist, bylo podle

rituály prvotní církve.

Měla-li

z Janova nevyhnutelné obnovit

se podle Janova svatá církev

ještě

zřízení

a

pozvednout a napravit,

bylo nezbytné vrátit a znovu ze sutin vybudovat hradby, tedy její posvátné zvyky, "tunc
necesse erit ex consequenti ipsius ruinas et sepes, id est sanctas consuetudines ipsius,
redire et rejormare.,,1350 Posun k dokonalejší budoucnosti znamenal zároveň návrat
skutečnost převedeme

k ideálu minulosti, k prvotní církvi. Pokud tuto

Matěj

z Janova pohyboval, pak

obrodě,

k obnovení vzoru prvotní

rétoriky a apokalyptických schémat myšlení, v nichž se
věřil,

že

působením

Eliáše, tj.

kazatelů,

dojde k obecné

do apokalyptické

církve, k znovuobnovení hluboké zbožnosti. Časté přijímání přitom chápal jako prostředek
i cíl, "Ale již lze patrně

vidět,

věřícími

křísí

znovu oživuje a

Je tedy také
,Kde bude

potřebné,

tělo,

ukřižovanému

že duch zbožnosti a žár lásky ke Kristu

se slovem

aby bylo

kazatelů

mezi

a Duchem Ježíšovým, který v nich působí.

řádné přijímání

v lidu

opět podněcováno,

jak je psáno:

tam se shromáždí i orli. ' A tehdy se Sodoma vrátí v starou

důstojnost

a

omega se posune zpět k alfa a Eliáš přijde a obnoví všecko. ,,1351

Na mnoha místech Janovových Regulí zaznívá ohlas milenarianistických
Doufal v potlačení Antikristových sil, tedy v

odstranění
mělo

z církve, ve zrození nového lidu, ze kterého se
mělo

zla ze

světa, hříchu

nadějí.

a lakoty

rekrutovat nové duchovenstvo. To

již oproti soudobé církvi disponovat duchovní dokonalostí. Ne nadarmo tato slova

připomínají tradiční,

zaběhlá

středověké

a po

schémata o nastolení dokonalejšího

věku,

který

Evropě
měl

z hlavních prostředků, jak obnovit tento ideál, bylo
uvidíme, obdobné argumenty používal
obhajobu častého

přijímání,

později

dobře

známá eschatologická

obývat obrozený Boží lid. Jedním

opět časté přijímání

Jakoubek ze

Stříbra,

svátosti

oltářní.

Jak

ovšem ne pouze na

nýbrž pro přijímání pod obojí.

1349 V otázce častého přijímání Matěj z Janova navazoval na různé předešlé autory, odvolával se přímo např.
na augustiniánského opata Simona Fidatiho da Cascia.
1350 Matěj z JANOVA, Regulae, De corpore Christi, Praha 1926,1. IV (sv. 5), art. IV, c. 6, s. 83.
1351 Matěj z JANOVA, Regulae, 1. I (sv. 1), tr. II, reg. II, cap. 2, s. 100, "Sed iam notorie videtur, quod spiritus
devocionis et fervor caritatis ad Christum crucifixum in plebeis revirescit et resurgit verba predicatorum et
spiritu Jhesu in eis operante. Igitur eciam crebram communionem in populo iterum necesse est suscitari, sicut
scribitur Mt XXIV: ,Ubicumque fuerit corpus, ibi congregabuntur et aquile.' Et tunc Sodoma redibit in
antiquam dignitatem, omegaque revolabit ad alfa et Helias veniet et restaurabit omnia." Česky citováno podle
Výbor z Pravidel, ed. RudolfSCHENK, Miloslav KAŇÁK, Praha 1954, s. 267.
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Pohled

Matěje

z Janova na přítomnost a budoucnost církve tedy byl

na dokonalejší budoucnost. Sám svou
Antikrista, ale

zároveň

také jako dobu

přítomnost
změny.

naplněn nadějí

chápal sice jako dobu ovládanou mocí

Vzedmutí vlny eucharistické zbožnosti, ke

kterému došlo v Čechách v 2. polovině 14. století, a obnovení častého přijímání považoval
za znamení toho, že pravá církev pomalu poráží moc svého

nepřítele

Antikrista a posunuje

se k vyšší duchovní a zbožné dokonalosti: "Quoniam nunc in presenti seculo surgunt

plurimi de plebe sancta cristiana, qui cum magna instancia petunt vel requirunt hoc
sacramentum frequentare signum habentes sue vivide fidei et fervide in Cristum les um
caritatis [. ..] Adesse autem iam arguitur iniquitas diminucio saltem in quibusdam ex
frequenti hominum sue iniquitatis confessione dolorosa et ejJicaci a peccatis cessacione, et
fervor caritatis iam incalescere infertur ex appaetitu indefesso unionis cum Cristo lesu et
ex confessione memorie sanctificationis ipsius et eius passionum.,,1352
Již bylo
odpůrců

řečeno,

Matěj

z Janova Antikrista vykládal nejen jako

Kristových, ale také jako negativní sílu,

náklonnost k tomuto
poražen

že

světu

rozkoší. Pokud

mezi

věřícími přílišnou

a k jeho materiálním požitkům. Takto chápaný Antikrist měl být

právě prostřednictvím

světských

působící

společenství

svátosti

oltářní.

Svátost

oltářní měla odvádět křesťany

věřící nepřijímali dostatečně často, neměli

sílu odolat

od

svodům

těla a světa (tedy Antikrista). Časté a řádné přijímání Matěj z Janova považoval takřka za

všelék na neduhy soudobé

společnosti:

,,Každodenní recidiva k světu, mravní lenost,

ustydnutí lásky a všechno množství nepravosti v lidu

Kristově

pochází jen odtud, že tak

zřídka,

že jen jednou za rok nebo že nehodně přijímá svátost oltářní, která jest mu od Pána
' lenz
' a utvrzenz, ctnostl., ,.1353
zustavena k
pOSl
o

Eucharistický motiv se u

Matěje

z Janova objevil

ve vymezení pravé církve Kristovy, již

stavěl

rovněž

do

v jeho eklesiologii, tedy

opozice se

společenstvím

Antikristovým. 1354 Časté přijímání eucharistie chápal Janov jako určující znak příslušnosti

1352 Matthiae de Janov Regularum veteris et Novi Testamenti Liber V De corpore Cristi, ed. Jana
NECHUTOVÁ, Miinchen 1993, dist. IV., cap. 3, s. 71-72.
1353 Matěj z JANOVA, Regulae, 1. I, (sv. I), tr. II, reg. IV, citováno podle Vlastimil KYSAL, M Matěj z Janova.
Jeho život, spisy a učení, Brno 2000, s. 215-216, pozn. 2, "Unde, questo, tantum recidivum et tam
horrendum, sicut cavum ad suum vomitum, contingit omni anno in multo populo christiano, aut unde tanta
inhercia in moribus aut refrigerium caritatis et omnis iniquitatis habundancia in plebe Jesu Cristi, nisi exinde.
[ ... ], quod tam raro, quod semel in anno populus christianus manducat hoc sacramentum, quod est ad robur et
pronum virtuti ei a domino derelictum, vel quia indigne manducant istum panem, graciam dei tantum in
vacuum accipiendo."
1354 Regulae, I. III (sv. III), tr. 5, dist. 5, cap. 8, ed. Vlastimil KYSAL, Innsbruck 1911, s. 31; op. cit., I. III, tr.
5, dist. 6, cap. 5, s. 69, "Semper fuerunt due congregaciones a principio vel due ecclesie, una corpus Christi,
scilicet ecclesia sanctorum, alia corpus Antichristi, scilicet ecclesia malignancium [ ... ] est advertendum,
quod per hoc intelligit tantum ecclesiam electorum, que unicum proprie et solum est corpus misticum Christi
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prostředek zajišťující

n nadějí

k církvi svatých, jako

)u mocí

s Kristem. Eucharistie byla

lOsti, ke

církevních

Ivažoval
osunuje

jednotu s Kristem, zároveň ovšem bylo znamením jednoty uvnitř církve, tedy uvnitř těla
Kristova. 1355 Jednotící funkce eucharistické svátosti byla pro Matěje z Janova velmi

surgunt

důležitá.

unt hoc

přináležitosti

otců. Přijímání

ostatně

duchovní jednotu církve a její stálé spojení

s pojetím církve jako

svátosti bylo u církevních

těla

otců

Kristova spojena již od dob
zajišťujícím

rituálem,

spojení a

Navázal tak na dlouhou tradici, když mluvil o eucharistii jako o znamení
k pravé církvi, o svátosti spojení s Kristem a

zároveň

spojení

uvnitř

církve,

lesum

"ltem hoc sacramentum est solum et maximum, quod unit hominem cum Christo et homines

dam ex

christianos insimul, sed illa unio fit solum ex maxime per caritatem. ,d356 V kontextu

ione, et

přináležitosti

lesu et

Matěj z Janova chápal nejen jako možný prostředek k potlačení sil zla (Antikrista). Časté

1

k církvi svatých

přijímání Matěj
čenství

mšnou
něl

být

Matěj

z Janova vykládal

z Janova ovšem

rovněž

zdůraznil časté přijímání

jako znamení

přináležitosti

jediným, kdo

viděl

svátosti. To

k pravé církvi

svatých, tedy jako podmínku ke spáse.
Matěj

v požadavku

z Janova nebyl ve své
častého přijímání

svátosti

době

oltářní.

cestu z krize v církvi

Stejný požadavek najdeme zapracován ve

anyod

spisech Tomáše ze Štítného, v eucharistických traktátech Matouše z Krakova,Vojtěcha

vodům

Raňkův

:řka

argumentoval tím, že

za

z Ježova

či

dominikána
přijímání

Jindřicha

chrání

z Bitterfeldu.

Posledně

člověka před hříchem

a je

jmenovaný mimo jiné

přípravou

k poslednímu

lenost,

soudu.!357 Tito autoři, ač se jejich myšlenky ubíraly podobným směrem, nepracovali ale do

že tak

takové míry jako

1Pána

k interpretaci dějin

Matěj

z Janova s apokalyptickým schématem jako

světa.

XI.2.3. ,,Ale jeho krev přemohla v nás hřiechy,
i, tedy

lstvím
lšnosti

prostředkem

svět

a šatana": Jakoubek ze

Stříbra
Jakoubkův

do žánru
základě

Výklad na Zjevenie sv. Jana byl již klasickým textem, jenž lze

středověké

apokalyptiky. Pozemské

dění

zde Jakoubek vnímal a vykládal na

apokalyptického schématu, které mu sloužilo jako hlavní

pochopení

skutečnosti

a celkového smyslu běhu

zařadit

dějin.

interpretační

vzorec pro

Jakoubek postupoval v mnohém jak

mova.
mta
xinde.
::lbur et

:I, tr.
risti,
I,

hristi

Jhesu." K pojmu církve u Matěje z Janova Emil VALASEK, Das Kirchenverstandnis des Prager Magisters
Matthias von Janow (J 350/55- 1393), Romae 1971.
1355 Henry de LUBAC, Corpus Mysticum. Kirche und Eucharistie im Mittelalter, Einsiedeln 1969, s. 28 n. Již
v pojetí novozákonních epištol a posléze u církevních otců byla eucharistie označovánajako mysterium
unitatis, sacramentum coniunctionis, federationis, adiunationis.
1356
•
Regulae, 1. V., dlSt. XII, cap. 12, s. 262.
1357 Jindřich z BITTERFELDU, Eucharistické texty, ed. Pavel ČERNUŠKA, Brno 2006, s. 93. Srov. rovněž
Stanislaw BYLINA" La dévotion et le probleme de la communionfréquente en Europe centrale aux XIV-XV
siecles, in: BRRP 4, 2000 (publ. 2002), s. 35 n. Přehledovou analýzu častého přijímání v akademických
debatách poslední čtvrtiny 14. století přinesl Olivier MARIN, L 'archevéque,s. 477 n.
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myšlenkově

tak i přímo

textově

Matěje

z Janova.

Stejně

jako Janov, i Jakoubek
čas

Spi

dlouhou evropskou exegetickou tradici

sp

Jakoubek předpokládal, že po krizi šestého věku církve, vyhrazenému tradičně působení

pf

pracoval s myšlenkou, že
konečné

svět

ve stopách

je již ovládán Antikristem a jeho mocí, že nastal

bitvy s ním. V návaznosti na

Antikrista,

mělo

následovat v sedmém

předchozí

věku

krátké období klidu, míru a "ticha", jež

mělo

být ukončeno druhým příchodem Krista a Posledním soudem.
Přijímání

fO

z kalicha považoval za závazné pro všechny lidi,

pf

přičemž bylo nutné přijímat svátostně a ne pouze duchovně. 1358 Jakoubek, stejně jako před

kl

ním Matěj z Janova a po něm další obhájci utrakvistického učení, vycházel z verše Janova

de

evangelia 6,54, ,,Nisi manducaveritžs carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non

all

habetis vitam in vobis.,,1359 Přijímání pod obojí způsobou označoval za Ježíšův příkaz, jenž

v.

čase

zcela zásadní

podle Jakoubkova

důležitost. Přijímání

se vztahoval na všechny, a

měl

být

plněn

učení

pr:
nejnebezpečnějším

svátosti

oltářní mělo

ko

v tomto

až do dne posledního soudu. V eucharistickém
věřící, kteří

ot

hříchům

pc

a krve Kristovy je zcela

zc

závazné pro všechny křesťany, kteří chtějí dosáhnout milosti Boží. 1360 Jakoubek navázal na

nt

traktátu Magna cena použil slova sv. Ambrože a eucharistii nazval lékem pro
se nenacházeli ve stavu smrtelného
tohoto

světa. Rovněž

hříchu,

byli ale neustále vydáváni pokušení a

zde zopakoval, že svátostné

tradici, podle níž bylo podmínkou

přijímání těla

řádného přijímání,

aby

věřící

byl

součástí společenstvÍ

z

1361

pl

Řádné přijímání pod obojí mělo pak ještě více upevnit přináležitost a jednotu s tímto

A

mystickým tělem Kristovým. 1362 Podobná slova zaznívala i v dalších Jakoubkových

p,

svatých - těla Kristova, tedy předurčených ke spáse a žijících bez smrtelného hříchu.

spisech,

například

vo

něco

mladším traktátu Salvater noster. Zde v návaznosti na mnohé

církevní autority dokazoval, že "bez žádosti přijímání této svátosti nemůž býti spasení.,,1363
1358 Podrobně o tom Helena KRMÍČKOV Á, Studie a texty k počátkům kalicha, passim. K rozlišení dvoj ího
duchovního přijímání u Janova a následně u Jakoubka, op. cit. s. 91. Obecně podle učení těchto dvou autorů
věřící přijímají duchovně buď v širším slova smyslu, kdy spojení s Kristem dosahují účastí na milostech
církve, zbožností a rozjímáním nad slovem Božím, nebo v pravém slova smyslu, kdy dochází ke sjednocení
s Kristem v duchu a v pravdě. Tento druhý způsob je vyhrazen pouze velmi omezenému počtu lidí.
1359 Již okřídleným výrokem se stalo označení tohoto verše za "Iocus communis raného českého utrakvismu",
Jana NECHUTOVÁ, K charakteru eucharistie v české reformaci, SPFFBU B, 18, 1971, s. 42.
1360 Jakoubek ze STŘÍBRA, Magna cena, ed. Halena Krmíčková, Studie a texty k počátkům kalicha (dále
uváděno jako Magna cena), s. 136, "Ergo populus cristianus obligatur ad hanc cenam venire sub obtentu
gracie, quod si non veniret, incurreret indignacionem omnipotentis Dei. Ergo hanc cenam manducare et
bibere sacramentaliter secundum duplicem formam a Domino est institutum preceptum, sed non omnes
obediunt ewangelio neque omnes credunt huic ewangelice veritati."
1361 Stejně například Ivo ze Chartres, Isidor ze Sevilly, Rabanus Maurus. K tomu podrobněji Henri de LUBAC,
Corpus mysticum, s. 104.
1362 Magna cena, s. 134, "Et qui vult digne manducare et bibere corpus et sanguinem Cristi, ante debet esse in
communione et societate sanctorum et post hanc manducationem et bibicionem debet plus incorporari
spiritualiter secundum maiorem spiritualem participacionem predicte communi sanctorum."
1363 M lacobi de Mysa Salvator noster, ed. Bohumil RYBA, Betlémské texty, Praha 1951, s. 121.

386

K
Šl

p

13

K
ti:
ľ

c:

e

1,
E

1,

p

Z řečeného vyplývá, že bez
středu

spásy. Ve

pozornosti jeho eucharisticky

přisoudil přijímání

k budoucí

stála do

možnost

značné

míry

eucharistie. Ve Výkladu na Zjevení

Přijímání mělo

být podle Jakoubka jednou z hlavních zbraní

v porážce Antikrista a jeho sil. Z tropologicko-morální výkladové

roviny, ve které byla eucharistické svátosti mimo jiné
prostředku

neviděl

svátosti pod obojí významnou roli v dějích vázaných na události

kolektivní eschatologie.
křesťanů

pod obojí Jakoubek

zaměřených traktátů

řádné přijímání

spása jedince a její vázanost na

pravých

řádného přijímání

přisuzována

pozice nápravného

v soudobé církvi, se Jakoubek posunul do roviny anagogické, odkazující
jednotě

s Kristem, ke spáse a zatracení, k eschatologickému mytickému boji

dobra a zla. 1364 Až tento zastřešující anagogický výklad, vztažený k eschatologickému boji,
ale také k caelestia mysteria ventura, pak

umožňuje

vnímat roli eucharistické svátosti

v husitské apokalyptice v její celistvosti a integritě.
Stejně

otevřeně

jako

před

ním

Matěj

projevoval svou moc ve

z Janova, ani Jakoubek nepochyboval, že Antikrist již

světě.

V onom

nebezpečném

postavil síly Kristovy a síly Antikristovy, aby svedly

období proti

závěrečný

boj.

sobě tradičně

"Válečnou

rétoriku"

zde Jakoubek používal zejména metaforicky, pokud měl na mysli boj, byl to zejména boj
netělesný, duchovní. 1365 Síla pro potlačení zla měla pramenit z několika zdrojů, zejména
z řádného

přijímání těla

protivenství tohoto

a krve, z naslouchání slovu Božímu, z pokání a trpělivého snášení

světa.

Pokud Jakoubek ve stopách

Antikrista mimo jiné v rovině, jež zahrnovala
pak za hlavní

prostředek

k

potlačení

Krista jeho' byla s námi, ne

Matěje

přilnavost

k materiálnímu

tohoto zla považoval

oděnie tělesné,

z Janova vykládal a chápal

ale jeho krev

světu

a k hříchu,

právě řádné přijímání:
přemohla v

nás

" 'A moc

hřiechy, svět

a

šatana.,,1366

Jak naznačuje citace, již jsem použila v úvOdu,1367 eucharistická svátost, respektive
řádné přijímání
rovině

pod obojí,

měly

mít v

Jakoubkově

Výkladu významnou roli

rovněž

v

obecné eschatologie. Nešlo tedy pouze o otázku individuální spásy jedince, nýbrž o

potlačení

principu

aktuálně převažujícího

zla (Antikrista,

ďábla), přičemž

tento proces byl

1364 S tímto výkladem ostatně úzce souviselo celé pojetí církve. Již patrističtí autoři pozemskou církev
Kristovu ztotožňovali v rovině anagogického výkladu s církví nebeskou. Husitští autoři, včele s Jakoubkem,
tento výklad obohatili o eucharistický motiv. Srov. Henry de LUBAC, Exégese médiévale. Les quatre sens de
ľÉcriture, 1., tom. II, Aubier 1959, s. 623 n. Srov. například Augustinus AURELlUS, De civitate Dei, 1. XV,
cap. II, CCSL XLVIII, Tvrnholti 1955, s. 455, "Pars enim quaedam terrenae civitatis imago cae1estis civitatis
effecta est."
1365 Srov. např. Výklad, díl 1., s. 207.
1366 Výklad, dílI., s. 478.
1367 Výklad, díl 1., s. 479, "Krev Ježíše Krista najviece spojuje obce tyto v boji proti Antikristu, kteréhož sau
přemohli také na tomto světě těchto dnuov, a činí pomoc přemáhati hřiechy v duši a pokušenie"
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nutně

opět vynořil

s

Antikrista zcela

k

a modelech života a

tl

působení.

Jí

chápán v eschatologicko-apokalyptickém kontextu. Jako zásadní se zde
podařilo

ideál a závazný vzor prvotní církve, které se, podle Jakoubka,
zatlačit.

Soudobá církev

měla

sáhnout po stejných
potlačit

chování jako církev prvotní, a tím
Eucharistická

připomínka

utrpení Krista

prostředcích

všudypřítomné

měla přitom

Antikristovo

zároveň

být motivem chování a

i

prostředkem působení a posílení řad věrných křest'anů. 1368 Z dualistické koncepce
nutně

apokalyptického diskurzu

vyplynulo i dualistické pojetí sil ve

stojícího ve službách základních dvou

principů:

světě

a lidstva,

i

Kristova a Antikristova. I v Jakoubkově

pojetí tak proti sobě v realitě husitských Čech stálo tělo Kristovo a tělo Antikristovo,

I

přičemž

1

definice

přijímání

příslušnosti

pod obojí

způsobou. Přijímání těla

vyjádřením příslušnosti
hříšné

k tělu Kristovu se do velké míry odvíjela
a krve

Páně

od

řádného

bylo tedy jednak symbolickým

prostředkem

k pravé církvi, jednak pak

právě

strany Antikristovy: "Strana Kristova mnoho dobrých

porážky protivníka, tedy

věcí

má, totiž kázanie hojná

slova božieho, a tělo a krev Páně daleko viece měla by převýšiti stranu protivnú.,,1369
V kontextu aktuálního boje tak
funkci, bylo vykládáno jako
světem

a

tělem", "přijímanie

příjímání

"zbraň"

krve

pod obojí nabylo mnohdy

kterou

Páně

může

být dosaženo

z Kalicha je

meč

nezastřenou

vítězství

nad

bojovou

"hřiechem,

Gedeonuov, kterýmž

nepřátelé

' " porazem... ,,1370
byvaJl
.
v.

Přijímání

svátosti

oltářní

způsobou

pod obojí

Jakoubek ve Výkladu na Zjevení

chápal v několika významových a výkladových rovinách, jež byly
Svátost eucharistie a její

řádné přijímání

bylo výrazem

Kristovu, cestou k vyšší duchovní dokonalosti, jež
přicházející příští věk,

bylo

prostředkem

příslušnosti
měla

propojeny.

k mystickému

vztaženého výkladu anagogického.

morálně-tropologického,

Tradiční

tělu

být charakteristická pro

a podmínkou dosažení spásy a v neposlední

zbraní proti Antikristu, a to jak v rovině výkladu
věčnosti

vzájemně

řadě

i

tak k realitě

spojení eucharistie a pravé církve

Kristovy bylo u Jakoubka, a posléze u dalších husitských autorů, obohaceno o nové
vymezení, když byla příslušnost k pravé církvi podmíněna řádným přijímáním pod obojí
způsobou.
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Husitští autoři zde navázali na jeden ze základních prvků, na kterých bylo

vystavěno křesťanské apokalyptické myšlení, totiž, že pozemská církev je již ve své

Výklad, dílI., s. 482; srov. op. cit., s. 595.
Výklad, dílI., s. 594.
1370 Výklad, dílI., s. 116.
1371 Výklad, díl II., s. 605, "A dnes kto se nehorší, kto povstává z hříchuov, kto jest, ješto by se varoval
hřiechuov a pohoršení z přijímanie krve Ježíše Krista? [ ... ] Nebo tj. vlastnie věc vyvolených, že těmito dary
polepšují se a posvěcují a těmito pravdami osvěcují se a skrze zámutky se očišťují a viece sau opatrní, viece
maudří a lepšieho života."
1368

1369
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podobě

tělem

účastní

soudobé

a

královstvL 1372 Právě tuto příslušnost k věčné církvi Kristově Jakoubek bezprostředně

a

navázal na přijímání pod obojí: "Nebesa, v nebesích bydlejíce, vesel'é se, nebo přebývajiece

í.

na zemi

přemáhají

Kristovým a

šatana z hodného

se na jeho novém

životě

il

přijímanie těla

a krve

Páně.

v Božím

Jsau zajisté zde lidé

v těle postavení, a bydlejí v nebesích.,,1373
e
I,

XI.2.4. Sanguis nos ad pugnandum roborat et letificat: 1374 Táborské
interpretace
Výše popsaný,
přináležitosti

byl velmi

bratrstva. Zde bylo
1

příslušnost
přijímání

:í

přijímáním
důležitý

pod obojí definovaný,

sebeidentifikační
včetně

táborského

pod obojí rituálem, který symbolicky

vyjadřoval

zejména v praxi husitských komunit,

společné přijímání

k tělu a vojsku Kristovu, tedy k jediné pravé církvi

bylo

prostředkem

znak

Kristově.

symbolického sjednocení husitské obce, bylo

Společné

vyjádřením

její

soudržnosti v pozemské i transcendentální rovině děnL 1375
Tento

způsob

výkladu role eucharistické svátosti nalezneme

explicitně vyjádřený

v Biskupcově Výkladu na dvanáctou kapitolu Apokalypsy (zde
nejpříhodněj ší

agni). Pod

zastřešující

Přijímání

prostředek

na

zřejmě

verš v tomto kontextu, Apc 12,11: Et ipsi cicerunt eum propter sanguinem
myšlenkou, že

apokalyptickému draku, tedy
rovin.

opět

ďáblu,

řádné přijímání

pod obojí je nejúčinnější zbraní proti

je možno nalézt ještě

krve Kristovy chápe jako

tradičně

následování Krista v jeho lidskosti,

jako

několik dílčích

připomínku

zároveň

myšlenkových

Kristova utrpení, jako

ale také jako

prostředek

spojení

s Kristem v jeho božskosti. 1376 Kristovu krev zde definuje jako krev smlouvy, sanguis
federis, svazující husitské vyvolené s Bohem a nebeským vojskem, "primo nos cum Deo et
omni celesti milicia concordat et pacificat.,,1377 Vzhledem kjiž mnohokrát zdůrazněnému

kontextu aktuálního boje proti Antikristu, kdy husitské vojsko bylo definované jako vojsko
Kristovo (v duchovním i tělesném boji), nabývá tento motiv zvláštní
Krev Kristova a její řádné

přijímání

důležitosti.

je zde chápána rovněž jako prostředek dosažení

vyšší individuální dokonalosti, tedy ve vyšší

rovině

výkladu

opět

jako

zbraň

proti

ďáblu

a

jeho silám. Kdo řádně přijímá krev Páně, ten je ochráněn před nezvladatelnými emocemi,
1372

•

.

Thomas Forsyth TORRANCE, LiturgIe et Apocalypse, Verbum Caro ll, 1957, s. 3l.
1373 Výklad, díl!., s. 483.
1374
.
v
Super ApocalYPslm, fol. 169 .
1375 Ke rituálu jako jednotícímu prostředku nábožensky definovaných skupin Émile DURKHEIM, Lesformes
élémentaires de la vie religieuse, Paris 1960, s. 60 n.
1376 Super Apocalypsim, fol. 169'. Srov. např. Nicolaus DE DRESDA, Sermo de communione, NK ČR Praha
IV.G.15., fol. 212'. K různým aspektům následování Krista Giles CONSTABLE, Three Studies in Medieval
Religious and Sodal Thought, Cambridge 1995, s. 143-218.
1377
Super Apocalypsim, fol. 169'.
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před

strachem, ale i před láskou, která vede k nepředloženým

zahání od duše démony a
nabývající

mimořádný

očišťuje

činům.

Krev Kristova rovněž

hříchů,

ji od všech poskvrn a

což je

opět

motiv,

význam, uvážíme-li aspekt apokalyptické interpretace soudobých

událostí "qui enim fideliter sanguinem Christi hauserit, omnis inordinatus timor et amor in
maxima parte ab eo recedit [ .. .] demo nes et omnes inimicos fugat, ne anime noceant,
omnia dilecta purgat et peccata.,,1378 Krev Kristova měla být také oním elixírem, který

vléval energii do žil táborským

bojovníkům

v jejich snaze porazit vojska Antikristova:

,,[Sanguis Christi} animam ad pugnandum roborat et letificat."I379 Ač by se mohlo zdát,

že podobné výroky našly své
říci,

boje, je nutno

opodstatnění

a

svůj původ

že podobná slova použil již

Jakoubek v traktátu Salvator noster a v doslovné
autoři

anticipovali velký boj s Antikristem,

před

vypuknutím ozbrojeného konfliktu

shodě

přičemž

v ovzduší aktuálního "fyzického"

s ním i Mikuláš z Drážďan. Oba

každodenní

přijímání

krve

Páně mělo

posílit vyvolené v odhodlání prolít svou vlastní krev v době, kdy se blížil konec jednoho
věku,

a tím i

přicházel čas otevřeného

vystoupení Antikrista a boje s ním, " ... occasum

saeculi atque Antichristi tempora appropinquasse ut parati omnes ad prelium stemus [ .. .}
Gravior et fortior pugna imminet, ad quam fide incorrupta et virtute robusta parare se
debeant milites Christi considerantes id certo se cottidie calicem sanguinis Christi bibere,
ut possint et propter Christum sanguinem fundere.,,1380 Bojová rétorika, včetně
jednoznačné

interpretace

přijímání

krve

Páně

jako

zbraně

prolití krve, nebyla tedy navázána pouze na specifické
ozývala daleko

dříve.

Tak, jako bylo

přijímání

pod obojí

rovině.

V každém

celý obraz boje chápat v duchovní

a jako posílení v odhodlání

prostředí

nutně

táborské obce, nýbrž se

duchovní zbraní, je možné i

případě,

pokud se vrátíme

k Biskupcovi, krev Kristova byla v jeho textu chápána mimo jiné jako
k vyšší duchovní dokonalosti

(opět je

prostředek

na

zpět
cestě

zde nutno vzít v potaz eschatologický podtext celého

spisu), k opuštění hodnot materiálního

světa

a povznesení se blíže k nebeským výšinám,

"repletur eius radone, non bestiali, sed spirituali, que de celestibus semper cogU
cogitare.,,1381

Super Apocalypsim, fol. 169 V • Srov. např. Nicolaus DE DRESDA, Sermo de communione, fol. 211 v (citace
viz výše).
V
1379 Super Apocalypsim, fol. 169 •
1380 Jakoubek ze STŘÍBRA, Salvator noster, in: Betlémské texty, ed. Bohumil RYBA, Praha 1951, s.122, srov.
Nicolaus DE DRESDA, Responsiones nec non sanctorum auctoritates contra concilium Constantiense
collectae, NK ČR Praha, IV.G.15, fol. 176v • Srov. Hartmann von der Hardt, Magnum oecumenicum
concilium Constantiense, tom. III., 1698, S.
1381 Tamtéž.
1378

i:

),'1,
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rovněž

XI.2.5. Eucharistické hody sedmého věku
Ve svém Výkladu se Jakoubek

motiv,

vymezil

vůči

raným radikálním husitským

lobých

chiliastům,

mor in

náležitými slovy odmítl.

ICeant,

tradici, po porážce Antikrista a

, který

pozemského

istova:

již na prahu věčnosti,

) zdát,

tuto "sabatistickou" epochu nebylo pouze

:kého"

zcela svobodné kázání slova Božího a velké eucharistické hody:

tlfliktu

"Pro tož ty synu

1.

Oba

ideu

kažte a jezte

přicházejícího

výhradně

věku

ale i on, v návaznosti na předcházející dlouhou exegetickou

církve. Tento

před

"přechodový věk",

pokoj a

mezi

věrnými

a Pán

dnoho

také

věrným

těle

a tehdy

věrní

casum

tělo

jeho a krev svatú ... tedy

IS [. ..}

Antikristových.,,1382

pokoj na

nastolení sedmého

zakotven ještě v pozemském

tradiční konečné

ale

pokání vyvolených, ale také

učiní

řeči,

Sejděte

hody veliké svého

světa

skonáním

se k mé oběti a

že po zkažení Antikrista bude
těla

a krve [. ..] a bude

budau mieti svobodu kázati slovo

před

dění,

mír, vyšší dokonalost. Charakteristickým pro

mé a píte krev mau etc. Ukazuje v této

odpočinutie

očekával

toto oznam, mluva kaž ptactvu nebeskému:

~ mělo

are se

posledním soudem

měl přinést odpočinutí,

člověčí,

tělo

Přesto

Kristova království na zemi zmínil pouze proto, aby ji

a po

časech

Páně, přijímati
nebezpečných

Jakoubek byl v rámci dosavadní tradice zcela originální, když spojil klid a pokoj
věku

měl

nastat po porážce Antikrista, s eucharistickým motivem.

času

po porážce Antikrista nenajdeme ani v sibylských

Jibere,

sedmého

včetně

Podobné charakteristiky

odlání

středověkých

brž se

ani mezi texty, jež zůstaly jáchymovskými spekulacemi myšlenkově netknuty .

.ožné i

církve, jenž

proroctvích, ani v proudu,

ovlivněném

dílem a myšlenkami Jáchyma z Fiore,

Jakoubek vedle eucharistického motivu charakterizoval budoucí sedmý

věk

církve

~ zpět

rovněž

l cestě

inovací husitských

~elého

požadavků

šinárn,

jež vznikly v myšlenkovém okruhu dominikánského teologa Huga ze St. Cher. Důležitý je

cogit

svobodou kázání slova Božího. Tento rys budoucího, dokonalejšího
autorů, ač

by se to vzhledem k situaci a k

mohlo zdát. Tento motiv se objevil již

například

výčtu

zřejmě

inspirovali husitští

autoři, včetně

nebyl ale

hlavních husitských

ve výkladech na Apokalypsu,

v tomto ohledu zejména spis známý podle incipitu jako Confiteor tibi,1383
v této pasáži

věku

Z

něhož se právě

Jakoubka a Mikuláše z Pelhřimova.

Výklad věku po porážce Antikrista jako velké eucharistické hostiny byl ovšem čistě
husitským, respektive Jakoubkovým konstruktem (Mikuláš z Pelhřimova se o pár let
citace

později

vrátil

opět

pouze k svobodnému hlásání slova Božího). Celá tato Jakoubkova

koncepce souvisela do značné míry s jeho pojetím prvotní církve, od jejíž praxe mimo jiné
, srov.

odvozoval závaznost přijímání pod obojí, a která mu byla ideálem a zároveň cílem
1382
1383

Výklad, dílI., s. 304-305.
Z dochovaných rukopisů, vázaných na české prostředí, srov. např. NK ČR Praha, VIII.C.25, fol. 40 v •
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měly

být Podle

věřícími

i jednota

opravných snah v církvi. Až dojde k porážce draka, až se církev napraví,
Jakoubka vypuzeny všechny
s Kristem a církev se

měla

hříchy, měla

se obnovit jednota mezi

Jakoubek v této souvislosti vykládal jako rituál, oslavující
jako

prostředek

s ním, jako

dosažení vyšší sounáležitosti s tělem

předzvěst

anděl

srdcí a duší a když bude jeden

světa

strany

andělská,

a

totiž

pastýř

přistaupie

k pravdě

najčistčieho

a jeden

ovčinec,

hřiechy

upřiemým

pěknost v jednotě

tehdy také radost zde bude. {. ..J

bude a všickni se

připravie v oděnie

aumyslem [. ..} Item, že Pán na všecky
pieseň

lidská i

milovanie, svatého mluvenie, svatého náboženstvie, dobrých

ohyzdnosti budau mieti všecky hřiechy,

{. ..} veseliti se budau v přikázaních,
děkováním,

a triumf pravé církve,
Kristovým a dokonalejšího spojení

má své volené [. ..} tehdy zpievána bude vyším hlasem

příkladuov, v

s

vítězství

a bude po rozbrojích pokoj a bude

Bude napravenie v cierkvi, když bolest na
hřiechóm

pod obojí pak

blížící se spásy, "když Antikristovo polednie pokušenie poraženo

bude a když zatraubí sedmý

proti

Přijímání

vrátit se do svého prvotního stavu.

svět potupie,

spoluaučastni

budau

pokoj mieti budau dobrý

přijímanie těla

a krve

tehdy ten hlas slyšán bude: ,Nyní stalo se jest spasenie', totiž skrz

že sme zachováni od Pána, nejsúce

odděleni

Páně

vítězstvie,

od Boha, ale jemu připojeni. Vysvobozenie již

naše ukazuje se, nebo šatanáš jest zahanben.'d384

X.2.6.

Přijímání

pod obojí: Rituál na pomezí věků

Jak bylo mnohokrát

řečeno,

Jakoubek,

stejně

neustále na mysli ideál prvotní církve, k němuž
neboť

jako

před

ním

Matěj

měla směřovat postupně

z Janova,

měli

církev soudobá,

pouze tak mohl být poražen Antikrist, jen tak mohlo být dosaženo vyšší dokonalosti.

Pokud uvažujeme v kategoriích (před-) husitského apokalyptického myšlení, tedy
přesvědčení

o přítomnosti Antikrista na zemi a uvědomění si toho, že se pozemská historie

pomalu naplňuje, můžeme nalézt určité paralely ve vnímání eucharistie v prvotní církvi a
husitských Čechách. Stejně jako u husitských apokalyptiků, i textech raných křesťanských
autorů byla eucharistie zřetelně napojená na eschatologický horizont událostí. Raní
křesťanští

autoři

vycházeli do značné míry z obecného očekávání brzké parusie.

Eucharistie jako připomínka Kristovy oběti, vykoupení lidstva a zároveň příslib budoucího
dokonalého spojení s Kristem, nabyla tak nutně eschatologickou dimenzi. 1385 Eucharistie
byla vnímána jako předzvěst eschatologické hostiny,1386 byla zpřítomněním zatím skrytého
Výklad, díll., s. 476-478.
Srov. Erwin KELLER, Eucharistie und Parusie, Freiburg, Schweiz, 1989,s. 17 nn, s. 156 n. Brian E.
DALEY, The Hope ojthe Early Church. A Handbook oj Patristic Eschatology, Cambridge University Press
1991.
1386 Srov. např. výše citovaný Výklad, díl I., s. 304-305.
1384

1385
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Krista na zemi, a tak živila

naději

na jeho brzký slavný

příchod. Ostatně

sám Jakoubek ve

svém textu postavil paralelu mezi prvotní církev a soudobou církev Kristovu, jež
přemáhala hříchy

a vítězila nad

ďáblem,

obojí, "Pro tož dopoviedá: ,A oni

mimo jiné pomocí síly, již

přemohli

čerpala

sau ho pro krev Beránka '.

z přijímání pod

Někdy

v prvotní

cierkvi i nynie také světí přemáhají ďábla, totiž nechtějíce povolovati šatanovýn vnuknutím
a některému
ale

bratřie

hřiechu,

i přemáhali

hřiechy,

své majíce ke pomoci,

pokušenie, smrt, zámutky, a to ne sami z sebe,

přemohli

pro krev Beránkovu, druhé pro slovo

svědectvie,

třetie,

že nemilovali životuov svých. Protož to troje pomáhá

kpřemožení

ďábla,

totiž hodné okušenie krve

Páně

a živá památka

má přítomna býti viera veliká a živá; každý, ktož k stolu
věrau přistaupá

a

přijímá,

jest-li živá památka

umučenie Páně,

Páně přistaupá,

umučenie Páně

člověku

kdež

viz, s velikau-li

a jeho života všeho

U'trpne'h o. ,,1387

Rovněž

Biskupec ve Výkladu na Apokalypsu mnohokrát

připodobnil

situaci

husitů

k situaci prvních křesťanů, popřípadě pro víru pronásledovaných Židů. Oproti Jakoubkovi
ale Biskupec postavil tuto paralelu na více rudimentárních principech, realita husitského
boje zde dostala

přednost před

hledáním dokonalosti a spojení s Kristem. Hlavním bodem,

spojujícím v tomto ohledu osudy prvních
společný

křesťanů

s osudy husitských

boj pro víru, za kterou mnohdy položili život.

Přijímání

bojovníků,

byl

pod obojí bylo

v Biskupcově Výkladu hlavním jablkem sváru, ve jménu kterého husité vedli

svůj

boj, a

pro které byli napadáni ze strany vojska Antikristova, "sicut patet de Herode tempore

!acobi, qui occidit fratrem lohannis gladio, et cesares romani multos occiderunt, eo quod
nollent eis apostoli populum acclinare. Et nunc occidunt innumerabiles in terra Bohemie
et Moravie pro eo, quod nolunt obedire pape et imperatori, regi Ungarie, ut videlicet
cessent communicare sub utraque specie, et alias veritates evangelicas promovere
obmittant.,,1388
Ve výše naznačeném eschatologicky

zaměřeném

myšlení prvotní církve,

podobně

jako v apokalypticky pojaté současnosti, jak ji chápali i husitští autoři, se lidstvo ocitlo na

Výklad, díl 1., s. 482.
Super Apocalypsim, fol. 198'; 296 v : "Que autem mala temporibus lude agebantur, legat capitulum
primum et secundum Machabeorum et cognoscet ac sciet lector, quia non sine causa exiverunt in desertum.
Et nostri Bohemi hiis temporibus quidam innixi hiis et aliis scripturis et exemplis sanctorum, considerantes
malitiam Antichristi fautorum, monachorum, canonicorum etc. ministrorum dyaboli, qui prohibere voluerunt
publice verbum Dei predicare, pro posse peccata impedire sua et aliorum populum secundum evangelium sub
utraque specie communicare etc., que Dominus mandavit facere, non habentes libertatem in hiis singulis
mandatis Domini, exierunt in desertum locum, ubi propter Deum predicaverunt, multa tamen impedimenta
habentes [a] congregatione Antiochi superbissima, [tam] spirituali quam seculari, sicud et ipsi patres antiqui,
Matathias cum suis filiis."
1387

1388
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pomezí

věků.

Eschatologicky (apokalypticky) pojatá

přítomnost měla

brzy

přejít

do

stejně

pojaté budoucnosti. Takto chápaná realita vykazuje "liminárni charakter", pokud použiji
termín navazující na teorie Victora Tumera. 1389 O liminaritě a o liminámím charakteru
včetně

dané doby,
sama tato

společnost

se vnímala jako stojící na prahu

termín se pak vztahuje k období velkého
řečeno,

k období radikálního

přechodu

je spjat s druhým

příchodem

zmíněno,

autoři, ovlivnění

husitští

proroctví, byli
podobě),

přesvědčeni,

že jsou

věkem.

Již

z jeho

Matěj

z jednoho

věku

mluvit proto, že

na pomezí

věků.

Tento

v apokalyptické rétorice
přičemž

do druhého,

nastávající věk

otevřeně

bitvy s ním, kterou je
věku, ať

již tento

současnost

třeba

věk měl

(ať

v jakékoliv

vybojovat, aby se

svět

mohl

nastat zde na zemi nebo až po

tedy sami vnímali a vykládali jako období

přechodu,

jako dobu

vystoupil Antikrist

jako

čas

na prahu mezi starým a novým

z Janova chápal eucharistickou svátost jako rituál, spojený s přechodem

přítomnosti,

vyšší dokonalostí.
chiliasticky

změny,

společenského převratu,

že žijí v době, kdy

svědky konečné

dvěma věky,

můžeme

ve svých textech ideou naplňujícího se apokalyptického

uplynutí pozemské historie. Svou
mezi

zde

Krista, s posledním soudem a s věčností. Jak bylo mnohokrát

obrodit a přejít do jiného, lepšího

změny

společnosti,

symbolického jednání dané

ovládané Antikristem, do budoucnosti charakterizované obrodou a
Podobně

zaměřená

jako jiná eschatologicko-apokalypticky

či

vysloveně

hnutí, vykazovalo i radikální husitství charakteristické rysy,

navázané na "liminámí chování" a rituály "liminámího charakteru". Zejména táborská
komunita

prostřednictvím

těchto

eschatologickou ideologii, do

projevů,

značné

vázaných zpravidla na apokalypticko-

míry nahrazovala

dočasně

scházející

společenskou

veřejně

proklamované

strukturu. Symbolická jednání liminámího charakteru, jako bylo

odvržení veškerého soukromého majetku (husitské kádě), sociální rovnost, odvržení
materiálního světa, následování charismatického vůdce, a v neposlední řadě husitské
přijímání pod obojí způsobou, měla mimo jiné sjednocující a sebeidentifikační funkci.

Všechna tato rituální i nerituální jednání patřila k symbolickým projevům husitské
komunity, byla ale zároveň prostředkem jejího vytváření a zachovánL 1390

*
Matěj z Janova i Jakoubek ze Stříbra odvozovali nutnost častého přijímání (v
Jakoubkově případě

pod obojí způsobou) od závazného vzoru prvotní církve, ke kterému

měly směřovat rovněž reformní snahy. Mikuláš Biskupec v tomto ohledu šel ještě dál.

Táborská komunita se v jeho latinském Výkladu na Apokalypsu ocitla v eschatologické
1389
1390

Victor TURNER, Průběh rituálu, Brno 2004, s. 131.
Srov. Victor TURNER, Průběh, s. 142.
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~jně

realitě,

lžiji

jiná (heretická) hnutí, i táborská komunita se nespokojila s pouhou imitací modelu, nýbrž

teru

se její příslušníci,
, 1391
samo

, že
~nto

kdy se ideál prvotní církve již znovu

Biskupcův

alespoň

Výklad

ve

vnějším

měl

naplňovat.

obnovovat a

světu,

poselství okolnímu

čtenáře či posluchače

kázání zavedl

Tak jako mnohá

vnímali jako model

přímo doprostřed

boje

představovala

ony

Biskupcově

textu

riee

vojska Kristova proti vojsku Antikristovu. Táborská komunita

věk

vyvolené,

krát

přijímání

ého

Kristovu, k mystickému

oliv

zřetelnou linii mezi vojskem Kristovým a AntikristovýmY92 Biskupec vycházel ze

lOhl

stejného, pro apokalyptiku charakteristického dualistického modelu, jaký byl

~

zachycen na jednom z vyobrazení Jenského kodexu (fol. 56f ). Zde proti sobě stálo vítězící

po

kteří tvořili

vojsko Kristovo, bojující

pod obojí vystupovalo zejména v roli
tělu

Kristovu.

zbraněmi těla

identifikačního

Přistoupení

k

lobí

vojsko husitské, bojující pod praporem s kalichem, proti

rým

ztvárněné

lem

na kopL Výmluvné je také vyobrazení na protilehlé

II

a

jako vojsko Antikristovo, vraždící

i ducha. V

neviňátka

znaku

přijímání

němu

příslušnosti

pod obojí

pak stálo vojsko

k vojsku
vytvořilo

později

křižácké,

a napichující barbarsky jejich hlavy
straně,

přijímání dětí

zachycující

eucharistii: Zatímco strana Antikristova dítka vraždí, strana Kristova je vede ke spáse. 1393
Ve chvíli rozhodného boje mezi silami dobra a zla pak přijímání pod obojí tvořilo jednu ze
částí

vybavení Kristova bojovníka. Pouze tak bylo možné porazit stranu

ysy,

základních

'ská

Antikristovu, pokud Kristovi bojovníci byli pokorní,

:ko-

tělesností naplněným

kou

pod obojL l394

ané

V

tení

obhajoba

době,

životem,

pozorně

pod obojí

neodporovali

naslouchali slovu Božímu, a když

kdy Mikuláš Biskupec sepisoval

přijímání

trpěliví,

způsobou

komentář

pravdě,

nežili

řádně přijímali

k Janově Apokalypse, nebyla

aktuálním problémem. Na rozdíl od Jakoubka,

:ské
kei.
:ské

(v

:mu

dál.
cké

1391 Srov. Caroline Walker BYNUM, Did the Twelfth Century Discover the Individual?, JEH 31, Nr. 1, 1980,
s.13.
1392 Super Apocalypsim, fol. 260\ "ut phiale effunderentur super omnes reprobos, qui impedierunt sanctos in
conversatione, devotione, in verbi Dei auditione, in sancta communione etc." Op. cit., fol. 286r ",Quales nunc
multi inveniuntur, qui alios odiunt, qui nolunt sub utraque speciae communicare, et ipsi communicantes et
alios ad communionem adhortantes indigne accedunt, quibus peccatum Deus scientia non exit nec ante
communionem nec post; tales quid sunt? Certe comuta bestia, qui odiunt fomicariam; de quibus et de aliis
dicitur: Et decem cornua, que vidisti in bestia, hii odientfornicariam."
v
r
1393 Jenský kodex, KNM, IV.B.24., fol. 55 _ 56 •
1394 Super Apocalypsim, fol. 283v: "Videant etiam nostri bellatores, ne pugnent contra Agnum, qui se dicunt
pro veritate evange1ica bellare; videant, si sunt ut Agnus humiles et patientes, non semet ipsos vindicantes.
Videant, si iam non bestialiter vivunt, si non contradicunt alicui veritati. Videant, si se digne sub utraque
specie communicant, pro qua pugnant. Si rectam intentionem habent, si libenter verbum Dei audiunt, si
omnia vitia in se et in aliis odiunt." Op. cit., fol. 242 v , "Hii enim audiunt bene et vident, quod templum
Domini aperitur, audiunt de vita contemplativa, audiunt de conversatione ecclesie primitive, audiunt de
devotione, audiunt de sacramento corporis et sanguinis Christi sub utraque specie, omnes fideles Christi
utriusque status esse communicandos, audiunt de ritu misse etc., et hec omnia sunt eis odiosa et amara, sicut
fumus oculis.
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který byl hlavním
Biskupec

potřebu

mluvčím

přijímání

a ideologem

pod obojí v jeho

obhajovat a opakovat to, co bylo dávno

řečeno

počátcích,

necítil tak:

a považováno za

běžnou

praxi. Táborské názory na eucharistickou svátost se již stabilizovaly, v Biskupcově
apokalyptickém textu již nenalezneme ohlas
eucharistické pikartské herezi. Biskupec sice
četností

jako Jakoubek závaznost

jeho textu jasné, že

měl

přijímání

předešlé

polemiky a

nezdůrazňoval

z kalicha pro spásu,

tuto premisu neustále na

paměti,

výpadů

proti

s takovou vehemencí a
přesto

je z mnoha míst

"Fures enim et latrones illi

congregati sunt in prelium, qui necessaria ad salutem sibi vel aliis subtrahunt et furantur;
sicut cenam Domini sub utraque specie, que dat Christus suis pro salute corporis et
anime." 1395
Eucharistii, respektive její

přijímání

sub utraque speciae,

můžeme

chápat jako

rituál eschatologicky zabarvené sociální integrace táborské obce. V táborské
zaujímala eucharistická svátost

ústřední

roli. Prakticky celá liturgická praxe se po vzoru
přímo

prvotní církve omezila pouze na úkony
večeři Páně

sloužila

sp~lečnosti

spojené s podáváním svátosti. Poslední

považovali táborité za jedinou pravou a závaznou normu pro mši. Mše se

denně,

ovšem pouze u jednoho

oltáře, přičemž

se omezila na

tři

základní

části:

přípravu, konsekraci a přijímánL 1396 Eucharistické tělo a krev Kristovy, přijímané při

táborské mši, se staly symbolem příslušnosti k sociálnímu tělu,1397 tedy ke komunitě
shromážděných
Táboře

věřících.

Mše a

kongregační přijímání

svátosti, jak bylo na

praktikované, byly symbolickým vyjádřením jednoty a příslušnosti k tělu Kristovu.

Tento aspekt
tělu

táborských

explicitně

zahrnoval

rovněž

vymezení se

vůči hříšnému

zbytku

světa,

tedy

Antikristovu. Toto vymezení se vůči okolnímu světu, jež často zaznívalo

v nejradikálnější

podobě

v adventistických a chiliastických

počátcích

husitského hnutí, se

vobroušené podobě a zbavené linie nezastřeného chiliasmu objevuje i v Bi-skupcově
výkladu. "Tělo Kristovo" bylo náboženskou, eklesiologickou a zároveň eucharistickou
koncepcí, která i husitskou-apokalyptickém kontextu splňovala funkci integračního článku.
V Biskupcově textu bylo tělo Kristovo nutně spojeno nejen s obcí řádně přijímajících
věřících, ale také s vojskem Kristovým (rozuměj táborským), slovem i mečem bojujícím

proti Antikristu.

1395

Super Apoca!ypsim, 258'.

Zdeněk NEJEDLÝ, Dějiny husitského zpěvu, sv. IV., Praha 1955, s. 213 n.
Mnoho zajímavých postřehů přináší studie Mervyn JAMES, Ritua!, Drama and Socia! Body in the Late
Medieva! English Town, Past and Present 98, 1983, s. 3-29.
1396
1397
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:ítil tak
běžnou
upcově

1

proti

lencí a

la míst
nes illi
rantur;

loris et

at jako
ečnosti

) vzoru
oslední

Mše se

LÍ části:

ané

při

'

.

Imunitě

)ylo na

ristovu.

:a, tedy

znívalo

nutí, se
upcově

stickou

Jenský kodex, KNM Praha, IV.B.24, fol. 56

článku.

lajících
~ujícím

Late

397

r
•

Jenský kodex, KNM Praha, IV.B.24, fol. 76
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•

Husitští vojáci vyjížděli do bitev pod praporcem s kalichem, přijímání pod obojí
bylo středobodem náboženského života v husitské obci. Stalo se jedním ze základních
integračních prvků komunity, jež přechodně existovala bez zažitých sociálních struktur.

Pokud uvažujeme v kategoriích husitské apokalyptiky, byl kalich rovněž výrazným a
jednoznačným eschatologickým symbolem. Řádné přijímání pod obojí bylo podmínkou

spásy, bez něj nebylo možné zvítězit v boji proti silám Antikristovým. Pomocí přijímání
měl být Antikrist poražen se všemi svými silami, hříchy, zbloudilostmi a světskými

nástrahami. Eucharistická svátost byla vnímána nejen jako prostředek dosažení
dokonalejšího věku, nýbrž také jako jeho naplnění. Sabatistický věk po porážce Antikrista
v husitských textech nabyl tak podobu velké eucharistické hostiny.

t
\
_o,
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Závěr
Proinde vaticiniis iam usque ad nauseam repleti sumus ut puta de Antichristi adventu, de sign'
iudicii propinquantis, de Ecc/esiae persecucione et reformacione et similib IS
Bernard Sienský, De inspirationibus, Sermo 3.2.31~8
konců

Kolik
s pravidelností
měla

jen tento

svět

vynořovalo přesvědčení

měl!

o

pociťované

V dobách

naplnění

krize a úpadku se

lidské historie, o

konečné

být následována Posledním soudem a koncem pozemského bytí.

proroctví v daném termínu nijak nevedlo k jeho

zpochybnění,

Text Janovy Apokalypsy svou barvitostí a
středověkým autorům
porozumění

Nenaplnění

se

pouze k dalším aktualizacím.

zároveň

strukturovaností poskytl

ideální výkladový vzorec, který mohli použít pro uchopení,

a interpretaci minulých i probíhajících událostí a v rámci hermeneutického

výkladu také k předpovídání

dějů

budoucích.

Rovněž

husitští teologové využili

apokalyptického metanarativu k výkladu a legitimizaci aktuálního
počínání.

krizi, která

dění,

postojů

svých

a

Proroctví byla médiem sebevnímání, sebeprezentace a sebeinterpretace, založené

na navázání jednotlivce nebo skupiny a jejich činů na průběh apokalyptických událostí.
V druhé polovině 14. století byla apokalyptická a eschatologické tématika v českém
prostředí

živým organismem, který se

rovinách

projevů

a

uplatnění

ve

měnil, přizpůsoboval

společnosti

husitského tematizování apokalyptických

proroctví

uplatněn

a

zpřítomněn

Alespoň

nebyl mezi podobou a rolí

motivů

ohledech se jednalo o kontinuální vývoj. V

a rostl.

patrný

otevřený

předhusitské době

v určitých

předhusitského

a

zlom, naopak v mnoha

byl narativ apokalyptických

ve dvou základních oblastech, které spolu

zdánlivě

nesouvisely, vnitřně byly ale vzájemně pevně provázané. Jednou z nich byla panovnická
reprezentace, založená mimo jiné, v návaznosti na proroctví Tiburtinské Sibyly, na
naplnění se proroctví o Posledním císaři, jenž dovede křesťanství k vítězství, zreformuje
společnost, nastolí období klidu a míru, až nakonec v Jeruzalémě předá vládu Antikristu.

Tyto motivy byly živé jak v samotné panovnické (re) prezentaci Karla IV. a Zikmunda
Lucemburského, jež vzešla z jejich podnětů, tak i ve výkladech světa a dění, které vznikaly
v okolí těchto panovníků. Druhým polem, spojeným v předhusitské době s apokalyptickým
myšlením a rétorikou, byla tvorba okruhu reformních kazatelů a teologů, zejména Matěje
z Janova a Milíče z Kroměříže. Oba jmenovaní byli obeznámeni s aktuální produkcí
evropské profetické literatury, ze které převzali mnohé prvky a konstrukty. Zejména Milíč
navázal na v jáchymistickém proudu myšlení přítomnou vizi obecné reformy, kterou
1398

BERNHARDIN VON SIENA,

De inspirationibus, sermo 3.2.3., in: Opera omnia 6 (1959), s. 267.
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společně

provede papež
Milíče

signis
nilibus.
:.2.31398

s římským

z Kroměříže, která

určovala

císařem.

do

bodě

V tomto

značné

míry

se

církevně

směr předhusitského

reformní linie

apokalyptického

myšlení, propojila se Lucemburky adaptovanou vizí role panovníka v eschatologickém

?

dění.

Pro životnost apokalyptického podtextu

lku se

velice

, která

Prorok,

lění

byl spojovacím

se

důležitá
či

postava

zprostředkovatele

spíše "prorok", tedy jedinec
článkem

(před-)

- nositele poselství a znalosti Božího plánu.

obdařený

charismatem údajného vyššího poznání,

mezi pozemskou realitou a Božím plánem a poskytoval tak

zacím.

možný výkladový vzorec pro pochopení soudobého

)oskytl

nástroje, který umožnil chápat

lopení,

dění. Sociálně

ického

nutnost boje proti

využili

prostředí

stojů

základě principů

a

Lložené
~tí.

:eském
rčitých

předem

vytvořil Matěj

společnosti)
Milíči

z Janova o

Antikrista a

odpovídal v

českém

z Kroměříže, a to na

známých z předešlé tradice profetických
se z textů husitských

daného

teologů postupně

textů

a jejich

vytratil, jeho pozici

podpořenou mučednictvím,

stal symbolickou

jednotící postavou celého hnutí, a tak vůdcem v boji proti Antikristu.
Autor ovšem nemusel být prorokem povolaným, ani za takového být okolím

ických

To byl

armuje

Milíč

transcendentního

proroka-světce, zvěstujícího příchod

post získanou charismatickou autoritou,

považován, aby

rly, na

stereotypů,

strategií.

součást

interpretačního

Byl nositelem

druhého Eliáše zaujal ve spisech i v systému myšlení Jan Hus, který se svou reálnou i ex

mnoha

,vnická

a

jako

dění.

(tedy potažmo reformy církve a

nejprve obraz, který

legitimizačních

kého a

iánlivě

přítomnost

religióznímu konstruktu
němu

husitského reformního hnutí byla

případ

zpřítomnil

apokalyptickou realitu v kontextu reality pozemských událostí.

Mikuláše z Pelhřimova, jehož Expositio super Apocalypsim je jednou

z nevýznamnějších

výpovědí

o táborských apokalyptických interpretacích a konstruktech.

V husitství byla proroctví a jejich výklady
celospolečenské

činná

v rámci učeného diskurzu

reality, přičemž v Biskupcově textu byly reflektovány obě tyto roviny.

Obecná transformace

společnosti,

války proti

křižáckému

vojsku, násilná

ikristu.

sekularizace církevního majetku, tedy jevy, k nimž níž došlo v Čechách během druhého

munda

desetiletí 15. století, byly v rámci apokalyptického schématu vyloženy a ospravedlněny

mikaly

jako nutný boj proti Antikristu, směřování kjeho porážce a následný přechod do dalšího

tickým
Matěje

'odukcí

a Milíč
kterou

věku v dějinách církve. Táborská komunita zde byla chápána a vykládána jako postupně
směřující

k vyšší

dokonalosti, jako v kontextu vývoje

eschatologických událostí

obnovovaný ideál prvotní církve. Prvotní církev byla tak nejen ideálem z minulosti, ale
také cílem, zasazeným do budoucnosti.
V

Biskupcově

výkladu jsou patrné konstanty

středověké

apokalyptické literatury,

které jsou tu propojeny s tematizovanými specifiky husitské situace. Bylo zde zachováno
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základní schéma apokalyptického myšlení,

spočívající

dna své krize, chápané a popsané jako

otevřená

převratem,

následována obecným

to znamená

v přesvědčení, že lidstvo dosáhlo

vláda Antikrista, která

vypleněním

všeho zla a

měla

zničením

být

starého

pořádku,

aby mohlo dojít k obrodě ve vyšší dokonalosti a k pořádku novému. Ten mohl ,
ale nutně nemusel být, následován koncem pozemské historie. Do tohoto obecného
schématu Biskupec zasadil reálie husitských Čech, když krizi a působení Antikrista na
světě

spojil s úpadkem v církvi a s obecným odklonem od hodnot evangelijního života.

Převrat směrem
zároveň

vojsk a

dokonalosti
reformě

měl

k vyšší dokonalosti ztotožnil s dobou

poměrů, přičemž

a transformaci

dobu obnovení

hříchu

s osobní introspekcí a odvrácením od
vítězství

následovat po husitském

uspořádání

"očistného" působení

husitských

každého jedince.

Věk

vyšší

nad Antikristem, tedy po obecné

Biskupec onen

očekávaný

prvotní církve, svobodného kázání a

nový

věk

vyložil jako

přijímání

pod obojí

způsobou.

Jednou ze základních charakteristik Biskupcova spisu, která nutně budí badatelskou
způsobem,

pozornost, je jeho intertextualita. Autor zde postupoval
sepisování podobných
vlastními

postřehy

a

výkladů

pasáže z

komentáři. Zastřené

transfer myšlenkových
přizpůsobila

přebíral

-

situaci v

proudů,

době

děl

svých

nezastřené

i

předchůdců,

obvyklým

které propojoval

vazby na jiné texty

které se zde projevily a

vyzněly nutně

podmiňovaly

v podobě, jež se

vzniku díla. Markantní je tento jev u Biskupcova hlavního

zdroje inspirace, kterým byl Výklad na Zjevení Jakoubka ze

Stříbra,

z něhož do svého

spisu interpoloval celé dlouhé pasáže. Deset let, jež leželo mezi vznikem obou
během

slova,

kterých se zcela

změnila

ač doslovně převzatá,

při

situace v českém království,

způsobilo,

textů,

a

že Jakoubkova

nabyla částečně jiného výpovědního potenciálu a poselství.

Rámec jak myšlenkový, tak

textově

strukturující, dalo Biskupcovu výkladu Janovo

Zjevení. Základním východiskem k pochopení jeho interpretace táborské komunity je
stanovení

časového

bodu, kam Biskupec

zařadil

v dějinách spásy svou

přítomnost.

Vycházel při tom z tradičního dělení církevní historie na sedm věků, korespondujících
s opakující se symbolikou počtu sedmi v textu Apokalypsy. Biskupec vykládal husitskou
přítomnost jako přináležející k pátému věku předchůdců Antikrista, ale zároveň k věku

šestému, který měl být ve znamení otevřené Antikristovy vlády. Spojení obou věků,
z nichž šestý byl pojímán kvalitativně jako rovina navýšení hrůz, působených Antikristem,
umožnila Mikuláši z Pelhřimova navázat na tradici apokalyptických výkladů, ale zároveň
považovat svou přítomnost za dobu otevřeného boje s Antikristem, a tedy za věk, směřující
k Antikristově porážce. Důležitá je zde definice Antikrista, tedy otázka, kdo byl vlastně pro
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sáhlo
I

být

lrého

Biskupce hlavním

nepřítelem

v eschatologickém boji?

Biskupcův

historizující, nechápal ho jako Syna zatracení, jako konkrétní "fyzickou" osobu, která se
měla

zjevit na konci

věků.

Jeho pojetí navazovalo na typologicko-tropologickou linii

nahl,

výkladu, kterou v českém

:ného

Biskupec chápal Antikrista nejen jako

ta na

metaforu transcendentního zla, jako princip, ovládaný tělesným

[vata.

i

;kých

myšlení, tak ve

vyšší

pastorační

Jecné

světa,

l jako

Antikrista odvinul identitu

obojí

bojovníci, zde vystupovali jako vojsko Kristovo, bojující

hříchem.

prostředí naznačil

Do kontextu husitského
formě

výkladu

literatury, spojující

či

již

n

při

)joval

že nebylo

dění,

ďábla.

a

pravé víry, ale
světem,

Jakoubek.

zároveň

jako

materiálnem a tím

interpretovaného v termínech apokalyptického

konstruktu Antikrista

svět, tělo

něm

přenesl

zažité topoi teologicko-

V rámci dualistického principu pojímání

příslušníků

táborské obce. Zejména táborští kazatelé, ale i

ještě odděleno

svědčí

předně

občasné

svým

příkladem,

povzdechy na adresu

o tom, že ani z Tábora nebyl

hřích ještě

slovem

poklesků

zcela vymýcen,

zcela zrno od pleva individuální duchovní boj každého jedince

nebyl vybojován.
Biskupec

lovaly

stejně

jako

před

ním Jakoubek

jež se

radikální chiliasmus raného husitství.

vního

samotnými husity odvrženého

svého

a vykonává pomstu na

xtů,

Biskupcův

a

z Janova a po

který byl vlastní apokalyptickému výkladu, Biskupec z opozice ke konceptu

proti ideálnímu uspořádání

ještě

Matěj

mnohočetnost nepřátel

Božím, ale i fyzicky proti silám Antikrista. Ovšem
:lskou

výklad Antikrista nebyl

Ačkoliv

přesvědčení

minimálně

občas

v jeho textu

svého

těla,

oficiální postoj k chiliasmu odmítavý. To ovšem

rovině

odmítl

prosvitne náznak

o tom, že Kristus je již na zemi

hříšnících prostřednictvím

věku

v rétorické

skrytě přítomen

tj. husitského vojska, byl
nevylučovalo
dějin.

bkova

v jistém smyslu sabatickém

ví.

věku,

anovo

středověké

lity je

naplnil obsahem, jenž odpovídal husitským

nnost.

v pozemských

ljících

v nich cíl, završení a smysl. Husitské boje a

:itskou

schématu pojímány jako

( věku

v reformě církve, obce i jednotlivce - a k vyšší dokonalosti posledního pozemského

jenž

měl

nastoleném v rámci pozemských

spekulace o

Vidina sedmého

nastat po porážce Antikrista a trvat do Posledního soudu,

exegesi dlouhou tradici. Biskupec,

dějinách

dala jeho teologii

směřování

stejně

dějin

jako

ideálům.

a

zároveň

před

ním Jakoubek, sedmý

Vize tohoto posledního

ve
věk

věku

výkladu role táborské komunity

změny společnosti

k porážce

měla

nepřítele

byly v tomto výkladovém

- Antikrista, jež

spočívala
věku.

věků,

Biskupec husitské kazatele a vojsko chápal jako stojící na pomezí věků, jako aktivní

:istem,

složku, jež měla přispět duchovním i fyzickým bojem k porážce nepřítele a tím k přechodu

:l.foveň

do sedmého věku vyšší dokonalosti. Hlavním prostředkem duchovního boje bylo kázání

ěřující

slova Božího, následování zásad Kristova života a řádné přijímání eucharistické svátosti.

:ně

pro
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Sedmý věk, ke kterému

směřovala

táborská

společnost,

byl definován v kategoriích

základních premis husitského myšlení jako velká eucharistická hostina (v návaznosti na
Jakoubkův)

koncept

a jako doba svobodného kázání (tento motiv

apokalyptiky z výkladů
pravděpodobností

roli ve
živoucí

autorů

prostředníkem

lolardské Opus arduum valde). Poslední

společnosti měli
příklady

okruhu Huga ze St. Cher,

věk měl

apoštolů.

směřující

k materiálnímu a tělesnému
jiných náboženských hnutí

k eschatologickému horizontu

světu. Doslovně

vystavěných

do husitské

zde bylo s velkou

být dobou, kdy velkou

zastávat kazatelé, a to jako hlasatelé slova Božího a

zbožného života ve stopách Krista a

táborská komunita

přešel

zároveň

jako

Po vzoru prvotní církve se

měla

přilnavosti

oprostit od

chápaná evangelijní chudoba zde na rozdíl od

na apokalyptickém základě nebyla eschatologicko-

morální maximou. Základem v tomto ohledu bylo rozhodnutí jedince odvrhnout materiální
světské

hodnoty a následovat hodnoty duchovní,

neboť

jen tak bylo možné naplnit

poselství evangelia. Biskupec se musel ve svém výkladu vyrovnat také s otázkou

světské

moci a její role v reformním procesu (chápaném jako cesta k dokonalejšímu

věku)

v dalším

uspořádání

utopistický.

Stejně

společnosti.

jako

před

byla vykonávána v souhlasu

V tomto ohledu nebyl autor nijak

ním Jan Viklef také Biskupec chápal
křesťanskými

revoluční

světskou

zásadami, za nutnou složku

i

ani

moc, pokud

společenského

uspořádání.

Mikuláš z Pelhřimova vytvořil ve svém Výkladu na Janovo Zjevení vizi táborské
obce jako společenství, jež v sobě obnovilo ideály prvotní církve, bylo předurčené k boji a
k porážce Antikrista a směřovalo k věku vyšší dokonalosti. Události husitských Čech tak
byly začleněny do předem daného scénáře apokalyptického dění, jehož prizmatem byly
interpretovány a zároveň legitimizovány jako naplnění se Božího plánu, v němž zastávalo
husitské

společenství

nezastupitelnou roli. Biskupec

zřejmě nesměřoval svůj

text pouze

k publiku uvnitř táborských hradeb, ale zamýšlel ho jako spis, jímž měl zároveň obhájit a

vysvětlit táborská stanoviska vůči vnějšímu světu. To by vysvětlovalo i fakt, že spis byl
přes

proklamovanou nutnost kázání v národním jazyce sepsán latinsky.

Epilogem Biskupcova apokalypticky orientovaného myšlení a vnímání reality byla jeho řeč
na Basilejském koncilu, kde obhajoval trestání veřejných hříchů. Mnohé z toho, co bylo
tehdy řečeno, lze v úplnosti pochopit až v okamžiku, kdy začleníme Biskupcova slova do
významového kontextu daného o pár let dříve jeho apokalyptickým výkladem.
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Seznam použitých pramenů
~lkou
~lkou

jako

ve se

lvosti

Hl od

:icko-

:riální

aplnit

Prameny nevydané
NKČR, Praha

f
ANDREAS PLEBANUS DE ZERCZICZ, Apocalypsis cum glossa, NK ČR, XLA.14, fol. 143 171 v;

Apocalypsis S. Johannis cum glossis interlinearibus et marginalibus finitus a. d. 1398;
f
f
NKČR, VII.C.l3, fol. 108 -116 ;
Commentarius in Apocalypsim, NK ČR, IILG.17., fol. lf_40

v

;

Commentarius in Apocalypsin compilatus a quodam praedicatore Lollardorum Anglico in
f
r
carcere a 1390, (Opus arduum valde); NK ČR, V.E.3., fol. 13 _166 ;

rětské

Commentarius in Apocalypsin s. Johannis (auctore quodam Husita); NK ČR, X.F.2., fol.
1r_497f;

:ku) i

Commentarius in Apocalypsin, NK ČR, V.D.l9., fol. 101 f_313

v

Commentarius in Apocalypsin, NK ČR, VllI.C.25., fol. 1f_102

v

íani

)okud

Commentarius in Apocalypsin, NK ČR, XLD.2., fol. 1f_55

v

;
;

;

ského

f
De Antichristo scire cupientibus, NK ČR, IV.H.24., fol. 90 .

)orské

De nativitate Antichristi et operibus eius, NK ČR, XIV.E.10., fol. 73 _76

v
f
De Antichristo: Ergo de Antichristo scire volentes, NK ČR, X.A.7, fol. 285 -285 ;
v

boji a

ch tak

1

byly

:távalo
pouze
hájit a

)is byl

o bylo

ova do

;

f
Effectus futurorum in annorum XII!! et quinto decimo, NK ČR, XII.E.13, fol. 123 ;
v
f
Expositio Apocalypsis Johannis apostoli, NK ČR, IV.A.22., fol. 84 -153 •
f
f
Expositio cap. 40 et 41libri Job (De Antichristo); NK ČR, VIII.E.3., fol. 68 _134 ;
GUILELEMUS DE MlLITONA (pseudo), Commentarius in Apocalypsin, NK ČR, V.G.23, fol.
1r_300 v ,•
v
f
GUILELEMUS DE MlLITONA, NK ČR, VLB.18, fol. 1 _150 ;
GUILELEMUS DE MlLITONA, S. Johannis Apocalypsis cum commentario, NK ČR, IV.G.28,
fol. lf_312 v ;
Liber St. Methodii de consumatione se culi, NK ČR, XV.E.4, fol. 1f_6

~ho řeč

v

v
;

Martini minoritae Flores temporum seu chronicon imperatorum et pontificum ad Carolum
IV continuatum, NK ČR, VII.E.27, fol. 1f_31 v;
Martini minoritae Flores temporum seu chronicon imperatorum et pontificum ad Carolum
f
f
IV continuatum, NK CR, IV.H.18, fol. 1 -41 ;
~

MilieU sermones quadragesimales et usque ad dominicam rogationum, NK ČR, X.A.7, fol.
1r-271 f,.

NICOLAUS DE DRESDA, Responsiones nec non sanctorum auctoritates contra concilium
v
f
Constantiense collectae, NK ČR, IV.G.15, fol. 166 -192 (ed. Hartmann von der HARDT,
Magnum oecumenicum concilium Constantiense, tom. III., 1698, s. 591-647);
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NICOLAUS DEDRESDA, Sermo de communione sub utraque, NK ČR, IV.G.l5., foll98 v_
232 r;
NICOLAUS DE LYRA, Commentarius super Apocalypsim, Ms. NK ČR, VIII.B.24, fal. 245 r_
290 r;

Nota de Antichristo, NK ČR, VIII.C.17., fal. 48 v ;
Nota de Antichristo, NK ČR, X.B.7., fal. 174V -175\
Notae de novemjiliis diaboli et de Antichristo, NK ČR III.G.2., fal. 32F-322 v ;
Postilla super Apocalypsin (sub a.d. 1408), NK ČR XILB.l1, fal. 1r_96 v ;
Prophetia de Bohemia, conscripta cca a. 1424, NK ČR XIV.H.26, fal. 208 v -209 r;
Prophetia de pontificibus, inc.Ioachym abbas veniens ad ista tempora ita predixit, NK ČR
VIII.D.15, fal. 26v _27 r;
Sermo de Antichristo, NK ČR, V.A.24, fal. 104v -106r;
Sermo de Antichristo, NK ČR, VLC.29., fal. 244v - 246 v ;
Sibyllae Prophetia, NK ČR, X.A.7, fal. 283 v -285 r;
Testamentum Novum cum expositione interlineari et marginali [Mikuláš z
NK ČR, VLD.21, fal. 2r_759 r;

Pelhřimova?],

Tractatus de adventu Antichristi, de novissimo iudicio, de poenis peccatorum et gaudiis
iustorum, NK ČR, XIV.E.34, fal. 22 r_25 r;
Tractatus de Antichristo, NK ČR, XIV.H.26, fal. 200 r-208 r;
Tractatus de communione infantum, NK ČR Praha VIILD.15, fal. 130v _136 r;
Tractatus de tempore Antichristi, NK ČR, V.A.3, fal. 122 r-124v ;
Velislai Biblia Picta, NK ČR, XXIILC.124;
Visio Johannis Jenstein archiep. Pragensis a. 1392, NK ČR, XIII.G.lO, fal. 101 v_ 102v
(z rukopisu vydal Josef TRUHLÁŘ, ČČH 8, 1902, s. 188-189);

Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
ALEXANDER MINORITA, Scriptum super Apocalypsim cum imaginibus, KMK Praha, Cim.5,
fal. 1-15l.
r
Lectura super Apocalypsim, (incip. Conjiteor tibi Pater) KMK Praha, Ms. B 46, fal. 1 _
278 v ;

Lectura super Psalterium, KMK Praha A 96, fal. 1r_180 r;
r
Opus arduum valde (Commentarius super Apocalipsim), KMK Praha, Ms. A 117, fal. 15 146v ;
v
Opus arduum valde (Lectura super Apocalipsim), KMK Praha, Ms. A 163, fal. 1r_128 ;

Opus arduum valde, KMK Praha, Ms. B 48/ I, fal. F-161 v ;
Opus arduum valde, KMK Praha, Ms. B 48111, fal. 1r_137r;
Opus arduum valde, KMK Praha, Ms. B 82/2, fal. 1r_236 v ;
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Příloha

I.

Mikuláš Biskupec z Pelhřimova
Expositio super Apocalypsim

ONB Wien, Nr. 4520
cap. XII, fol. 153 v-178 v

451

452

Et signum magnum apparuit in celo, mulier amicta sole, et luna

[153v]

sub pedibus eius et in capite eius cornua stellarum duodecim [Apc
12,1].

Ante dictum est in principio ca[pitul]i, quod templum apertum est
in celo, i[d est] Christus manifestus apparuit in ecclesia, et archa testamenti
est visa in templo, i[d et] ipse Christus visus est a devotis. Deinde dictum
est de predicatoribus, in signum, quod hec aliis manifestari debent, que
Deus illis dedit et revelavit. Hic iam Iohannes incipit agere de pugna
militantis ecclesie, sub figura mulieris, cum dyabolo, sub figura draconis.
Sermo erg o ad presens nobis erit de ecclesia sancta militante et pugnante
cum dyabolo et filio eius Antichristo, qui per bestiam significatur. Et
dicentur de illa q u i n q u e, in quibus ecclesie sancte qualitas describitur.
P r i m o, a decore admirabili; de cuius decore et pulchritudine plus est
mirandum quam scribendum, cum dicitur Et signum magnum apparuit in
celo. Sancta enim ecclesia tantum est thesauris Christi ditata et eius
pulchritudine decorata, quod non describi, sed admirari possit; in cuius
persona loquitur Paulus 1a Corinthiorum 1111°: Spectaculum facti sumus
mundo et angelis et hominibus. l Si enim tanto Christus propter suam
[154r]

sponsam decoravit terram, aquam, aerem, celum, solem, flores, aviculas, ut
sepe / eorum pulchritudine delectati amiratione a nobis rapiamur et
suspendamur, quante putas ipsammet, s[cilicet] sponsam, quam tante
dilexit, ut tantis subiectis miseriis penarum nihil pre eius amore pensaret.
Ergo Iohannes inter angelos raptus ecclesie gloriam cemens dixit: Et
signum magnum apparuit in celo, i[d est] magna significans. Si enim reges
terreni suas sponsas suam magnificentiam sic vestiant et oment, ut decet
magnificentiam eorum, fortius iste, qui rex regum est. Unde de ipsa
ecclesia dicit David sub persona regis etemi, Psalmus XLllllo: A udi filia
et vide et inclina aurem tuam, et concupiscet rex decorem tuum. 2 Sicut
enim per senectutem vel infirmitatem homo perdit candorem et decorem,
ista anima per peccatum, sed per Christum renovatur et sanctificatur.
Magna ergo signa fiunt quotidie in ecclesia Dei, quibus decoratur in
1

2

I Cor 4,9.
Ps 44, 11-12.

453

presenti ecclesia, sed modicum pensant sibi illa homines ingrati. Plus enim
est animam infirmam curare quam corpus infirmum. Plus cecam animam
illuminare quam corpus cecum. Plus animam mortuam revificare quam
corpus.
Sec u n do describitur ecclesia sancta militans a fortitudine sua
fragili et debili propria; et hoc est val de admirandum, quod fragiles et
debile s contra draconem et eius familiam innumerabilem audet quis
consurgere et cum illo pugnare. Propter quam fragilitatem et virtutem
propriam ecclesia militans et cum dracone pugnans dicitur mulier. 3
Tangitur ibi Signum magnum apparuit in celo, i[ d est] in ecclesia, mulžer.
Quod autem mulier sit ecclesia sancta dicitur de illa Proverbiorum
ultimo: Mulierem fortem quis inveniet? procul, et de ultimis finibus

pretium eius; podal a z poslednich kragin mzda gegie. 4
Quia in fine mundi remuneratio eius veniet, ideo dicit pro cul. Per ultimos
fines terre intelligi possunt novissima tempora periculosa, in quibus vix
bellator fortis contra dyabolum invenietur, et si aliquis repertus fuerit talis,
signum hoc erit magnum. Unde dicitur de raritate illorum fortium:

Mulierem fortem quis inveniet? Quare autem ecclesia sancta dicitur mulier.
Nota, pro tanto, quia sancta ecclesia infirma est ex se ipsa. Omnis enim
christianus oportet in se omnino infirmari et deficere propria virtute. Illi
autem infirmi dici possunt, qui pro terrenis et in sua causa non contendunt
nec pugnant. Solum enim talia infirma mundi Christus eligere consuevit, ut
fortia confundat. Unde 1a Corinthiorum 10 : Videte vocationem vestram,

fratres, quia non multi sapientes secundum camem, non multi potentes,
non multi nobiles, sed que stulta sunt mundi, elegit5 Deus, ut confundat
sapientes, et irifirma mundi elegit6 Deus, ut confundat fortia, et ignobilia et
contemptibilia mundi elegit Deus et ea, que non sunt, ut ea, que sunt
destrueret, ut non glorietur omnis cara in conspectu eius. 7 Ideo etia dixit
inferius Apostolus,

na Corinthiorum xn o : Placeo mihi in irifirm itatib us,

in contumeliis, in necessitatibus pro Christo; cum enim infirmor, tunc
Cf. Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie, díl. 1., s. 453.
prv 31,lO.
5 Ms. ellegit.
6 Ms. ellegit. Dále nebude značeno.
7 I Cor 1,26-29.
3

4

454

potens sum. 8 Ex isto sequitur, quod tales in Christo fortes fiunt, qui ex se
ipsis debiles sunt. Ideo enim hodie mulieres, que suis viribus deficiunt,

am

plus habundant viribus lesu Christi in penitentia, in communione, et pueri

am

et parvuli et mundo abiecti evangelisantur, ut non glorietur omnis cara

ma

coram ilIo. Qui ergo vult vincere hostes in belIo christiano, necesse est

et

primo ipsum esse mulierem, i[d est] deficere et infirmari circa proprias

uis

vires, sic ut nulIa confidentia de ipsis habeatur. leremie IXo: Non glorietur

em
~r.3

[154v]

vir infortitudine sua; sed in hoc glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me.

9

/

:er.

Te r t i o describitur ecc1esia sancta militans a conversatione

lm

laudabili, in qua Christum perfecte ab intus coram Deo et extra coram

')us

ho minibus imitatur. De cuius conversatione sancta et laudabili atque

e. 4

honesta dicit lohannes ibi: Signum etc., mulier amicta sole, i[d est] ecc1esia

lOS

ornata Christi imitatione,10 quia ecc1esia sancta se, veterem hominem

VlX

exuens, Christum, qui illuminat omnem hominem venientem in hunc

lis,

mundum, II induit per fidem et sic summe coram Deo decoratur et contra

Lm:

dyabolum et mundum roboratur. Romanorum Xlllo: lnduimini Dominum

Ler.

lesum Christum. 12 Colossenses 111°: lnduite vos sicut electi Dei, san cti et

LIm

dilecti. 13 Unde ille induit Christum, qui recipit fidem, qui accipit veritatem

mi

et se ea ornat per exercitium virtuosum, nihil fedum agens et spem in

unt

solum Christum ponens, et omnis gloria eius fit in cruce eius.

, ut

Q u art o describitur ecc1esia sancta a terrenorum contemptu, a

lm,

prosperitate huius seculi abhominabili, que prosperitas et vanitas mundi

tes,

significatur per lunam/ 4 tangitur ibi: Et luna sub pedibus eius. Luna enim

dat

mutatur cito et significat prosperitatem et vanitatem huius mundi.

ut

Ecclesiastes 1°: Vanitas vanitatum et omnia vanitasY Haymo: Omnis

unt

ecclesia lunam sub pedibus habet, quia cuncta despicit temporalia et

Lxit

omnia mutabilia pro nihilo ducens, celestia tenet mentis intuitu, cum

'us,
8

n Cor12,10.

Ier 9, 23-24.
Cf. Výklad na Zjevenie, díl. 1., s. 453.
" 10 1,9.
12 Rm 13,14.
\3 Col 3,12.
14 Výklad na Zjevenie, díl. 1., s. 454.
15 Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 454; Ecl 1,2.

9

10
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Paulo,16 Philippenses 1110: Et gloria in confusione ipsorum, qui terrena
sapiunt; nostra autem conversatio in celis est. 17 Ecclesia ergo sancta habet
lunam sub pedibus, non permittens mundane prosperitati sibi dominari.
Qui enim fugiunt mundanam prosperitatem et vanitatem, semper lucent
sicut sol. Sed mundani non possunt esse stabiles, sed mutantur frequenter
ut luna. Secundum quod dicitur Ecclesiastici XXVllo : Homo sanctus in
sapientia manet sicut sol, stultus autem in luna mutatur. 18 Considera
mundanos, qui mundana non calcant, affectu et ore contempnendo illa, et
videbis eos nunc iratos, nunc iterum letos, nunc divinis rebus intentos, post
pauca autem crimini vacantes, nunc ista capiunt, nunc ista volunt et
nunquam in eodem statu permanent. Lunam ergo ecclesia habet sub
pedibus, cum cunctam gloriam transitoriam vilipendendo calcat; sicut
christiani primitivi omnia proiciebant ante pedes apostolorum, ita quod
nihil possidebant, sed solum ad sustentamentum ea tenuerunt. Secundum
quod dicit Apostolus 1a Timothei VID: Nihi! intulimus in hunc mundum,

ha ut dubium, quia nec auferre quid possumus. Habentes ergo alimenta et
quibus tegamur, hUs contenti simus. Nam qui volunt divites fieri, incidunt
in laqueum dyaboli.

19

Calcabant enim mundum christiani ecclesie

primitive, quia gloriam mundi exprimebant verbo et exemplo. Non enim
altas domus edificabant, non se ad mundum decorabant; sed Antichristus
econtra gloriam mundi edificat. Qui ergo habuerit veraciter fidem et
cognitionem de hiis, que preparavit Deus se diligentibus,2o omnia
transitoria tamquam nocentissima contempnit et que prius summe dilexit,
summe odit. Sicut odibat filius David Amon sororem suam, cum qua
peccavit, ut odium amorem priorem excelleret. Signum ergo vere magnum

apparet in celo, i[d est] in ecclesia, si quis habet lunam sub pedibus, i[d
est] omnem mundanam prosperitatem et gloriam, que multum splendida
apparet in oculis camalium.
Q u i nt o describitur a gloria et victoria spirituali celesti apostolica,
quod v[idelice]t ipsa ecclesie membra habebunt victoriam et gloriam, sicut

Haymo, Expositio in Apocalypsin, MLP 117, col. 1081 B.
Phil 3, 19-20.
18 Sir 27,12.
19 I Tim 6, 7-9.
20 Cf. I Cor 2,9.
16

17
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apostoli sancti habuerunt ecclesiam celestem; propter quod celestia signa
[155r]

vidit, puta solem, Mathei Xlllo: Tunc iusti fulgebunt sicut sol/in regno
Patris mei.

21

Sequitur Et in capite dus corona stellarum duodecim. Caput

anime nostre, quod ipsam animam regit et quod eminet ceteris est mens
nostra. Mathei Vlo: Tu autem cum ieiunas unge caput tu um oleo et faciem
tuam lava,22 i[ d est] habe letitiam mentis et puritatem conscientie, que est
facies mentis. In capite erg o habet coronam stellarum duodecim, i[ d est]
apostolorum, qui sequens vestigia eorum firmam spem habet, vincendo
inimicum dyabolum, adire gloriam post victoriam illorum; que gloria per
coronam significatur. Non enim delectaret homines in pugna, nisi
speraretur regni celestis gloria et corona, qua apostolos et eorum sequaces
coronavit. Et sic patent descriptiones ecclesie militantis et pugnantis cum
dracone. Que summatim sunt ista: primo decor et pulchritudo admirabilis;
ibi Signum magnum apparuit in celo. Secundo fortitudo et decor sua
fragilis et debilis, ibi Mulier. Tertio conversatio honesta et laudabilis, ibi
Amicta sole. Quarto prosperitas mundi descripta et contemptibilis; ibi Et
luna sub pedibus eius. Quinto victoria et gloria ineffabilis celestis, ibi Et in
capite eius corona stellarum duodecim. Sed nota, quid est hec corona
ecclesie, que in signum glorie et exultationis et libertatis datur. Gloria et
exultatio et libertas et dignitas ecclesie est, quam hic habet in spe et in fide.
Est enim super cuncta, que vivunt exaltata et libertata in Christo, licet nunc
non appareat. Stelle duodecim sunt apostoli, lucidi in sua gloria. Habet ergo
ecclesia ut regina hone sta omnem honorem, quem sancti apostoli
predicaverunt, quem ipsi in spe habuerunt, quecumque in epistolis
inscripserunt, quecumque eis promissa sunt per Christum, quecumque iam
possident in gloria. Mathei XXVO: Venite benedicti Patris mei, possidete
paratum vobis regnum. 23 Et Proverbiorum ultimo: Surrexerunt fili[i] eius
et beatissimam predicaverunt, vir eius et laudabit eam. Multe filie
congregaverunt divitias, tu sola supergressa es universas?4 Corona ergo
stellarum duodecim est gloria, que non in terris, sed in celis plene
possidetur, sicut stella est materia celestis.
Mt 13,43.
Mt 6,17.
23 Mt 25,34.
24 Prv 31, 28-29.
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I

Et in utero habens et clamabat parturiens et cruciabatur, ut
pareret [Apc12,2].
Superius dictum est de ecclesia militante et pugnante cum dyabol o.
Hic iam dicetur de spirituali generatione filiorum et filiarum Dei, quos
ecclesia, sponsa Domini lesu Christi, quotidie generat per sanctam
predicationem. Sicut enim ad partum seu generationem requiruntur tria,
s[ cilíce]t parentes et semen, ut corporaliter filii et filie nascantur, sic ad
spiritualem generationem filiorum Dei. Ipse enim Deus est, ecclesia sancta
et semen quidem est verbum Dei?5 Sermo ergo nobis erit de spirituali
generatione filiorum et filiarum Dei, quarum mater libera est ecclesia Dei.
De qua generatione magister Nicodemus modicum intellexit, cum dixit,

lohannis 111°: Quomodo po test homo nasci, cum sit senex, numquid potest
in ventrem iterum introire et renasci?6 Nondum enim erat adhuc
spiritualis, quia timor inordinatus erat in eo et cecitas mentis. De hac autem
generatione spirituali dicentur d u o pro presenti. P r i m o , quomodo incipit
generatio filiorum Dei, vel unde habet principium. Sec u n do, per quid
generantur filii Dei.

[155v]

Quo igitur ad

p r 1 mu m, ubi dictum est, quomodo incipit

generatio filiorum Dei, / quos generat et parit ipsa ecclesia sancta, que est
mater nostra pulchre dilectionis. Et dico, quod per magnum affectum et
desiderium sanctum incipit fieri hec generatio; qui affectus bonus et
desiderium sanctum significatur per uterum, de quo ibi Et in utero habens.
Quod autem uterus significet affectum ad generandos filios spirituales et
multiplicandos, dicit Dominus [Isaie XL VIO]27: Audite me, domus Iacob et

omne residuum domus Israel, qui portamini a meD utero et qui gestamini a
mea vulva, i[d est] qui affitior amore matemo ad vos, sicut mater afficitur
ad filios. Usque ad senecta[m} ego ipse et usque ad canos ego portabo.

28

Sicut enim magnum affectum habuit Isaak, ut Rebeca conciperet et pareret
sua uxor, sic Dominus lesus Christus sponsus optat, ut ecclesia pariat et
generet filios spirituales. Unde de Isaak dicitur Genesis XXVO: Deprecatus

est Dominum Isaak pro uxore sua, eo quod sterilis esset; qui exaudivit eum
25
26
27

28

Lc 8, ll.
103 ,4.
Marg. sin.
Is 46, 3-4.
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et dedU conceptum Rebece. 29 Et Anna diligens Dominum oravit cum fletu,
ut daret sibi filium, li Regum 1°: Cum esset Anna amaro animo. oravU

Dominum jlens largUer et votum vovU dicens: Domine Deus exercituum. si
respiciens videris a.fflictionem ancille tue et recordatus mei fueris
dederisque mihi sexum virilem. dabo eum Domino omnibus diebus vite
eius. 30 Sicut erg o ad laudem divinam hii sancti val de desiderabant dari sibi
a Deo filios, sic etc. Sicut erg o Anna et sicut patres effundebant semen
camale, ut heredes et successores sanctos post se relinquerent, sic faciunt
boni predicatores; non ad aliud verbum Dei predicant et semen verbi in
cordibus hominum iaciunt, nisi ut futuri essent heredes post eos, similes
i1lis in operibus. Adulteri autem verbi Dei non propter aliud verbum Dei
predicant, quam ut libidinem sue camis expleant; sicut fecit Onan, qui non
fuit de ecc1esia Dei, sed semen Chanaan, Sodomitarum, fundens semen
super terram, invidens posteritati?l Sic iniqui sacerdotes verbum Dei
adulterantes faciunt ecc1esiam abhortire fetus suos, quia iam rarI
perveniunt ad partum perfectionis. De quibus Dominus dicit per Isa[iam],

Isaie XXXVllo: Venerunt jilii usque ad partum. et virtus non est
pariendi. 32 Sed ve pregrantibus in hUs diebus?3 Et nota, quod sicut de
corde hominis exeunt cogitationes bone et male, etiam sanctorum
hominum, sic de ecc1esia sancta generantur boni et mali; de quibus
v[idelice]t malis dicit Iohannes, la Johannis 11°: Ex nobis prodierunt. sed
non erant ex nobis. 34 Et de hac generatione malorum et bonorum figura
habetur de Rebeca, de qua duo capitales prodierunt, qui fuerunt capita
duarum gentium, sc[ilice]t Iudeorum et Idumeorum; ut dicitur Genesis

XXVO: Jam tempus pariendi advenerat et ecce gemini in utero eius reperti
sunt. Et sequitur: Et qui prius egressus est, a k t e r y ž s lep r w e
vrodil, czrweny byesse a vešken chlupaty, y wzdieli
su

gemu

gmeno

Ezau;

za

nimž

druhy

gda

vnhed

popadl gest gey za patu ruku, a vnhed gemu proto

Gn 25,2l.
1 Srn 1, 10-11.
31 Gn 38,9.
32 Is 37,3.
33 Mt 24,19.
34 110 2,19.
29

30
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wzdiela Jakub. Et sicut isti in utero collidebantur,35 hnietlasta
[lS6rJ

s i e, sic quos gignit ecclesia sancta, mutuo se impellunt. Et sicut Rebeca
sentiens collidentes dolet, sic I ecclesia sancta valde dolet, quod hii, qui
verbo Dei concipiuntur, invicem se compellunt, et contra se bellant, qui de
utero eius egressi sunt, ut per baptismum etc. De qua dicitur Et habens in

utero clamabat parturiens. Modo iam audis, quomodo incipit generatio
filiorum dei, s[ cilice]t per magnum affectu et desiderium. Ad omnem enim
bonorum multiplicationem precedere debet affectus et desiderium. Quare
autem magnum desiderium habebant mulieres sancte pro lem habere
carnalem, dicendum, quod hoc fiebat propter illud Deuteronomii Vilo:

Non erit aput te sterilis utriusque sexus. Ne bud e ť v t e b e y a I o wo
wsselikeho

plodu,

takež w

lidech iako

w

stadiech

t w y ch. 36 Et etiam quia plus amabantur a viris sanctis, sicut habetur de
Lya contempta, que generans filios viro suo dixit, Genesis XXIXo: Vidit

Dominus humilitatem meam, nunc amabit me vir meus. Rursumque
concepit filium et ait, quoniam audivit me Dominus habere me contemptui.
Widiel gest Hospodin, že mie muž moy nenawidi, y
dal mi gest také tohoto syna; y wzdiela gest gemu
gmeno Symeon. A

třetie

počeussi

vrodila syna opiet

a rzkuczi: Nuž gyž moy semnu muž bude dobrotiwie,
proto že sem s nim miela trzi syny; a proto gemu
gmie wzdie Lewi. A cztwrte poczeussi vrodila syna a
rzkuczi: Nuž giz diekugi Hospodinu, y wzdie gemu
g m i e Jud a, y p r z e s t a I a g e str o di t i ?7 Sicut ergo amatur mulier
propter generationem filiorum, sic ecclesia, que generat quotidie filios
spirituales sponso suo lesu Christo, amatur valde. Nullus igitur ex vobis
sterilis efficiatur a gemina dilectione et ab omnibus operibus bonis, et
amabit nos Deus. Nec diffidere debemus, si nondum filios sponso nostro
peperimus et steriles facti sumus omnibus diebus nostris; quia non est
nobis adhuc parere impossibile. Ex quo mulieres sancte etiam in senectute
filios sanctos a Deo receperunt, in veteri et in no va lege, Sara, Rebeca,

Grr 25,24-25; Grr 25,22.
Dt 7,14.
37 Grr 29, 32-35.

35

36
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Rachel, Anna mater Samuelis, et Elizabeth, mater lohannis Baptiste, que

sta

omnes sanetam ediderunt partum.

)eca
qui

Heri dietum est de spirituali generatione filiorum et filiarum Dei,

li de

quos eeclesia, sponsa Domini lesu Christi, quotidie generat per sanetam

's in

predieationem. De qua generatione dieta sunt tria, seu pertinent tria,

'atio

se[iliee]t parentes et semen, ut eorporaliter filii et filie naseantur. Sic ad

nim

spiritualem generationem pertinent etiam tria, ut patuir heri. Hie iam

Llare

dieetur, per quid generantur filii Dei. Et dieendum, quod per tria, se[iliee]t

Jere

per predieationem, per tristitiam et orationem. Oratio et predieatio

'11°:

signifiea[n]tur per clamorem, ibi Et clamabat parturiens. De oratione

wo

David Psalmus dieit: Ad Dominum, cum tribularer, clamavi et exaudit

:ch

me. 38 De predieatione Isaie LVlllo: Clama, ne cesses, et quasi tuba exalta

r de

vocem tuam. 39 Bene erg o dieit Et clamabat parturiens. Ergo eeclesia

7idit

primitiva per devotam orationem et diligentem predicationem, ut possit

!que

parturire ad maturitatem. Sed quia non solum tempore Christi et

Jtui.

apostolorum laboravit eeclesia, ut par[ e]ret filios, sed etiam nune eum

, y

dolore et tristitia parturit, propter quod adiungit ibi, eum dieit Et cruciatur,

mu

ut pariat, se[iliee]t eorpus maeerando ieiuniis, orando, profunde studendo,

iet

eontendendo, se[iliee]t per angustam portam, predieando, tristando et

1 e,

[156v]

dolendo. Et cruciatur, i[d est] multa patitur, ut pariat, sc[iliee]t Christo

mu

sponso filios / adoptivos. Multos enim filios quotidie eeclesia saneta per

a

tristitiam parit suo sponso, non tamen sine labore magno et erueiatu, eum

mu

eupiens filios evangelii habere, quos eoneepit spiritu saneto inspirante;

llier

clamat eeclesia predicando, orando, docendo parturiens, quousque po test,

,lios

generare filios evangelii cupiens. Et cruciatur, carnem suam macerando,

Dbis

evangelice conversando, profundissime et Scripturis studendo; ut pariat,

:, et

doctrinam iam conceptam palam omnibus effundat et tenebris Antichristi

stro

effugatis quibuscumque poterit lucem aperiat evangelice veritatis. 40

est

Parturitio ergo filiorum Dei spiritualium non potest es se sine magno

tute

dolore, tristitia et labore. De quibus apostolis dixit similitudinem Christus,

:1

qui hec omnia previdit, dieens lohannis XVlo: Amen, amen dico vobis,

39

Ps 119,1.
Is 58,1.

40

OAV, Commentarius in Apocalypsin, Wittembergae 1528, fol. 109r -v ,

38
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quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit etc. Mulier CUm
parit tristitiam habet, quia venit hora eius; cum autem peperit jilium, iam
non meminit pressure etc.

41

(Remigius): Sicut enim mulier dum parturit,

ajjligitur et vexatur, Ua et sancta ecclesia, dum in hoc seculo est et videt
suos ajjligi et tribulari variis modis, tristatur, ajjligitur, vexatur et clamat
ad Deum, postulat liberari, ne victa tribulationibus succumbat; sed cum ad
tempus vel ad horam pervenerU, qua42 ultima corporis membra ad lucem
eternam perveniant, tunc cessabit cruciatus ac parturitionis clamor. Hec
ille. 43
Per hoc ergo tria mater ecc1esia parturit filios suos spirituales,
sc[ilice]t per orationem, predicationem et dolorem multiplicem. Sicut enim
mulier concipit cum delectatione et parit cum dolore, Genesis 111°: In

dolore paries jilios tuos et multiplicabo erumnas tuas et conceptus tuos.
Rozmnožim twu biedu y twa poczietie w strasti, w
bolesti budes roditi swe syny a pod moczi mužsku
budeš a ont bude nad tebu panowati. A Adamowi pak
řekl:

Proto

owocze z
negedl,

swe

dřewa,

prokleta

ženy

posluchal

gestot sem byl
zemle

w

hlassu
přikazal,

twem

diele;

a

gedl

Sl

aby geho
s usilim

pokrma zemskeho budes poziwati po wsse dny wieku
tweho. Trnie a hlozie bude roditi a bylinu zemsku
budes giesti.
chleba

W potu sweho obliczege bude s sobie

dobywati,

donidž

Sle

w

prst

neobrati s,

z niežto gsi vczinien; nebo gSI prach a w prach sie
obr a t i s o pie t h .44 Ecce quanta miseria mulierum. Sic ecc1esia sancta
semen verbi Dei cum aviditate et delectatione audit et in corde memoriter
tenet, sed cum dolore ad opus perfectum perducit. Unde fidelis gaudet non
modicum, dum veritatem Domini per verbum Dei cognoscit, sed tristatur,
dum magna pro illa sustinet aut alios sustinere audit. Item signum
conceptionis corporalis et ingravidationis mulierum est sanguinis fluxum

10 16,20-21.
Ms. quia.
43 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1082B.
44 Gn 3, 16-19.
41

42
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quieseere; sic signum spiritualis eoneeptionis et ingravidationis a peeeatis,
que per sanguinem significatur, est cessare.

am

Tanguntur ergo hic q u in q u e, que sunt necessaria predicatori et

rit,

de!

prelato. P r i mu m est concipere per fidem et scientiam. Sec u n dum est

na!

parturire per zelum et jervorem. Te r t i u m est clamare per devotam

ad

orationem. Q u art u m cruciari per carnis afflictionem.

r

Corinthiorum

/XO: Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne etc.;45 et superium
dictum est Et cruciatur ut pariat. Quintum es! parere per honi operis
ostensionem. AUter enim no est partus, sed ahor[t}us. 46

Iec

les,
Et visum est aliud signum in celo. Et ecce draco magnus rufus

[157r]

lim

habens capita septem et cornua decem [Apc 12,3].

In

!os.

Superius apostolus descripsit conditiones ecclesie sancte. Hic

w

consequenter describuntur conditiones draconis, qui est per omnia opposite

ku

qualitatis et in omnibus ecclesie sancte contrarius; propter quod dicitur Et

ak

visum es! aUud signum in celo, sc[ilice]t predieto signo contrarium. Dicitur

Sl

autem signum ea ratione, qua supra, quod potestas tanta dyabolo sit data

ho

contra electos Dei, ipsos tam varie temptando. Sermo erg o nobis erit de

im

inimico ecclesie sancte dyabolo, qui per draconem signifieatur, qui eum

ku

ku

muliere est pugnaturus, i[d est] ecclesia sancta, cuius ipsa, ut habetur
Genesis 111°, conteret caput. 47 De hoc ergo inimico dyabolo d u o sunt

11 e

dieenda. P r i m o, que ei proprie conveniunt, vel quot illi ascribuntur.

L

Sec u n d o dicetur, per que impugnat ecclesiam sanctam.

s,

Quo ad

:i e

p r i m um, ubi dictum est, que illi draconi propne

lcta

conveniunt, vel quot illi ascribuntur. Et dico, quod tria. Primo astutia;

iter

ibi Et eece draco. Secundo potentia, ibi magnus. Tertio sevitia, ibi

lon

rujus. Et nota, quod draco est genus serpentis iam adulti et conspissati et

tur,

indurati, venenosissimi, suo fiatu corrumpentis. Callidissimus est inter

um

omnia animentia terre, habitans in antris terre profundis, et est insaciabilis

1

et horrendissimus in aspectu et nocentissimus in cohabitatione. Sic
dyabolus est serpens antiquus, de quo Genesis 111°: Serpens erat callidior

I Cor 9,27.
OAV, Commentarius in Apocalypsin, Wittembergae 1528, fol. 108v-I09 r .
47 Gn3 ,15.
45

46

:;!

li

I
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................................................----,

cunctis animatibus terre, que fecerat Dominus Deus.

48

lpse enim hodie

serpens cal[l ]idus idem hoc facit novissimis temporibus, sicut tunc primis
parentibus, quos eiecit de paradiso. De quos Paulus contra astutiam eius
loquens ait

na

Corinthiorum Xlo: Despondi enim vos uni vira virginem

castam exhibere Christo. Timeo autem, ne sicut serpens Ewam seduxit
astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri et excidant a simplicitate, que
est in Christo. 49
Per serpentem et draconem, qui seduxit Evam 50 et post per illam
virum, significa[n]tur seductores et pseudoapostoli, qui per astua sua
argumenta et sofismata seducunt simplices ab innocentia sua; quibus
serpentibus venenosis plenus est mundus. Unde quicumque seducunt suo
blandimento et sermone pulchro fideles a mandatis Dei, tales sunt filii et
genimina serpentum et draconum, a quibus lesi difficulter salvantur. De
quibus dicitur Deuteronomii

xxxno: De vinea Sodomorum uva eorum et

de suburbanis Gomorre. Z winice

sodomske

vino

gich a

z p r i e dmi e s t i ego mor s k e ho; et sequitur: Uva eorum uva fellis et

botrus amarissimus, hrozen gich zluczi a hrozen
Zlucz

drakowa

Vlno

gich

a

ged

přehořky.

hadowy

ne V z dra w i t e d 1n y .51 Per dracones ergo et serpentes significa[n]tur
pharisei et pseudoapostoli, qui cum suo genimine nocent ecc1esie sancte.
Sicut sapientes pharaonis multum impediverunt Moysen et Aaron per suas
incantationes, sic moderni nostri pharisei et scribe cum suis genimini[bu]s
viperarum. Unde de sapientibus pharaonis dicitur Exodi

vno:

Vocavit

pharao maleficos et sapientes, et fecerunt etiam ipsi per incantationes
egiptiacas et archana quedam, proieceruntque singuli virgas suas, que
verse sunt in dracones. 52 lnimicus ergo ecc1esie sancte draco est, i[d est]
[157v]

serpens valde callidus, quem / omnes timere debent cum sua progenie, ne
seducentur sicut Ewa blandis verbis et virgineo vultu. Prout dicit Beda, ut
habetur in Scolastica historia, ut similia similibus ap[p]lauderunt, per

On 3,1.
II Cor 11,2-3.
50 Ms. Ewam.
51 Dt 32, 32-33.
52 Ex 7,11-12.

48

49
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die
nis

vu/tum virgineum 53 ypocritarum ficta opera designantur, quibus etiam

castos in fide nonnullos decipiunt. Est igitur ille inimicus callidus cunctis

aus

animantibus. Est etiam venenosissimus, sicut iam supra dictum est. Fel
draconum vinum eorum, venenum aspidum insanabile. 54 Nullus enim

'1xi!

medicus neque medicina sanare potest, nisi per se Filius Dei in sua

que

passione. Habitat hic draco in antris, i[d est] in cordibus insatiabilibus et
tenebrosis malorum. Est etiam insatiabilis. Isaie Vo: Dilatavit infernus

sua

animam suam et aperuit os suum absque ullo termino; et descenderunt
fortes eius et populus eius et sublimes gloriosisque eius ad eum. 55

bus

Secundo dyabolo, qui significatur per draconem, convenit el

lam

SUO

potentia, ibi Magnus.

i et

Magnus draco dicitur propter potentiam et regnum. lob XLlo: Non est

De
n et

potestas super terram, que compararetur ei, qui factus est, ut nullum
timeat. 56 Maior enim in suo regno et sua familia quam Alexander Magnus,

a

Augustus etc. Totus enim mundus sibi deservit, propter quod sepe princeps

's et
(y.

mundi appellatur, secundum quod dicitur in evangelio: lam princeps mundi
eici[eJtur foras. 57 Item magnus dicitur, quia suis membris dat hoc in cor,

wy

ut magna appellant, divitias multas, dignitates, honores et honestates

l]tur

plurimas,58 sicut dicitur lob XLlo: Omne sublime videt,59 i[d est] querit in

lcte.

suis membris, ut illud adire possit, quod solurn etiam pertinet Deum. De

mas

quo 2a ad Thessalonicenses

bu] s

ostendens se, tamquam ipse sít deus. 60 Ita heu hic draco habet magnam

n° dicit: Ita ut in templo Dei sedeat,

mes

potestatem, quod fere omnes colunt illam ymaginem bestie et statue,
excepto Daniele, licet estimant se adorare Deum vivum et verum. 61

que

Te r t i o convenit dyabolo et suis membris sevitia et crudelitas,

est]

propter quod dicitur rufus. Unde de eius familia dicitur leremie Vlo: Ecce

:avit

~,

ne

populus venit de terra aquilonis et gens magna consurget afinibus terre;

a, ut

Petrus Comestor, Historia scholastica, MPL 198, col. 1072B.
Dt 32,33.
55 ls 5,14.
56 lob 41,24.
57 10 12,31.
58 Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie, dílI., s. 457.
59 lob 41,25.
60 II Th 2,4.
61 Jakouek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie, dílI., s. 457.
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sagittam et scutum arripiet, crudelis est et non miserabitur. 62 lohannis
VlIlo: Vos ex parte dyabolo estis et desideria patris vestri vultis facere ille

homicida erat ab initio et in verUate non stetU, quia veritas non est in eo. 63
Quicumque ergo seviunt in bonos, crudeliter persequentes, sunt genimina
draconis rufi. Quem imitatur papa modemus cum sua secta, sequens in hac
sevitia ludam, qui sanguine suas manu s maculavit et appellatus est
dyabolus. lohannis Vlo: Nonne duodecim vos elegi et unus ex vobis

dyabolus est. 64 Ornnis ergo, qui se sanguine polluit animarum, genimen est
huius draconis rufi.
Quo a d sec u n dum, ubi dictum est, per que impugnat draco
ecclesiam sanctam et dico, quod per d u o. P r i m o per superiores et
principales in eius regno, qui per capita significantur, ibi Habens capita

septem. Per septenarium universitas omnium principium signatur, qui per
spiritus septem nequam reguntur, ut impugnent ecclesiam septiformem,65 ut
dicit Haymo. Capita ergo sunt principales et superiores, sicut pape,
cesares, reges, patriarche, archiepiscopi, episcopi, plebani etc. Omnes enim
principes mundi dyaboli capita sunt, i[d est] capitanei eius, qui solum eius
regnum defendunt, sc[ilice]t regnum huius mundi, pacem camis tantum
procurant, nihil de regno Christi advertentes, nisi de quanto ipsorum et

[158r]

eorum bona / temporalia tangit. Septem ergo capita rectores et principes
omnium statuum voca[ntur], qui omnes se ipsos extollunt et non Christum,
qui est unicum ecclesie caput. Tales non fuerunt apostoli, de quibus in
Psalmo: Constitues eos principes super omnem terram; memores erunt

nominis tuž, Domine. 66 Capita ergo sunt omnes principe s etc. gentiliter
viventes, qui potestatem in alios exercent et sui gloriam et utilitatem
querentes, nec exemplo magistri et Domini lesu Christi suis ministris et
subditis humiliter servientes, qui non dignitatem et humilitatem et rectam
intentionem querunt secundum evangelii mandatum. In hiis igitur capitibus
est vita huius serpentis, nec cessabit regnum eius, nisi ista capita fuerint per
Christum in terra conquassata, sc[ilice]t cum evacuaverit omnem

ler 6, 22-23.
108,44.
64 10 6,71.
65 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1082C.
66 Ps 44, 17-18.
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mis

ille

principatum. 67 Psalmo CIXo: ludicabit in nationibus, implebit ruinas,
conquassabit capUa in terra multorum. 68

Sec u n do draco impugnat ecc1esiam per potentiam et divitias

llna

huius seculi, que significantur per decem comua, ibi Et cornua decem,

hac

sc[ilice]t habens. Haymo: Per decem cornua omnia regna illi subiecta

est
Ibis

intelliguntur. Nam quod in cornibus regna significantur,69 dicitur Danielis
70
VilO: Porro decem cornua, que vidisti, decem reges sunt. Per comua

est

etiam draconis significantur divitie temporales, quibus pugnant contra
ecc1esiam. Et comparantur divitie comibus, quia homines per illas

aco

sublevantur. Quos Christus sprevit, dum ea dare illi sathan spopondisset,

; et

dicens Mathei 1111°, ostendendo sibi omnia mundi regna: Hec omnia dabo
tibi, si cadens adoraveris me. 71 Vel dic, quod et capita et comua principes

'Jita

significant, capita, dum se aliis preferunt, comua, dum alia capita eorum
defendunt, et sic omnia, per que dyabolus alios deicit, comua eius sunt.

lpe,

Que ideo decem dicuntur, quia contra decalogum insurgunt,72 sed non

mm

valebunt finaliter resistere. Danielis VlilO: Vidi arietem ventilantem

tum

cornibus contra aquilonem, occidentem et meridiem, et omnes bestie non
valebant resistere ei. 73 Habet ergo decem comua, i[d est] omnes potentias,

et

quibus electos ledit, nunc bona temporalia auferendi,74 nunc corpus

~lUs

1

vulnerandi, nunc per amicos confundendi, sicut patuit in lob. Omnes enim

um,

electi, qui primum ei restiterunt, ne blandiendo et suadendo sibi

s in

consentiant, tunc ipso persequendo invadit. Et nota, quam cito lob sibi
unum comu frangebat, tam cito reliquum contra eum acuebat. Similiter

liter

fecit Christo. Tot enim comua frangimus dyabolo, quot potentias eius

tem

viriliter debellamus. lmpugnat etiam dyabolus ecc1esiam sanctam per

s et

principales, ibi: per septem capita; per divitias, potentias, ibi: per decem

tam

cornua. Et nullus hunc superare poterit nisi is, qui in adiutorio altissimi

[bus

commoratur. Illi enim dicitur illud Psalmo: Super aspidem et basiliscum

per
I Cor 15,24.
Ps 109,6.
69 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, co\. 1082e.
70 Dn 7,24.
71 Mt4,9.
72 Cf. Bibliorum sacrorum cum G10ssa ordinaria et Nicolai Lyrani expositionibus, tom. V.,
Lugduni 1545, fol. 257 V •
73 Dn 8,4.
74 Ms. aufferendi.
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ambulabis et conculcabis leonem et draconem.

75

Et sic habes, quod tria

ascribuntur illi draconi, sc[ilice]t astutia, potentia et sevitia; quem omnes
fideles timere debent, ne seducantur sicut Eva blandis verbis et virgineo
vultu.

Et in capitibus suis septem dyademata et cauda sua trahebat
tertiam partem stellarum celi let misit eas in terram] [Apc 3b-4a].

Postquam descriptus est inimicus ecclesie sancte, qui per draconem
significatur, hic describuntur superiores si ve principales, qui cum dracone
[158v]

pugnant contra ecclesiam sanctam. Et hii / superiores et principales
vocantur, ibi Et in capitibus eius septem dyademata. Capita septem sunt
cuncti superiores, qui ceteris in bestialitate excellunt, puta in fortitudine
bestiali, in superbia, in gloria mundi. Et nota, quomodo caput ecclesie
Christus cuncta sua membra excellit in humilitate, paupertate, labore,
servitute, passione, habitatione. Sic econtra capita Antichristi et dyaboli
membra excellunt in superbia, in divitiis, otio, dominio, deliciis, gloria
vestium, domorum et cibariorum. Voluit autem Christus, primum caput
ecclesie et optimum, ita ceteros in talibus precellere, ut secundum hoc
capita cognoscantur, et nullo modo secundum principem huius mundi.
Quale enim corpus est, tale caput querit; nec asinus caput humanum, nec
vitulus porcinum requirit; sic homines bestiales, secundum carnem
ambulantes, rectorem talem exoptant. Sermo ergo nobis ad predicta erit de
superioribus sive principalioribus malis, qui capita draconis dicuntur, tam
spiritualibus quam secularibus. De quibus tantum hic dicetur, que mala
faciunt. Et dicendum est, quod faciunt t r i a mala, per que cognosci
possunt ista capita draconis.
P r i m o gloriam huius mundi querunt, que gloria per dyadema
significatur; de quibus dicitur Et in capitibus eius septem dyademata.
Capita enim dyaboli propriam gloriam querentes, sibi victoriam omnium
malitiarum suarum contra sanctos ascribunt, et ex eo a suis honorantur et
venerantur, non sicut illi, qui sunt in ecclesia seniores et capita, qui coronas
agno submittunt. 76 Sic erg o dyademata gerunt, quia quilibet potentium
75
76

Ps 90,13.
Cf. Výklad na Zjevenie, díl I., s. 459-460.
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modis, quibus potest, suam gloriam predicat, slgms, actibus, verbis,
vestibus, domibus etc., ut a quolibet tamquam talis teneatur, veneretur et

les

suscipiatur. Sed contra Christus non talem habitum elegit, qualis eum

leo

decebat, sed cum in forma Dei esset, formam servi accepit et habitu
inventus est ut homo. 77 Item dyademata sunt tituli honoris, que quilibet pre
aliis est privilegiatus; cuius tituli habet quilibet speciale signum, quod gerit

lat

aperte tamquam coronam.

Sicut patet de canonicis cappatis, de

em

sacerdotibus platatis, de episcopis et abbatibus infulatis. Simile est de

me

brachio seculari, quilibet enim prelatus aliquibus est insignitus. Sunt ergo

.les

in capitibus draconis dyademata, cum seniore s propriam gloriam querunt et

unt

per diversa signa manifeste illam coram hominibus ostendunt. Vel dic

me

primo, quod capita draconis et seniore s mali vincunt electos sic, quod

:sle

quandoque deficiunt in fortitudine corporali et spirituali, in corpore

)re,

v[idelice]t et anima; propter quod dicuntur [habere] dyademata in

)oli

capitibus. Nam multos quandoque electos vincunt et superant ad tempus

ma

corporaliter, sic quod boni malis resistere non possunt propter nimiam

put

libertatem, quam ad peccandum habent membra illorum sub regimine

10C

eorum, et sic regnum draconis quandoque firmum est, quod nec spiritualis

ldi.

nec secularis status in peccando potest impedire illud opere et verbo. Quis

nec

enim predicator potest iam corrigere papam, imperatorem? Revera quasi

em

nullus audet gan[n]ire contra illos; et quicumque os aperit,78 statim

de

incarceratur vel certe moriatur. Dum ergo sub regimine capitaneorum

:am

peccata habent libertatem et virtutes impedimentum, [illa] capUa draconis

Lala

sunt dyademata habentes signum victorie. 79 Vicerunt enim electos, sic

)SCl

quod mali habent libertatem et non boni. Figura capitaneorum draconis
[159r]

habetur li Macchabeorum 1°. De quibus dicitur: Obtinuerunt pueri eius,

:ma

i[d est] Alexandri, regnum, unusquisque / in loco suo, et imposuerunt

lta.

omnes sibi dyademata post mortem eius et jilii eorum annis multis, et

.um

multiplicati sunt in terra; et exiit ex eis radix peccatorum, Antiochus

r et

illustris, Antiochi regis [filius] etc. 80

nas
Phil2, 6-7.
Ms. apperit.
79 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 460.
80 I Mcc 1,9-11.
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Sec u n d o opera iniquorum protegunt draconis servi omnibus
modis subdolis et blandis, seducentes a fide et veritate, et tales dicuntur
caude; ibi Et cauda sua trahebat tertiam partem celi stellarum. Cauda
dicitur [propheta] mendax, Isaie IXo: Propheta docens mendacium ipse est

cauda. 8 !

Cauda enim dicitur transgressor mandati,

XXVllIo: lpse erit in caput et tu eris in caudam.

82

Deuteronomii

Cauda enim dicitur

protectio malitie vel protectores sive falsi predicatores, qui per caudam
significantur. Nam sicut turpitudo per caudam animalium tegitur, sic
dyabolus per illos tegit malitiam suam. Est ergo sensus: Et cauda sua, i[d
est] deceptione simulata, trahebat, sc[ilice]t de fide ad infidelitatem,

tertiam partem stellarum celi, i[d est] illorum, qui sunt in ecc1esia
constituti, et misi! eas in terram. Stellas draco in terram mittit, quia terreno
amore accendit, celesti amore extincto. Vel misi! eas in terram, i[ d est]

amore terrenorum ad contempnendum evengelium. 83 Hec tria seniore s mali
et principales draconis faciunt: electos interdum vincunt, malitiarn
iniquorum protegunt, ad terrenum amorem alliciunt; primurn per
[1

dyadem[a], secundum per caudam, tertium per terram [signatur].

Et draco stabat ante mulierem, que erat paritura, ut cum
peperisset, filium eius devoraret [Apc 12,4].
Ante dictum est de superioribus dyabolicis sive draconis. Hic iarn
dicetur de ipso adversario dyabolo, qui stans contra ecc1esiam sanctam et
quamlibet fidelem animam continue adversatur ei in omni opere bono; de
quo dicitur Et draco stetU ante mulierem, i[est] ecc1esiam sanctam, que erat
paritura. Quia Genesis lIlo dictum est ad adversarium dyabolurn:

lnimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius, et
ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo dus; a ty bud e š
1s t i w i e 1a k a ti g i e g i e hoc hod i dl a .84 Sermo ergo nobis erit de
dyabolo, adversario ecc1esie sancte et anime omni fideli. Et dicentur de eo
d u o . P r i m o , quantum est in eo in omni proposito bono impedire.

Is9,15.
Dt 28,44.
r
83 OAV, Commentarius in Apocalypsin, Wittembergae 1528, fol. IIo •
84 Gn 3,15.
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Sec u n do, omnem fidelem et Deo dilectum filium

ln

suum

collegium suscipere.
Quo ergo ad p r i mu m, ubi dictum est, quod dyabolus intendit
pnmo ecclesiam sanctam et sic animam quamlibet fidelem in bono et
sancto proposito impedire cum omnibus sibi adherentibus, de quo dicitur in
verbis thematis Et draco statit ante mulierem, i[d est] ecclesiam sanctam,
que erat paritura, i[d est] in fide et amore bona opera factura. Nota, quod
ad litteram sic dicit (Remigius): Quantum ad virginem Mariam pertinet,
dyabolus stetit ante eam, volens per Herodem filium eius interficere,
quando ille in Egiptum fugit, et lactentes pro eo sunt interfecti. Sed quod
tunc non potuit facere per illum, fecit per filium eius Herodem, qui illis
diebus, sicut evangelium dicit, Ierosolimis erat. 85 Et iterum Exodi 1°
figuratum est, ubi precepit rex Egipti dicens: Si masculus fuerit, interficite
illum, si femina, reservate. 86 Ad litteram gestum legimus, quod filii
dyaboli, adversarii ecclesie sancte, mandaverunt suis subditis masculos
sanctarum mulierum occidere, timentes illos sibi in regno terreno
[159v]

succedere; / sed de utrisque dicitur, quod crescebant et multiplicabantur.
De lesu enim dicitur, quem Herodes interficere querebat, Luce nO: Iesus
proficiebat sapientia et etate et gratia aput Deum et homines. 87 Sicut ergo
tunc in veteri et in nova lege dyabolus per suos filios omnibus viribus
cupiebat filios sanctarum mulierum occidere, sic nunc per suos ministros
omnibus modis vult bonum propositum,88 quod per filium masculum
figuratur, impedire, ne ad lucem veniat. 19itur dicitur de illo et de illis
ministris: Draco stetit ante mulierem, i[d est] dyabolus contra ecclesiam, ut
impediat eam. Omne enim opus bonum, quod vult facere homo, statim
dyabolus conatur illud destruere, impedire et inficere ypocrisi vel vana
gloria aut avaritia. 89 Lex enim vetus et nova ostendit, quod dyabolus in
omni proposito bono et opere perfecto semper paratus est impedire sanctos
in predicatione, in oblatione et passione;

Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. I083B.
Ex 1,22.
87 Lc 2,52.
88 Cf. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 463.
89 Cf. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 460.
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Petrus, qui dixit Absit;90 in matrimonio, in manducatione etc. Nullum enim

sanctum est propositum, nullum opus bonum, cui non adversetur dyabolus
et non impediret illud. Zacharie 111°: Sathan stetit a dextris lesu, ut
adversaterur ei,91 sc[ilice]t in edificatione templi. Stat ergo draeo ante

eeclesiam sanetam, ut impediat, stat etiam eeclesia saneta eontra il1um, ne
malum propositum et opus impleat; sieut Phinees, Psalmo CVo: StetU
Phinees et placavit, et cessavit quassatio. 92 Stat erg o dyabolus , ut impediat

in bono, stat etiam bonus, ut impediat in malo, sieut Phinees fomieatores et
angelus Balaam et Balaac in via. 93 Stat ipse contra nos, semper stemus et
nos contra illum ineessanter, seientes, quia dyabolus semper stat a dextris,
ut nos impediat; non dormiamus, ne sub i1lo decidamus.
Quo a d sec u n dum, ubi dietum est, quod dyabolus vult omnes
fideles ad suam soeietatem eolligere, que eolleetio signifieatur per
devorationem; tangitur ibi ut cum peperisset, devoraret filium eius.
Dyabolus enim, ut ante dietum est, semper stat et querit, ut impediat in
proposito saneto, sed quia hoc difficile est sibi alicuius propositum
destruere, igitur eum suum propositum quis opere complet, pro posse
destruit i1lud et in suam societatem colligit. Sicut enim homo dum eibum
devorat, in corpus suum i1lum traicit, sic dum propositum et opus sanetum
destruit in homine, in socium sibi illum assumit et fit sibi socius, non
habens propositum et opus bon um; et hos quotidie innumerabiles mal i
spiritus devorant, de quibus dieitur illud Psalmo Xlllo: Devorant plebem
sicut escam panis. 94 Terribile est draconem ante se habere, sed terribilius,
quia dyabolus circuit et querit, quem devoret, sed nos illum non
cognoscimus nee videmus in sui esse. Ideo attendamus illud la Petri
ultimo: Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester dyabolus

tamquam leo rugiens circuit querens, quem devoret; cui resistite fortes in
fide, scientes, eandem passionem ei, que in mundo est, vestre fraternitati
fieri. 95

Mt 16,22.
Za 3,1.
92 Ps 105,30.
93 Cf. Výklad na Zjevenie, díl I., s. 462-463.
94 Ps 13,4.
95 I Pt 5, 8-9.
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lsta duo dyabolus facit ecclesie sancte et omni anime fideli: in proposito
bono impedit, in suum collegium et corpus omnes colligere vult. V e
wssiem

dobrem

vmyslu

y

skutku

překažeti,

druhe

k swe rotie wseczky przitisknuti.

Et peperit filium masculum, qui recturus erat omnes gentes in

[160r]

virga ferres; et raptus est filius eius ad Deum et ad thronum eius [Apc
12,5].

Dictum est ante, quomodo draco malitiosus et astutus impedire vult
in bono proposito et destruere labores specialiter predicatorum fructuosos,
ne ex hoc filii Dei generentur. Sed quia ad hoc minime pertingere potest, ut
ecclesia sancta filios pariat, ad resistendum igitur de horum partu felici
dicit Et peperit filium masculum. Sermo ergo nobis erit de partu filiorum
Dei, quos parit ecclesia sancta quotidie cum magno dolore et vario
impedimento. Et de hiis dicentur tantum, quales efficiuntur, dum ab
ecclesia sancta nascuntur. Et dico, quod p r i m o filii Dei, quos ecclesia
sancta parit, fortes et viriles sunt. Unde sequitur Et peperit filium
masculum, i[d est] fortem in fide, resistentem omnibus temptationibus

dyaboli, ut sit fortis ad pugnam et ut sit quasi mons in oculis fortissimi
inimici. leremie XXXlo: Novum faciet Dominus super terram; femina
circumdabit virum,96 quia mox oportet eum per Dei virtutem et Dei

sapientiam pugnare contra mundum, camem et dyabolum. Ideo omnes
penitentes, vir vel mulier, senex vel puer, mox in sua prima inceptione est
vir et virago, muzicze,97 dyabolo et huic mundo resistens; mox igitur,
cum mas culi effecti fuerimus et filii ecclesie, dyabolus nobis obviabit, sed
minime obtinebit in electis temptando eos, ut patet de filio Dei Domino
lesu Christo et eius apostolis, qui significantur per masculum. Unde
(Remigius) dicit: Et peperit filium masculum, i[d estJ Dominum lesu
Christum fortem, qui ad hoc venit, ut principem huius mundi debellaret. De
quo Psalmo XXllr: Quis est iste rex glorie? Dominus fortis et potens,
Dominus potens in prelio. 98 Bene ergo in hoc loco masculus in bonam

ler 31,22.
Cf. Výklad na Zjeveníe, díl 1., s. 454.
98 Ps 23,8.
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partem ponitur, quia significat Dominum lesu Christum vel certe membra
illius, que quotidie parit sancta ecclesia. Recte ergo sancti sub nomine
masculi comprehenduntur, quia fortiter contra adversa istius seculi
dimicant, sicut fecerunt sancti apostoli et martires, qui etiam corpora ipsa
pro Christi nomine tradiderunt, quibus psalmista dicit: Viriliter agite et
confortetur cor vestrum, omnes, qui speratis in Domino. 99 Hec il1e. 100
Sec u n do, filii matris ecclesie sancte debent se et suos subditos
recte regere et gentiliter viventes fidei subpeditare. Unde subditur: Qui

recturus erat omnes gentes in virga ferrea, quia Christus, potentia et virtus
fidei, omnia vincet et finaliter sibi subpeditabit. Et sic quilibet in Christo
potens fit vincere et regere primo in se omnes motus gentiles, quos a prima
generatione pateme traditionis contraxit; quos nec auro nec qualis alia
potentia poterit refrenare,

corruptibilibus,

sicut

dicit Petrus,

la

Petri 1°:

auro vel argento redempti estis de

Non

vana vestra

conversatione paterne traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni
incontaminati et immaculati Christi. 101 (Remigius) vero hunc masculum et
rectorem Christum vocat et omnes suos electos, loquens pro supradictis
verbis et dicens: quod autem subditur Qui recturus erat omnes gentes in

virga ferrea, qui potestate injlexibili omnes gentes regit. Unde dicitur in
Psalmo nO: Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem [tuamJ et

possessionem tuam terminos terre.
Te r t i o

filii

102

sancte matris ecclesie terrenorum societatem

aufugiunt,103 sive a conversatione malorum et iniquorum se subtrahunt et
[160v]

in solo deo Patre et Domino lesu Christo spem et refugium reponunt.
Tangitur ibi Et raptus est I filius eius ad Deum et ad thronum eius; quia
omnis, qui natus est ex Deo, habet spem illam, quod ibi sit, ubi Christus
est, ipso sic orante, lohannis xvno: Volo, Pater, ut ubi ego sum, illic sit et

minister meus. 104 Qui ergo per fidem et spem habitat circa Deum et tronum
eius, i[d est] Christum et ecclesiam celestem, iam non habet, quod timeat
in terris. Rapitur etiam iste filius ad Deum, quia excessus mentis sanctis hic
99

Ps 30 25

Hay~o:Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1083D-1084A.
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eoneeditur, ut Deum suum et thronum eius in eelis eontemplentur, ut eo
1e

rli

et

fortius pugnent in terris, seientes, quale premium reponitur eis in eelis.
Sieut patet de saneto Stephano, Actuum Vilo et ad Philippenses 111°, ubi
dieit Apostolus: Nostra autem conversatio in celis est. 105 Anima enim plus
ibi est, ubi amat; Mathei Vlo: Ubi est thesaurus tu us, ibi et cor tuum. 106 Et
raptus est filius eius ad Deum et ad thronum eius. Cum ergo draco pugnat

)S

ui
lS
to

la
la

contra hominem, tunc mox homo voluntate, intentione, proposito et ratione
oblevet se sursum ad Deum per fidem et spem, et hoc est ad Dominum
confugere,107 sic ut dieat eum David: Dominus firmamentum meum et
refugium meum, susceptor meus et liberator meus. 108 Item Psalmo XLVo:
Deus noster refugium et virtus, adiutor in tribulationibus, que invenerunt
nos nimis; et sequitur: Propterea non timebimus, dum turbabitur terra. 109
In Christo ergo debet anima firmari skut in petra, quam omnes
temptationes draeonis non possunt noeere. Quecumque enim homo bon i

rzi

jacit, et si difficultates veniunt, non est aliud faciendum, nisi ad deum per

et

orationes sanctas confugiendum,110 exemplo sanetorum filiorum matris

lS

eeclesie. Tales itaque effieiuntur filii sanete matris eeclesie fortes et viriles,

in

se et alios reete regentes et ineredulos fidei subpeditantes, terrenorum et

Ln

iniquorum soeietatem aufugientes; III fortes sunt et viriles eum draeone

et

pugnantes.

Et mulier fugit ad solitudinem, ubi habebat locum paratum a

m

et

Deo, et ibi pascant illam diebus mille ducentis sexaginta [Apc 12,6].

Lt.

lam dietum est de sevitia dyaboli et erudelitate, qua seviet eontra

ia

eeclesiam Domini. Hie iam dieetur de adiutoriis omnipotentis Dei, que

lS

adiutoria prebebit Dominus Deus eeclesie sue sanete eontra draeonem et

et

filium eius Antiehristum. Serrno ergo nobis erit de adiutorio divino, quod

m

Deus dat eeclesie sanete eum draeone pugnante. Et dieentur de adiutorio et

at

proteetione Dei t r i a. P r i m o , quid faeere debet eeclesia militans

ie
Act 7 55' Phil3 20
Mt 6,2l.'
,
107 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 464.
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pugnando cum dracone pro suo filio, ut habeat vel habere valeat
adiutorium divinum. Sec u n do, in qui divinum adiutorium sive auxilium
aut protectio consistit. Te r t i o, quamdiu dabit Deus suum auxilium.
Quo igitur ad p r i mu m, ubi dictum est, quid facere debet ecc1esia
militans et pugnans cum dracone, ut habere valeat adiutorium divinum et
draconem sibi resistentem vincat. Et dicendum, quod debtet presentem
mundum deserere; 112 tangitur ibi Et mulier fugU in solitudinem, i[ d est]

mentis secretum, spreto tumu/tu mundi. l13 Sicut enim hostes fortiter contra
se congregati ad campum contra se exeunt ad pugnandum, sic ecc1esia
facit, ad campum et desertum exit, ut draconem vincat. Notandum est
[161r]

autem, quod Dominus maxima sua dona dare consuevit in solitudine. In
solitudine I lacob vidit scalam, Genesis XXVlllo. 114 Item angelus lacob
benedicit in solitudine, Genesis XXXllo. 115 Moysi apparet Deus in

solitudine in rubo, Exodi 111°.116 Manna filios Israhel pavit in solitudine,
Exodi XVlo. 1I7 Potatur aquis vinis, Exodi XVllo. 1I8 Decem precepta et

totam legem et formam tabemaculi dat in deserto, Exodi XIXo. 1I9 Item in
nova lege Dominus pascit populum in deserto, Mathei XVlo. 120 ln monte
legem dedit octo beatitudinem, Mathei Vo. 121 ln monte oravit etc. 122 Qui
ergo vult fmi divino adiutorio et eius consolatione dignus reddi, oportet
fugere in solitudinem, sicut hic dicitur Et mulier fugU in solitudinem, i[ cl
est] ad spretum et abdicationem omnium consolationum huius mundi. Nihil
enim concupiscere [deberet homo] in hoc mundo nec gaudere de aliquo
transitorio, quod nostram mentem turbaret. Solitudo vera est, quam
solitudinem potest homo intrare, licet difficulter, etiam regnum terrenum
possidendo sicut David rex existens, Psalmus Lllllo: Timor et tremor

venerunt super me et contexerunt me tenebre; et dixi, Quis dabU mihi

Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 466, ř. 143 n.
Glosa ordinaria, Bibliorum sacrorum cum Glossa ordinaria, tom. V., Lugduni 1545,
fol. 257 V •
114 Cf. Gn 28,12.
115 Cf. Gn 32,29.
116 Ex 3,2.
117 Ex 16,15.
118ExI7,5.
119 Ex 19,2.
120 Mt 16,9.
121 Mt 5,1.
122 Mt 14,23.
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pennas sieut eolumbe, et volabo et requieseam? Eeee elongavi fugiens et
mansi in solitudine; 123 quasi diceret, mentem abstraxi ab inquietitudine
omnium per abrenuntiationem.
(Remigius) vero dupradictum textum sic exponit: Et mulier fugit in
solitudinem. Solitudinem, ad quam mulier fugit, seeretum mentis debemus
intelligere, quia abiciens terrenorum desideriorum tumultus et mundi huius
superfluas euras, se ipsam desertum quietis facit, ibique loeum a Deo
paratum, hoc est omnipotentem, qui in eorde illius requieseit. In solitudine
ergo eordis loeum san cti inveniunt. 124 Est ergo solitudo prima seculi
presentis deserere mundum presentem et habere mentis tranquillitatem, in
qua Deus possit habere quietatem ad docendum et consulendum, quomodo
possit fidelis anima et sancta militans ecclesia dyabolum convincere, ab
omnibus abstinens. Cum enim draeo solvitur suis temptationibus
gravissimis eontra eeclesiam sanetam, utile est eonfugere ad loeum
seeretum vel seeurum et ab illis hominibus, qui eam infestant, evadere et
ad desertum eonfugere. Et eum fugit in desertum, se[ilieeJt solitudinem
eordis, aufugit l25 peeeatum oeulorum, lingue et aurium; tune invenit
eonsolationem spiritus saneti. Christus l26 solitudinarie libenter loquitur,
dum tumultus seeuli non sunt in eorde. 127 Sicut Moysi in monte, Exodi
111°,128 et sicut Ezechieli, sicut Iohanni in insula Pathmos. Sed dum sunt

huius mundi inquietationes, non loquitur Christus anime libenter, sed dum
se quietat et solitaria fit sieud in deserto, tune Dominus premunit eam; hoc

enim desertum san cti intrabant, dum delicias huius mundi dimittebant,
vitam delieatam et otiosam. Sed nune draeo effundit temptationes
gravissime in homines, dum se[ilieeJt temptat eos avaritia, luxuria et pro
divitiis eontendere, et ideo draeo vineit. 129
Sed etiam aliud desertum in futuro, regnum celorum, ubi pnus
habuit locum Lucifer cum suis angelis, de quo dicit Salvator Luce XVO:
Quis ex vobis homo, qui habet eentum oves, et si perdiderit unam ex illis,
Ps 54, 6-8.
Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1084C.
125 Ms. auffugit.
126 Sscr. Dominus enim Deus.
127 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 466, ř. 149-152.
128 Cf. Ex 3,4.
129 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 466, ř. 162-165.
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nonne dimittit nonaginta novem in deserto et vadit ad illam, que perierat,
donec inveniat eam?130 Et cum ad illud desertum quis evolaverit, tunc
poterit se abscondere a dracone. Illud desertum est solatiosum et
[161v]

gaudiosum, ibi canunt aves / letas cantiones. De illo enim deserto, de quo
draco Lucifer cecidit, illuc fideles venient et specialiter Christus, cum iam
precessit, ut locum suis prepararet ad habitandu. lohannis Xllllo: In domo
Patris mei mansiones multe sunt; si quo minus, dixissem vobis, quia vado
parare vobis locum. 13l Et sic patet quo ad primum de duplici desertů et
solitudine, ad quam fugit mulier. Et mulier fugit in solitudinem, ubi habet
locum paratum a Deo. Mulier, i[d est] ecclesia sancta ista diiudicans contra
Antichristum,fugit in solitudinem, i[d est] per abdicationem terrenorum et
voluptatis carnalis et sic spreta iocunditate mundanorum pascitur deliciis
spiritualibus. Et hoc est, cum subdit Ubi habet locum paratum, sc[ilice]t
[separatum] a tumultu populari,
.

..

znsplratlOnem.

a Deo, per spiritualem mentis

132

Sequitur: Ut ibi pascant illam diebus mille ducentis sexaginta. Heri
dictum est, quid facere debet ecclesia militans pugnando cum dracone pro
suo filio, ut habere valeat adiutorium divinum et draconem resistentem sibi
vincat. Et dixi, quod debet presentem mundum deserere; ibi Et mulier fugU
ad solitudinem, i[d est] mentis secretum, spreto tumultu mundi. 133 Sicut
enim hostes fortiter contra se congregati ad campum contra se exeunt ad
pugnandum, sic ecclesia facit, ad campum et desertum exit, ut draconem
vincat. Hic iam ostendit Apostolus d u o. P r i m o, in quo divinum
auxilium consistit. Sec u n do, quamdiu Deus dabit suum auxilium. Sermo
ergo nobis erit de adiutorio divino ecclesie sancte, quod Deus prestabit
fidelibus suis contra draconem et filium eius Antichristum. In quo autem
divinum adiutorium consistit? Et dico, quod in confortatione spiritualium
et camalium ciborum; tangitur ibi Ut pascat illam. Ad litteram pavit Deus
in deserto populum israheleticum camibus et panibus et potavit aqua sine
defectu populum ipsum et iumenta eius. Et hodie pascit omnes, qui

Lc 15,4.
10 14,2.
132 OA V, Commentarius in Apocalypsin, Wittembergae 1528, fol. III v.
133 Glosa ordinaria, Bibliorum sacrorum cum Glossa ordinaria, tom. V., Lugdu~i 1545,
fol. 257 v •
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invocant illum. Secundum quod dicit psalmista, Psalmo CXL Vlo:

ll,

Precinite Domino in confessione, psal[l]ite Deo nostro in cithara. Qui

llC

operit celum nubibus et parat terre pluviam, qui producit in montibus

et

fenum et herbam servituti hominum; et sequitur: Qui dat iumentis escam

10

ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum. 134

m

Sicut ergo egit Dominus Deus curam de vite spiritualis inceptione,

'10

agit hic de vite huius continuatione per cibum corporalem et

10

SiC

et

spiritualem. Sicut enim Deus dat et dedit cuilibet creature viventi vitam

let

habere in semet ipso, angelo, ho mini et iumento, sic tamen dedit, ut

ra

indigeat aliquo extrinseco sibi vel sue nature, puta cibo ad se

et

conversandum; et hoc pro tanto fit, ut quodlibet vivens recognoscat, quia

Us

sicut esse et vivere suum est a Deo, ita etiam non nisi a Deo suo esse illud

~lt

poterit continuari, ut sic quodlibet vivens necesse habeat respicere suum et

tis

ad ipsum clamare, ut det cibum sibi in tempore. Hinc Psalmus: Qui dat

iumentis escam ipsorum et pullis corvorum etc. 135
~ri

Et nota, quod t r i pIe x est panis, quo pascuntur filii ecclesie

'fO

militantis in solitudine. P r i m u s est panis doctrine sancte, sec u n d u s
[162r]

lbi

panis est sacramentalis, t e rt i u s consolationis interne, / vel gratie. De

git

primo Mathei 1111° dicit Salvator: Non in solo pane vivit homo, sed in

:ut

omni verbo, quod procedit de ore Dei. 136 Hoc pane pascit Dominus per

ad

doctores fideles et predicatores, sicut pollicitus est Ezechielis XXXllllo:

:m

Susucitabo super eas pastorem unum, qui pascat eas, servum meum David;

lm

ipse pascet eas et ipse erit eis in pastorem; ego autem Dominus ero eis in

no

Deum. 137 De secundo autem pane dicit Remigius: In hac quippe vita

bit

pascimur vero manna, i[dl est corpore Christi, qui de se ipso dicit: Ego

:m

sum panis vivus, qui de celo descendi. 138 De tercio pane dicitur

lID

Ecclesiastici XVO: Cibabit illum pane vite et intellectus et aqua sapiencie

:us

. potab'lt I'11 um. 139
saI utarzs

ne

Nota ulterius, quomodo sacerdotes moderni, adversarii vite Christi
et apostolorum, relicti sunt in magna fame spirituali verb i Dei, non
Ps 146, 7-9.
Ps 146,9.
136 Mt 4,4.
137 Ez 34,23-24.
138 Haymo, Expositio, MPL 117, col.1085A (10 6,51).
139 Sir 15,3.
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intelligentes nec populum regere scientes, quia hanc solitudinem refugii
huius mulieres relinquerunt et se de diviciis et castris et civitatibus huius
mundi intromiserunt et sunt in solitudine nimi a et per consequens a dei
pastu nimis derelicti. hinc de ipsis est prophetatum per Amos VlIlo: Ecce

dies veniunt, dicit Dominus et mittam femem in terram, non famem panis
neque sitim aque, sed audiendi verbum Domini. 140 Oportet enim in
solitudien colligi manna, nec datur sacerdotibus pharaonis in Egipto, i[d
est] dotatis, qui esuriunt porros et cepas Egipciorum. 141 Et patet, quomodo
Dominus in Egipto pascet et quibus panibus in solitudine, i[ d est] in hoc
mundo, qui est in conspectu future vite sicut solitudo, plena bestiis et feris
crudelibus. Et sic patet in quo consistit

adiutorium Dei, quia in

confortatione corporalium et spiritualium est expressatum, ut pascat eam
ibi dulcedine etiam contemplationis et doctrina Scripturarum, quam nec
deserit etiam corporaliter. bene ergo dicit Ut pascat eam ibi, i[d est] verbo
predicationis. leremie 111°: Dabo vobis pastores iuxta cor meum et pascent

vos scientia et doctrina. 142
Quo ad secundum, ubi dictum est quamdiu dabit Deus suum
adiutorium, auxilium et protectionem ecclesie sue sancte. Et dicendum,
quod omnibus diebus sive temporibus. Tangitur ibi Diebus mille ducentis

sexaginta, i[d est] toto tempore vite presentis, quia tantum durabit ecclesia
militans et Christi doctrina. Mathei ultimo: Ecce ego vobiscum sum usque

ad consumationem seculi. 143 Remigius sic dicit: Quamvis hic numerus
specialiter pertineat ad tempora Antichristi, quibus necessario pasce tur
ecclesia a doctoribus, precipue Helia et Enoch, tamen ad omne tempus
potest referri. a Domini s[cilicJet ascensione usque adfinem se culi. In hoc
enim tempore morante ecclesia in solitudien pascent eam doctores
exemplo et doctrina, per suas epistolas, per evangelium et expositiones
libro rum, pabulo divini sermonis. Nam sicut Antichristus mille ducentis
sexaginta diebus et tribus annis et dimidio regnabit, ita et Christus mille
ducentis sexaginta diebus predicavit. Ideoque totum tempus presens
possumus accipere per hunc numerum, a quo divina predicatio cepit, in
Am 8,11.
CfNm 11,5.
142 Ier 3,15.
143 Mt 28,20.
140
141
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quo etiam et novissimos predicatores exterminabit. Hec ille. 144 Ex cuius

šii

verbis patet, quod omni tempore adiuvabit Dominus ecc1esiam, pascens

us

illam doctrina sancta, maxime tamen tempore Antichristi hoc erit

lei

necessarium. non enim permittet Dominus fideles suos temptari supra id,

ce

quod possunt, sed faciet cum temptacione profectum. Secundum quod

lis
ln

[162v]

dicitur I Corinthiorum Xo : Fidelis est De us, qui non / patietur vos

[d

temptare supra id, quod potestis, sed Jadet etiam cum temptatione

do

proventum, ut possitis sustinere. 145 Hec sufficiant de adiutorio Dei. primo,

oc

quid facere debet ecc1esia, ut habeat illud a Deo. Secundo, in quo consistit.

ns

Tertio, quamdiu dabit Deus auxilium ecc1esie sue sancte, sive quo tempore.

ln

Maxime ergo, qui pascuntur cibis predictis et adiuvantur a Deo grati debent

Lm

esse, et non eum ad iracundiam provocent sicut populus Israhel, qui ad

ec

iracundiam provocavit illum, non advertens bona, que illi fecit in deserto

bo

quadraginta annis. Quibus nunc multi similes inveniuntur fratres et sorores,

mt

qui in desertum exierunt, ut Deo servirent, qui post multa benefici a Deum
provocant ad iracundiam, qui ut patres eorum salutari sunt et inpingvati et

lm

habundant delitiis, et legem Domini post terga proiciunt. Sed ve talibus, ut

m,

patribus eorum, quibus comminatus est Dominus per David prophetam

tis

d[icens] Psalmo: Quadraginta annis proximus generationi huic et dixi,
semper hii errant corde; ipsi vero non cognoverunt vias meas. Quibus

ue

iuravi in ira mea: Si introibunt in requiem meam. 146

'us

Et factum est prelium magnum in celo, Michael et angeli eius

fur

'us

preliabantur cum dracone et draco pugnabat et angeli eius; et non
prevaluerunt neque locus inventus est amplius eorum in celo [Apc 12,

~oc

'es

7-8].

Superius ostensum est, in quo auxilium divinum seu adiutorium

les

!tis

'lle

ms

consistit, et dictum est, quod in confortatione spiritualium et camalium
ciborum. Etiam dictum est, quamdiu dabit Deus suum adiutorium et
protectionem ecc1esie sue sancte, quia omnibus diebus sive temporibus, i[d
est] toto tempore vite presentis, quia tantum durabit ecc1esia militans et
Christi doctrina. Hic iam dicetur de suffragiis sanctorum angelorum, quod
Cf. Haymo, Expositio, MPL 117, col. 1084D-I085A.
I Cor 10,13.
146 Ps 94, 10-11.
144
145
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habet a Deo ecclesia sancta. Adiuvat enim ecclesiam sanctam pascendo
illam per suam doctrinam, quod facit per doctores. Adiuvat etiam per
sanctos angelos, qui illam defendunt, ne vitam spiritualem ei draco et
angeli eius auferant. 147 Mundani pugilles semper cupiunt obtinere vitatn
presentem et ideo victores dicuntur; sed spirituales pugiles gaudent, dum
ea obtinent, que ad spiritualem vitam pertinent, et victores existunt
nominati, etiam si corporaliter moriuntur. Dum autem fideles pro
spiritualibus, que ad vitam pertinent, se draconi opponunt, qui stat contra
eos, semper paratus impedire et devorare desiderans, Dominus omnipotens
dat illis suffragia angelorum suorum sanctorum omnium, maiorum et
minorum. Sermo igitur nobis erit de suffragio celesti, quod habet ecclesia
sancta a Deo per angelos sanctos. De quo suffragio dicentur q u a t t u o r .
P r i m o, quando facit Deus per angelos suos suffragium ecclesie sancte.
Sec u n do, qui impedire volunt illud suffragium angelorum. Te r t i o ,
utrum impedient suffragium angelorum, an non. Q u art o, qualis pena
sequetur impedientes.
Quo erg o ad

p r 1 m um, ubi dictum est, quando facit Deus

suffragium ecclesie sancte per angelos. Et dicendum, quod tunc dat Deus et
facit suffragium ecclesie sancte et omni fideli anime, dum mundum
presentem deserit, qui per solitudinem significatur, sicut supra dictum est
Et muliet fugit in desertum.
S ecundo, dum eloquia divina suscipit et in hiis /delectatur, que

[163r]

per pastum significantur; ut ibi pascat eam. Illis enim beati spiritus suo
auxilio assistunt, qui divina eloquia puro corde suscipiunt; sicut etiam
tantum illos derelinquunt, qui verbum Dei non curant audire et implere.
Hinc filii lsrahel quamdiu divinum sermonem in corde susceperunt, tamdiu
angelorum auxilio sunt protecti. Sicut enim dum rex misericors compellitur
ob malitiam aliquem condempnare, cuncti servi maledicentes condempnant
nec adiutoria condempnato ferunt, sic quem Deus ob peccata sua nimi a
dereliquit.
Tertio suffragium angelorum datur, dum ad Deum quis converti
incipit et penitentiam fideliter agit. Huius figura habetur in Veteri lege, ubi

147

Ms. aufferant.

482

J.

legitur, quomodo dum filii Israhel deberent exire de Egipto, quasi nihil
proprio labore faciebant, sed totum per angelos Dei agebatur, nam omnia
angelus primogenita Egiptiorurn occidit. Et postea Moyses ait ad populum,
Exodi

xnno: Nolite timere,

state et videte magnalia Domini, que facturus

est hodie. Egiptios enim, quos nunc videtis, nequaquam ultra videbitis
usque in septiternum. Dominus pugnabit pro vobis et vos tacebitis.'48
Angelus Dei, qui precedebat castra Isra[hJel, abiit post eos et cum eo
pariter columpna nubis. Sed dum iam celeste manna degustant, dum iam
mare rubrum transeunt, dum aquam vite bibunt, dum botros terre
promissionis terunt, per se iam exire ad bella animantur, ut quos per se
angeli protegebant, iam socii angelorum simul pugnando fiant. Sic nos,
donec parvuli sumus et lacte alimur'49 doctrine, sub tutoribus et

actoribu/ 50 angelis custodimur, nec grandia nobis bella consplClmus
im[m]inere. Dum vero iam celestis panis consequimur subtiliorem
annonam et agni immaculati camibus satiamur, dum etiam vere viti s de
radice Iesse sanguine potamur, iam pane vite confortati excitamur ad
bellum, laxantur dyaboli ad nos exercitandum, tunc nobis dicitur illud ad
Ephesios Vlo: lnduite vos armatura Dei, ut possitis resistere in die malo et

stare adversus insidias dyaboli. 151 Ex isto possumus intelligere illos, qui
verbo dei nutriuntur, quod in principio indigent doctoribus, sed post debent
esse etiam aliorum doctores. Nota, quomodo nostris temporibus non statim
oriente veritate dyabolus habuit potestatem temptandi occisione, quamvis
fuerunt adversarii infiniti in medio no strum. Similiter patet de Christo: in
prima pugna victo dyabolo accesserunt angeli et ministrabant ei,152
tamquam sibi as[s]istere parati; sed in passione venit angelus et agonistam
confortavit, ut fortis sit in bello, tamquam iam solus relinquendus. Et sic
patet, quod dum quis incipit converti ad Dominum, statim habet suffragium
angelorum, qui gaudent de conversione et penitentia hominum, Luce

XVo. 153

Ex 14, 13-14.
Cf. I Cor 3,2.
150 Cf. Gal 4,2.
151 Eph 6,11;13.
152 Mt 4,1l.
153 Lc 15,10.
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Quarto datur suffragium angelorum hiis, qui curam sui ipsius et
vigilantiam etiam proximorum habent. Notatur in muliere, nam ipsa
draconem conspitiens sibi resistentem fugit in solitudinem; pro hae enim
[163v]

muliere pugna agitur mirabilis. Ideo neeesse est, ut mulier, i[d est]
eeclesia militans et omnis anima fidelis sit eauta valde / et diligens primum
de se ipsa, alioquin nisi ipsa primum vigilaverit supra se, minime ei angeli
auxiliare valebunt. Sieut enim in eorporali eertamine prelio adversarii
alieuius civitatis, ut eam devastent, diversos speeulatores et astutos valde
ad prospitiendum, quid illie agitur et an sint circumspecti, mittunt, sic et
sathan quibusdam suggestienibus, quomodo quis stat in proposito, probat,
etiam ad extra quedam bona et vera incutiendo menti eorum, falsa et
erronea inserendo, sic quod saltim seducat. 154 Ideo sepe ad vigilantiam
contra dyaboli astutiam ammoniti sunt sancti. Si ergo volumus habere
suffragium angelorum, incipiamus bene agere et circa omnia bona opera
habebimus illorum suffragia, secundum quod dicit David in Psalmo:

Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuiS. 155
Q u i n to, dum timet Dominum et implet eius precepta, habet
undique circa se angelos Dei. Psalmo XXXIIlo: Inmittit angelus Domini in

circuitu timentium eum et eripiet eos. Wpusti mocz andiel panie
wokol

bogiczich

Sle

geho

y

wyprosti

gie.

156

Tunc

suffragium habet militans ecclesia vel quelibet fidelis anima, dum mundum
deserit, dum eloquia divina audit, dum ad Deum incipit converti, dum
curam sui ipsius habet et aliorum, et dum Dominum timet. Et hoc est quo
ad primum, sc[ilice]t quando facit Deus suffragium ecclesie sancte.
Et sequitur: Et draco pugnabat et angeli dus, et non prevaluerunt

neque locus inventus est amplius eorum in celo. Heri dictum est de
suffragiis sanctorum angelorum ecclesie sancte, que facit per angelos
sponse sue et cuilibet fideli anime. P r i m o, dum mundum presentem
deserit, qui per solitudinem significatur. Sec u n do, dum eloquia Domini
suscipit. Tertio, dum ad Deum quis converti incipit. Quarto, dum curam
sui ipsius et christianorum habet. Quinto, dum timet Dominum et implet

Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 469, ř. 50-60.
Ps 90, ll.
156 Ps 33,8.
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eius preeepta. Hie iam ostendit apostolus, qui sunt, qui impedire volunt et
subtrahere suffragium angelieum, ne eeclesie suffragentur a Domino missi.
Et dieendum, quod dyabolus eum suis ministris et sequaeibus; tangitur ibi
Et draco pugnabat et angeli eius. Ipse enim dyabolus eum suis ministris in
omnibus ideo eeclesiam sanetam bonis operibus impedit, ne per ipsa bona
opera sibi suffragia angeliea mereantur a Deo aecipere. Inveniuntur ergo in
lege veteri et in nova nune in orationibus nune in ieiuniis sieut Christum,
nune in matrimonie sieut Saram, nune in predieatione sieut Paulum
impedire. Seit enim dyabolus, quod si homines impedit in bonis operibus
vel illos a saneto opere abstrahit, quod a Deo nulIum habent suffragium.
Ideo dicitur de illo: Et draco pugnabat et angeli eius, totas vire s suas
eonflantes in unum, se[iliee]t ut ipse draeo impugnet eeclesiam, noxia
eonsulet, perversa suggeret, angelorum bonorum suffragia impediat. Et
nota, quia tune draeo pugnat, eum aliquem exereitum et aliquem principem
adversum nos in belIum destinat. Sunt enim diversi principe s tenebrarum,
ut dicitur ad Ephesios Vlo, qui alias principe s non dieerentur, nisi primates
ferent aliorum spiritum iniquorum. Est ergo quidam princeps fomicationis
[164r]

et infiniti sunt spiritus, qui in hoc offieio isti principi parent et per singulos
quosque homines diversi sunt huius principis / milites, ad huius peccata
impelIentes. Similiter et iracundie spiritum principem unum arbitror, sic et
avaritie et superbie et ceterorum malorum principe s putes. Est tamen
quidam ho rum omnium in nequitia eminentior et in dolo subtilior, qui sicut
dicit Luce Xlo, a Domino vocatur armatus atrium suum custodiens,157 sic
hie vocatur draco cum omnibus suis. Et nota, quod angeli Michaelis vel
draconis, sicut dicit Haymo, dicuntur illis subditi et ad obediendum m iss i,
non tamen ab eis creati. Sic et nos solem us dicere, videntes eos, qui [ex]
eadem societate sunt: Ecce mei aut nostri. Hinc enim Dominus de pussilis
ait Mathe; XVIlf': Angeli eorum semper vident faciem Patris mei, qui in
celis est. 158 Hinc losue principem exercitus Domini interrogat, Iosue V:
Noster es, an adversariorum?159 Omnes enim angeli bon i dicuntur angeli
Michaelis, quia ad eius societatem pertinent;

Cf. Lc 11,21.
Mt 18,10.
159 los 5,13.
157
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in quo numero bonorum angelorum etiam homines iusti comprehenduntur,
pugnantes cum dyabolo. Similiter angeli draconis dicuntur omnes,
quotquot ei consenserunt. Pugnant itaque Michael et angeli eius in celo,
hoc est in ecclesia, et pugnat draco cum suis demonibus, quoniam sicut
demones sunt parati semper ad impugnandum, Ua et san cti angeli ad
resistendum. Attamen nec nos sine angelorum, nec rursum angeli sine
nostro conflictu contra nostrum hostem dimicant. Erigamus ergo arma
securi, quia fortissimos nostre patrie concives, et invictos adiutores
habemus; iuxta quod Apostolus dicit: Nonne omnes administratorii sunt
spiritus in ministerium missi, propter eos qui hereditatem capiunt
salutis?160 Inde autem illi fortes, unde et nos; inde illi invicti, unde et nos,
i[d est] ex divina virtute, sine qua nec illi aliquid valent nec nos. Pugnat
enim nunc Michael, qui est prepositus ecclesie, cum suis angeUs pro
ecclesia. Pugnabit etiam tempore Antichristi, iuxta illud Danielis XlI': In
tempore illo consurget Michael princeps magnus, qui stat pro filiis popuU
tui, et veniet tempus, quale non fuit ab eo, ex quo gentes esse ceperunt,
usque ad tempus illud. Hec ille. 161 Pugnat draco ille et angeli eius ad vitia
inflammando et contra Michael et angeli eius viti a extinguendo. Draco
penitentiam prolongando vel omnino spemendo, Michael ad fletum
provocando, de Deo summe confidendo; draco pseudoprocurando sicut
Balaam, Michael prohibendo, draco ydolatriam, Michael prohibendo et
suffocando, ut patet in canonica lude, ubi dicitur: Cum Michael

archangelus cum dyabolo disputans altricaretur de Moysi corpore, non est
ausus iudicium inferre blasphemie, sed dixit etc. 162
Quo autem a d t e r t i um, ubi dictum est, utrum demones impedire
possunt suffragium predestinatorum vel non. Et dicendum, quod
nequaquam ad finaliter impedire possunt, ne fiat suffragium predestinatis
ad vitam; tangitur Et non prevaluerunt, sc[ilice]t vincere [et] finaliter
impedire et subtrahere suffragium sanctorum. Nam si quis de hiis, qui

160
161
162

Hbr 1,14.
Haymo, Expositio in Apoca1ypsin, MPL 117, col. 1085C-1086B; Dn 12,l..
Iud 9.
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secundum

propositum

vocati

sunt

sancti,

permitten[te] 163

divina

providentia ad tempus in culpam labitur, nequaqaum tamen dyabolus
vincit, sed vincetur, vel predestinatis ad vitam etiam mala in bonum
cooperantur. Romanorum VlIlo: Scimus, quoniam dili[gentibus Deum
[164v]

etc.] 164 / Si enim aliquando datur potestas in aliquo homine sibi, non tamen
potentiam illam potest habere, quin et si cadit, non resurgit. Haymo dicit:
Et non valuerunt, quare dicit et non valuerunt, cum etiam post baptismum
et suam abrenuntiationem dyabolus multos decipiat? Respondetur: Licet
videatur prevalere ad tempus, tamen in eos, qui ad vitam sunt predestinati,
non prevalebit, quia ablato peccato per penitentiam non invenit et in eis
locum dyabolus. 165
Quo ad q u art um, ubi dictum est, quod de ecclesia sancta
impedientes suffragia eicientur sive expellentur; tangitur ibi Neque locus
eorum amplius inventus est in celo. Nullus locus dyabolo, quia nullum
vitium debet permanere in christiano, nec in lingua quidem per verba
inutilia aut forte nociva, nec in occulis per lasciviam, nec in corde per iram
et odium. Unde Paulus ad Ephesios 1111°: Sol non occidat super
iracundiam vestram, nolite locum dare dyabolo. 166 Si ergo quis heri iram
hausit vel malum propositum concepit, iam dyabolo locum dedit. Si autem
in sermone iam compungitur, si accipit gloriam verbi Dei, quod nunc audit,
et persequitur inceptum mal um, iam in eo dyabolus locum amisit. Sicut
supra dictum est ad Ephesios 1111°: Nolite locum dare dyabolo, et sequitur
demonis expulsio: qui furabatur iam non furetur, ecce dyaboli expulsio;
magis autem laboret operando manibus suis, ut habeat, unde necessitatem
tribuat patienti. 167 Ex istis possumus intelligere, quod illi ministri draconis
sunt, qui impediunt ea, que pertinent ad iuvamen et suffragium electorum,
que sunt virtutes omnes, predicatio verbi divini, cena Domini etc. Et hii
ministri et angeli draconis hiis temporibus nimium sunt per orbem
multiplicati; quorum non incongrue papa modemus princeps existerit. Sed
Dominus omnipotens notabiliter eiecit hos nunc ministros de Boemia et de

163

Ms. permittendi.

164

Rm 8,28.

Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1086C.
Eph 4,26-27.
167 Eph 4, 27-28.
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Moravia. Quibus artus satis est locus et non dubitamus, quia et in aliis
terris omnes impedientes canonicos, monachos, abbates, cruciferos, qui
impediunt salutem proximorum, eiciet etc. Hec de suffragiis celestibus
angelorum sanctorum dicta sufficiant: Quando

168

facit Deus suffragium

ecclesie, secundo, qui volunt illud impedire, tertio, utrum hoc impedit an
non, quarto, que pena et vindicta sequetur impedientes.

Et proiectus est ilIe draco magnus, serpens antiquus, qui
vocatur dyabolus et sathanas, qui sedu cit universum orbem, et
proiectus est in terram et angeli eius cum ilIo missi sunt [Apc 12,9J.

Post suffragium celeste[m], quod Deus dat ecclesie sue sancte et
omni anime fideli per angelos ad pugnandum cum angelis tenebrarum, hic
iam ponitur victoria sanctorum angelorum; ibi Et proiectus est draco.
Sermo ergo nobis erit de hoste ecclesie victo, et dicentur de illo t r i a.
P r i m o, qualiter est convictus, vel in quo notatur eius convictio; que
[s e cu n do] significatur per diversa nomina. Te r t i o ostenditur, ubi
convictus hostis cum suis ministris habet locum.
Ad P r i m um, ubi dietum est, qualiter est convictus, vel in quo
notatur eius convictio. Et dieo, quod eius convictio notatur in proiectione
vel abiectione eius voluntatis. Horno enim vi den s se liberatum per angelos

[165rJ

Dei, iam non debet suo nocentissimo subdi hosti ulterius nec subiacere eius
peramplius domino, a quo liberatus est, nec sibi ultra / acclinetur, sed iam
constanter eum talibus celestibus sociis contra ipsum pugnando perseveret.
Unde dicit Et proiectus est draco. Et nota, quod homo tunc proicere dicitur
Dominum, dum fidem de eo non potest habere nec sermonibus eius vult
credere. Psalmus XLIXo: [Peccatori autem dixit Deusi 69 Quare tu
.
.,
.
7 0 ? cr;
enarras lUStltzaS
meas et assumls
testamentum meum1per
os tuum. 1 u

vero odisti disciplinam et proiecisti sermones meos retrorsum. 171 Secundo,
dum de Deo confidentiam non vult habere, sed ad alia adiutoria confugero.
Pro qua [re] 172 arguti sunt filii Israhel, ut patet li Regum XO, ubi dixit

Ms. quando quando.
Marg. dex.
170 Ms. tuum.
171 Ps 49,16-17.
172 Ms. se.
168

169
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Samuel: Vos proiecistis hodie Deum vestrum, qui solus salvavit vos de
universis malis; 173 sc[ilice]t eligendo Saul in regem. Sic econtra dicitur
homo proicere dyabolum, dum omnem spem et confidentiam de eo
abstrahit et iam eius auxilio et consilio non acquiescit, sciens illud esse
maledictum et omnino delendum, qui in istis principibus confidit. leremie

xvno: Maledictus homo, qui confidit in homine et ponit carnem brachium
suum et a Domino recedit cor eius. Erit enim quasi mirice in deserto et non
videbit, cum viderit bonum. 174 Hinc etiam Psalmus CXVL 0: Nolite
confidere in principibus, in filiis hominum, in quibus non est salus; et
sequitur: Exibit spiritus eius et revertetur in terram suam. In illa die
peribunt omnes cogitationes eorum. Beatus, cuius Deus Iacob adiutor eius,
spes enim in Domino Deo ipsius, qui fecit celum et terram, mare et omnia,
que in eis sunt, qui custodit veritatem in seculum; c z i n i s u d ti e m ,
kteriž bezprawie trpie, dawa pokani lacznym. 175 Dum
ergo homo posse dyaboli non timet nec amat nec in eo confidit, tunc
proiecit eum. Et hec proiectio fit per plenam abrenuntiationem mundi et sui
ipsius. Isaie nO: In die illa proiciet homo ydola argenti sui et simulachra
auri sui, y obludne obrazy zlata sweho, que fecerat sibi, ut
adoraret talpas et vespertiliones .176 O si pensaret homo, si est iste inimicus
proiectus per ipsurn. Si citius consentimus eius spiramini, quam que Deus,
spiritus bonus inspirat, si plus timemus eius timorem, sc[ilice]t corporis,
quam Dei amissionem, tunc non est adhuc proiectus ex te.Oportet ergo,
quod vel Deum no strum proiciamus, vel istum hostem et inimicum, quia
nulla Christi ad Belial conventio potest haberi. 177 Ad hoc quilibet laborare
debet christianus, ut iste inimicus primurn ex se ipso, deinde ex domo,
deinde extra civitatem, deinde extra totam ecclesiam proiciatur.Grandis
enim est cecitas hominum, quod homines adversarios tales sustinent et
capitaneos inimicos animarum suarum sub proprio corde fovent, qui
animas occidere querunt et perdere. Et hoc est quo ad primurn.

I Srn 10,19.
ler 17, 5-6.
175 Ps 145,2-7.
176 Is 2,20.
177 II Cor 6,15.
173

174
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Quo autem a d sec u n dum, ubi dictum est, quod describitur huius hostis
convicti diversa nequitia sive malitia, que significatur per diversa eius
nomma, quorurn primum est draco; ibi Et proiectus est ille draco. Ubi
notandum, quod sicut Christus propter diversas eius virtutes et beneficia
diversis no minibus appellatur, ut quia solus a Deo est principaliter unctus ,
dicitur Christus, quia solus salvat, dicitur lesus, quia peccata nostra tulit
offerendo se voluntarie, dicitur agnus, quia ipse solus animas amat et regit,
ideo dicitur pastor, quia perfecte satiat, dicitur panis vite, quia solus
tenebras nostras repellit, dicitur sol et lux mundi, quia sine errore dux
noster est, ideo dicitur via et veritas, quia solus nos letificat in tristitia,
dicitur viti s vera, et sic secundum diversas conditiones sue bonitatis
[165v]

diversis nominibus appellatur, sic est de angelis, I tam bonis quam malis
credendum. Quanto melius cognoscimus nequitiam et malitiam nostri
hostis, tanto plus fugere illurn debemus et a nobis proicere, et quanto
melius cognoscimus Dominum lesum Christum, tanto ferventius illum
amemus et ei fortius adhereamus, ut cognoscatur nequitia nostri hostis et
suorum ministrorurn; quam nequitiam descriptio nominum eius ostendit.
lam per ordinem ad descriptionem eorundem accedamus. Primum
nomen nostri hostis est draco.

Draco autem ideo dicitur, qma

cal[l]idissimus et sitibundissimus 178 nostre dampnationis; item, qma
devorat animas infinitas et nunquam dicit sufficit. Ministri eius sunt, qui
sitiunt proximorum malum, qui inficiunt animas eorum, ad peccata et
errores inducentes. Secundum nomen hostis est magnus, quia nimis
dilatatus in suo imperio et quia omnes magnos huius mundi querit et vincit
et ad magna peccata inducit, sic quod etiarn in sua potentia gloriantur et
sunt a Christo alieni. Soli enim homines humiles Christi adiutorio ab ipso
defensantur. Baruch 111°: Ubi sunt principes gentium et qui dominantur

super bestias, que sunt super terram? Qui in avibus celi ludunt, qui
argentum thessaurissant et aurum, in quo confidunt homines, et non est
finis eorum. 179 Hii sunt filii et ministri huius hostis, qui dilatant suam
malitiam, qui magis huius mundi adherent, qui magna querunt, qui magna

178 Cf. Vidit lacob, in: S. Thomae Aquinatis, Opuscula alia dubia, volIl., Parmae 1868, s.
427.
179 Bar 3,16-18.
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peccata faciunt. Tertiurn est serpens; quia dolosus et astusus, tam subtiliter
decipiens sub angelo lucis, ut homo non videat usque ad mortem. Homines
primum ponit in lectum confidentie temerarie, sicut patet de ludeis; de
christianis similiter, et de pluribus, qui iam acceperunt veritatem. Nam per
religionem oculos homini tegit sicut per membranam, ne videat suum
malum et sua vulnera, et facit homines vigilare ad alia et dorrnire ad se
ipsum. Astutissime introducit homini in cor suum odium veritatis, obiciens,
quanta mala inde orietur, vel odium fratris vel domestici, vel amorem
mundi huius sub specie honestatis. Quanturn astute introduxit draconem in
ecclesiam sub specie pietatis et misericordie! Quartum est antiquus.
Antiquus dicitur propter excellentiam astutie. Antiquus enim serpens
astutior est quam iuvenis; sic ab antiquo fuit in praxi astutie. Enim antiquus
dicitur, quia cito habebit finem; omne enim, quod veterascit, prope
interitum est. Osee Xlllo: O mors, ero mors tua. 180 Nullus ergo sapiens
sibi ipsi poterit etiarn astutias et deceptiones declinare, soli fideles, stulti
circa se, quorum sapientia est Christus, ipsurn vincunt. la Corinthiorum

1°: Non multi sapientes. 181 Quintum nomen eius est dyabolus, i[d est]
deorsum jluens/ 82 quia continue a superius tendit ad yma et alios ad hoc
trahit, nec sinit modicum superius in celestibus inrnorari nec de ipsis
cogitare nec de ipsis audire. Hinc est, quod homines terreni non sunt
tediosi totarn diem expendere in terrenis, sed cum magno tedio una hora
non possunt dispensare in serrnonibus divinis. Sicut enim Christus habet
aquam vivam tluentem et salientem et vitam eternam, sic iste tluit, sed in
yma mundi et demum in infernum. Sicut ergo intentio Christi est, ut nos
elevet l83 a terrenis a celestia, a carnalibus a spiritualia et propter hec facere
spernare mundurn et se ipsum, sic econtra omnis intentio dyaboli est, quod
[166r]

a superius ad terrena semper I hominem involvat. Ii Regum Xlo: In hoc
. vestrum ocuIos dextros etc. 184
· vo b·lscum pactum, ut eruam ommum
flerzam

Os l3,14.
I Cor 1,26.
182 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col 1086 D; Cf. Glosa Ordinaria; Cf.
Richardi a S. Victore, In Apocalypsirn, MPL 196, lib. IV, cap. II, col. 801; cf. Vidit Iacob,
in: S. Thornae Aquinatis, Opuscula alia dubia, vol II., Parmae 1868, s. 427.cf. Výklad na
Zjevenie, díl 1., s. 474, ř. 90.
183 Ms. ellevet.
184 I Srn 11,2.
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Item dyabolus etiam dicitur a dya, quod est duo, et bolos, morsus,185 quia
mordet et nititur ista duo destruere, sc[iliceJt dilectionem Dei et proximi, 186
etiam quia mordet hominem in ani ma et corpore, aliquos temporaliter et
aliquos etemaliter.
Sextum nomen hostis ecclesie est Sathanas, ibi Qui vocatur

Sathanas, i[d est] adversarius, quia omni omni bono sine treugis
incessanter et continue est contrarius,187 ne sc[ilice]t bonum et salutiferum
incipiatur continue et perficiatur, vel finaliter iam perfectum servetur. Ipse
enim in potentibus mundi huius et quidquid humiles cognoscunt veritatis,
hec ipse per eorum potestatem spiritualium et secularium impugnat, dum
enim ipsos possidet, tunc possidet et eorum potestatem. Hinc Paulus rogat
Romanorum XVlo dicens: Deus pacis conterat sathanan sub pedibus
vestris velociter. 188 Sic aliquando per patrem vel cunctos camales bono

adversatur, sicut Christo per Petrum, cui Christus ait: Vade retro, sathanas,

non sapis ea, que sunt spiritus Dei, sed ea, que hominum, Mathei XVlo. 189
Item in came nostra adversatur etiam, que est gravis et tarda, ad mane
surgendum et Deo serviendum, ducitque eam ad crapulam, ut corda nostra
graventur crapula et ebrietate, contra Christi preceptum, Luce XXlo:

Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra crapula et ebrietate
et curis huius víte, et superveniat in vos repentina dies illa; tamquam
laqueus enim superveniet in omnes, qui sedent super faciem omnis terre. Et
sequitur: Vigilate ítaque, omni tempore orantes, ut digni habeamini fugere
ista omnia, que futura sunt. 190
Septimum est nomen ems seductor; tangitur ibi Qui seducit

universum orbem, i[d est] maximam partem mundi. Quis enim est ille ex
omnibus hominibus et statibus, qui non fuisset per ipsum deceptus? Quis
est ille tam felix, qui totaliter ex se eradicet superbiam, qui nunquam
detrahat, qui avaritiam odiat et cetera viti a? Seducit ergo diversis viis a via
unica lesu Christi, ducit ad infemurn, hunc per avaritiam, luxuriam, gulam,

185 Isidori Hispalensis Episcopi, Etymologiarum, lib. VIII, s. 316, Výklad na Zjevenie, díl
1., s. 474, ř. 91.
186 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 474, ř. 100.
187 Cf. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 474, ř. 104 n.
188 Rm 16,20.
189 Mt 16,23.
190 Lc 21, 34-36.

492

,J

vanam gloriam, ypocrisim, pseudotarrorem et timorem, mortem. Propter
quod dicit Dominus Mathei

vno:

Quam arta via, que ducit ad vitam, et

pauci sunt, qui inveniunt eam; et lata porta et spatiosa via, que ducit ad
perditionem, et multi sunt, qui intrant per eam. 191
(Remigius) autem pro istis nominibus sic dicit: lpse autem antiquus

hostis, ut iam dictum est, draco appellantur propter immanitatem sceleris,
magnus propter occultas insidias et quia multo tempore nocet; serpens
antiquus, quia per serpentem prim um hominem decepit jraude et sic
hominem veneno nequitie interemit. Vocatur quoque dyabolus, i[d estJ
deorsum fluens, sive criminator, quia de cordibus quotidie fidelium fluit 192
et ad reprobos vadit, quibus sibi subiectis contra eos exercitationes
intorquet. Vel sic secundum Liram: Proiectus est draco propter

immanitatem sceleris,193 sicut dicit Haymo, sive propter invidiam, magnus
propter potentiam vel superbiam, serpens propter astutiam, antiquus
propter peccandi consuetudinem vel propter temporis antiquitatem, quia
ab initio mundi nocens. 194 lohannis vIno: llle homicida erat ab initio et in
.

. , .

.

ventate non stetlf, quza ventas non est ln eo.

195

Quo autem ad t e r t i um, ubi dictum est, ubi convictus hostis et ab

[166v]

electis exclusus habet cum suis ministris locum. Et dic, quod in terrenis et
reprobis hominibus; tangitur ibi Et proiectus est in terram, i[d est] de

mentibus electorum in corda reproborum; 196 non quod in eis et ante etiam
non erat, sed quod ab istis exclusus amplius illis dominari cepit. Lira
autem dicit: Proiectus est in terram, i[d est] in corda terrenorum de
cordibus electorum. 197 Et angeli eius missi sunt cum eo, sc[ilice]t membra
cum capite. 198

na Petri nO: Si Deus angelis peccantibus non pepercit,

sed

rudentibus, pro w a z y, injerni detractos in tartarum tradidit cruciandos
in iudicium reservari. 199 Sicut enim dum angeli ceciderunt in infemum,

Mt 7,14; 7,13.
Haymo, Expositio in Apoca1ypsin, MPL 117, col. 1086 C-D.
193 Cf. Bibliorum sacrum cum Glossa ordinaria, Venetii 1601, tom VI., col. 1581-1582.
194 Haymo, Expositio in Apoca1ypsin, MPL 117, col. 1182.
195 108 ,44.
196 Beati Alcuini Commentariorum in Apoca1ypsin 1ibri quinque, ex Maii Collectione
Vaticana, col. 1 155B.
197 Cf. Bibliorum sacrum cum Glossa ordinaria, Venetii 1601, tom VI., col. 1582.
198 Ms. capita.
199 II Pt 2,4.
191
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celestis militia remanens in suo principatu gaudebat, sic cum dyabolus curo
suis ministris separabit se, eiectus ab ecclesia, magnum gaudium erit
electorum; de quo in sequentibus dicetur.

Et audivi vocem magnam de celo dicentem: Nunc facta est salus
et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius. Quia proiectus
est accusator fratrum nostrorum, qui accusabit illos ante conspectum
Dei nostri die ac nocte [Apc 12,10].

Superius dictum est de victoria sanctorum angelorum. Hic iam
dicetur de exultatione eorundem angelorum et totius curie celestis, qui ex
nimia caritate tam Dei quam hominis de peccatorum conversione, profectu
et persecutione exultant et gaudent, sicut deducit Dominus per parabolam,
Luce XVO: Dico vobis, quod Ua gaudium erit in celo super uno peccatore
penitentiam agente?OO Sermo itaque nobis erit de exultatione sanctorum

angelorum et totius curie celestis post triumphum et magnam victoriam, de
qua loquitur spiritus sanctus. Et tantum dicetur, de quibus exultant sancti
angeli et tota curia celestis. Et dicendum est, quod de multis gaudet et
exultat tota curia celestis cum beatis spiritibus. P r i m o exultant angeli et
tota curia celestis de sanitate ac salute animarum; tangitur ibi Nunc jacta
est salus, i[d est] remissio peccatorum, per quam ostenditur sanitas

animarum et salus. Cum enim anime infirrnantur, tunc et sancta existit
ecclesia mater infirrna et tristatur cum infirrno, et curn sanatur de
infirrnitate, tunc et sancti gaudent. Letantur autem sancti, quia Christus
sanat animarum infirrnitates, que nunc debile s sunt, nunc claude, cece,
surde, leprose.

De quorum

exultatione et gaudio,

Marci

VIlo:

Admirabantur dicentes, Bene omnia jeGit, surdos jeGit audire et mutos
.201
I
oqUl.

Et nota, quod dup 1i cit e r accidit homini infirrnitas. P r i m o modo,
dum nascitur homo, miser et infirrnus fit et inrnundus adhuc est et
inrnunditia plenus; sed mater ipsum pie tolerat,202 lavat et continue solidat
suo lacte et sanat. Sic est de anima primo nata per fidem ad vitam

Le 15,7.
201 Me 7,37. Ms. fa1se Mt 7.
202 Ms. tollerat.
200
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spiritualem; que plena est inmunditiis, consuetudinum malarum, et sanguis
corruptus ipsam fedat, et debi1is ad omne bonum, sicut infans est. Unde
Apostolus ad matemum amorem adhortando spirituales dicit Romanorum

xnno: lnfirmum in fide assumite, non in disceptationibus cogitationum?03
[167r]

Et Romanorum XVO: Debemus nos infirmitates et

inbecillitates

infirmorum / sustinere et non nobis placere. Unusquisque nostrum proximo
suo placeat in bonum ad edificationem. 204 Alio modo fit homo infirmus ex

accidenti violanti eius naturam, puta per vulnus vel cibum corruptum, sicut
fit de homine recidivante; per peccatum enim sanitas anime exinanitur.
Luce XO de illo, qui incidit in latrones;205 graviter talia vulnera sanantur.

Sicut enim vulnera corporis parvo tempore accidunt et cito, medele vero
vulnerum cum tormentis ingentibus vix perficiuntur, non iuxta tempus, quo
sunt illata rationes curationis. Verbi gratia, in puncto frangitur manus, et
longo tempore fatige et impense instat curationis; sic voluptas vel quelibet
a1ia vitia, cum semel infe1icem ammam i1lexerint, longi temporis
medicamine vix reprimitur eorum putredo. De quibus infirmis valde
apostoli dolebant, ut patet de Paulo,

na

Corinthiorum Xlo: Quis

infirmatur, et ego non infirmor?206 Binc arguit Dominus pseudoprophetas,
Ezechielis

xxxnno:

Quod infirmum erat, non consolidastis, et quod

egrotum, non sanastis?07 Cum ergo sancti infirmitates has conspiciunt,

solent, cum autem sanatur, exultant.
Et per istis infirmis inventa est confessio auricularis, ut quilibet
eam partem anime sue ibi denudaret, quam dolet et debilem sentit, ut per
sacerdotem quasi per medicum consequatur medicinam. Sermo enim Dei
medicina est omnibus vulneribus,

anime

studiosissime coaptatus.

Sacerdotum autem est scire tamquam apotecarii, quo verba quilibet lesio
curetur, et licet tacentibus peccata sua curari possint per Dei verbum, sed
diutius sanitas eius differetur. Nam dum sermo Dei generaliter dictus per
cunctas mentis egritudines curat, potest etiam ad hoc pervenire, quo quis in
anima languet, et ipsum sanare; sed hoc totum compendiosius fieret, si

Rm 14,1.
Rm 15, 1-2.
205 Lc 10,30.
206 II Cor 11 ,29.
207 Ez 34,4.
203

204
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vulnus

CIClUS

aperiretur et

SIC

posset es se laudabilis confessio, ista

abusione, que nunc circa hanc currit, postergata tamquam nociva, ubi
infirmitas plus spiritualis fovetur quam curatur. Ex istis notare possumus,
quod aliqui sanantur audientes manifeste sermonem Domini ante
confessionem, et aliqui confessione aperientes suam conscientiam
sacerdoti sapienti, postergatis omnibus abusionibus per avaros sacerdotes
introductis.
Pro qua tamen hunc Taborite articulum habent de penitentia: Ad
penitentiam hortamur et sic continue hortamur, ut etiam sua secundum
formam ecclesie primitive confiteatur peccata, in necessariis sibi a
prudentibus consilia requirentes; formam tamen et obligationem ab
Innocentio tertio introductam208 vitare volumus, qua usi sunt communiter
avan

sacerdotes.

Remedia etiam penitentibus iniungenda salubria

profitemur. 209
Contra hunc articulum faciunt multi sacerdotes, qui dant repulsam
ad se venientibus, iuste consilia pro salute requirentibus. Contra hunc
faciunt etiam frequenter communicantes, qui tamen nec coram Deo nec
[167v]

coram hominibus dolent de suis peccatis, quibus plena sunt corda et ora et
quorum inmunda sunt aut iniqua opera. Hii vere indigent magno / consilio
medicorum, qui accedentes cum inmunda conscientia et pollutis labiis ad
mensam Domini nec se in supradictis probantes, indigne sibi manducant et
bibunt, non diiudicantes corpus Domini?10 Si enim christianam vitam
ducerent et peccata preterita deplangerent, non multum optaremus fiendam
illam confessionem, qua minime indigerent; sed qui inpudice vivunt, se
partem Dei appeHantes, necesse est admonere illos, ut faciant illam et pro
suis operibus onus aliquod penitentie super se toHant ad mitigandam et
domandam camem rebellem. 01im enim ante nostra tempora, cum magno
timore accedebant ad mensam Domini christiani; non enim audebat is
accedere, qui iram cum fratre habebat. Sed nostri heu quandoque iustum
occidentes, innocentes spoliantes et gravia peccata commitentes sine
timore ad oculum accedunt hominum. Greci enim ammonent frequenter
Decretales Gregorii IX, lib. V, tito 38, C. 12, Friedberg II., S. 887.
Cf. Confessio Taboritarum, 10, S. 81, 82; Chronicon Taboritarum, pars I, cap. 24, s.
609.
210 I Cor 11,22.
208

209
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post confessionem, dum se communicare et alios volunt, hec verba
alte dicentes: Accedite, accedite cum timore et tremore. Principaliter ergo
salus nostra dependet in Christo, cuius visitationem oportet hominem
humiliter expectare. Alias in vanum laborat, sicut patet in figura lohannis

VO, ubi nullus sanabatur, nisi aqua per angelum moveretur;211 sic hoc
faciens, quod in se est, [ut] istum angelum consilii cum ungento
contritionis vel devotionis exspectaret et grates Deo de sanitate redderet
cum David, Psalmus Cllo: Benedic anima mea Domino et noli oblivisci
omnes retributiones eius. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui
sanat omnes infirmitates tuas. 212 Tunc cum gaudio et exultatione dicere
posset cum tota curia celesti, que per omnia et undique sana existit et salva;
nunc facta est salus.
Sequitur Et virtus etc. Heri dictum est de exultatione sanctorum
angelorum et totius curie celestis, qui ex nimia caritate tam Dei quam
hominis de peccatorum conversione , profectu et persecutione exultant et
gaudent; et primo de sanitate ac salute animarum. Hic secundo ostendit
apostolus, de quo exultant angeli et tota curia celestis, sc[ilice]t de virtute
sanctorum bene operandi et viriliter pugnandi. Que virtus introducitur ad
bene operandum in suffitientia, secundum quod dicit Apostolus lIa

Corinthiorum 111°: Fiduciam autem talem habemus per Christum ad
Deum, non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis,
sed sujjicientia nostra ex Deo est?13 Serrno ergo nobis erit de gaudio et
exultatione angelorurn, de virtute sanctorum bene operandi et viriliter
pugnandi. Gaudent ergo valde angeli et tota curia celestis, dum salvantur
homines, magisque exultant, dum virtutem habent a Deo ad bene
operandum et fortiter pugnandum. Unde dicitur: Et virtus, sc[ilice]t viriliter
et bene operandi.Nam Christus quos salva[vi]t a miseria, etiam fit eis
virtus, movens eos ad operandum utilia, ad crescendum et resistendum. la

Corinthiorum
. . 214
saplentzam.

1°:

Predicamus

Christum,

Dei

virtutem

et

Dei

Cf. 10 5,4.
Ps 102,2-3.
213 II Cor 3, 4-5.
214 I Cor 1,23.
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d

llla virtute veraciter adveniente tunc primo intelligit, quam infirmus fuit in
se ipso sine hac virtute; sicut dictum est Apostolo: Virtus in injirmitate

[168r]

per.ficitur; / na Corinthiorum xno?15 Hinc Luce 1° angelus dicit: Virtus
altissimi obumbrabit tibi?16 Sicut enim solis lux obumbrat stellam, ita hec
virtus ostendit, nihil esse nostram virtutem. llli ergo virtuti efficaci oportet
hominem inniti et de illa sola confidere et in consideratione illius se ipsum
annichilare; non enim possumus aliquid cogitare a nobis, quasi etc. Ergo
dicitur Luce xxnno: Sedete in civitate, donec induamini etc. 217
Te r t i o exultant angeli et tota celestis curia de perfecta victoria,
que per regnum Christi significatur; ibi Et subaudi factum est regnum Dei

nostri, sc[ilice]t perfecte victorie, quo sc[ilice]t ad se, ad suum corpus, ad
mundum et ad dyabolum,218 mediante virtute predicta. Per virtutem enim
Christi pervenitur ad regnum Dei. Psalmus XXo: Domine, in virtute tua

letabitur rex et super salutare tu um exultabit vehementer. Desiderium
anime eius tribuisti ei et voluntate labiorum non fraudasti eum. Quoniam
prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite eius
coronam de lapide pretioso. Vitam petiit a te et tribuisti ei?19 Tunc ergo
est victoria hec, quando omnia in nobis perfecte obediunt Christo, et
peccatum et omne malum non habet vigorem, cum lingua nostra cavet
omne verbum otiosum et cor no strum timorem Domini meditatur in lege
. d·Te ec nocte. 220
ezus
Q u art o gaudent angeli de potestate utriusque dominationis,
presentis et futuri seculi vel in presenti et in futuro; ibi Et potestas. Sicut
enim heres 221 vite eteme habet potestatem etemaliter dominandi in celo et
in terra, ut patet de Christo, Mathei ultimo: Data est mihi potestas in celo

et in terra,222 sic sancti erunt potestatem habentes super quinque vel decem
civitates. 223 Nam lohannis 1° dedit eispotestatem.filios Dei.fieri. 224 Omni

215 II Cor 12,9.
216 Lc 1,35.
217 Lc 24,49.
218 Cf. Jan Hus, Tractatus de Ecclesia, ed. Harrison Thomson, cap. 2, s. 8.
219 Ps 20, 2-5.
220 Ps 1,2.
221 Ms. hores.
222 Mt 28,18.
223Cf.Lc 19, 17; 19,19; Ms. falseMt25.
224 10 1,12.
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enim habenti dabitur [ei]225 autem, qui non habet, et quod videtur habere,
auferetur ab eo. 226
Quinto angeli gaudent de remota repulsione et abiectione hostis
humane nature, quem sic a se homo angelorum auxilio repellit et a se
discedere longe facit, ut nunquam amplius ad eum revertendo suam
exerceat potestatem. De quo subiungitur Et proiectus est accusator fratrum
nostrorum, qui acusabat illos die ec nocte. Hec est quinta ratio
gratulationis et exultationis, sc[ilice]t ruina et depressio maximi inimici
Dei et angelorum sanctorum, quia proiectus est accusator fratrum
nostrorum. Fratri angelorum sunt electi Dei, tum quia ex uno parte geniti,
sc[ilice]t Deo, tum quia unius ordinis et religionis. De quibus dicitur Luce

XXo: llli vero, qui digni habebuntur seculo illo et resurrectione ex mortuis,
neque nubent, neque ducent uxores, neque enim ultra mori poterunt;
equales enim angelis sunt et filii sunt Dei, cum sint filii ressurectionis,227
coheredes et commensales. Tobie Xllo: Ego potu et cibo invisibili utor?28
Psalmus: Angelorum panem manducavit homo?29
Nota, accusator dyabolus quare dicitur. Nam se, cum sit in superbia
obstinatus cum filiis suis, nunquam scit accusare. Alios autem, maxime
electos, continue nititur accusare. Sicut quamdiu Adam et Eva sub eius
[168v]

dominio erant, non se sed alia accusabant, Genesis 111°: Serpens decepit
me; mulier decepit me, / quam dedisti mihi sociam. 230 Sed iustus prior est
accusator sui, Proverbiorum XVlllo?31 Tunc enim quis iustus efficitur,
cum sui ipsius cepit es se accusator; sicut patet de publicano, qui se
accusans descendit in domum iustificatus a phariseo. 232 lnvidet erg o fame
nostre bone apud Deum, sciens, quod est gloria nostra, testimonium
. . nostre. 233 L uce XO : Gaudete, quonzam
. nomzna
. vestra scrzpta
.
conSClentle
sunt in celo?34 Bene erg o dicit Qui accusabat illos ante conspectum Dei

Ms. ab eo.
Mt 25,29.
227 Lc 20, 35-36.
228 Tb 12,19.
229 Ps 77,25.
230 Gn 3,13; 3,12.
231 Prv 18,17.
232 Lc 18,14.
233 II Cor 1, 12.
234 Lc 10,20.
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nostri. Clamant emm ad Deum omnia peccata. Clamat sanguis fratrum
nostrorum in corde nostro nec vult tacere ullo modo. Genesis 1111°: Ecce
vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. 235 Clamat etiam merces
retenti laboris, ut dicitur lacobi Vo: Ecce merces operariorum vestrorum,
qui messuerunt regiones vestras; que fraudata est a vobis, clamat et
clamor eorum in aures Domini Sabaoth introiit?36 Clamat vox sodomorum
et accusat suam operatorem. 237 Nec hoc verum est, quod solum ista
clamantia sint ad deum peccata, licet scripta ista reperiantur; ymmo
quodlibet peccatum clamat et accusat nos apud Deum, ut patet de vil1ico
iniquitatis, qui difJamatus est apud dominum, quasi dissipasset bona illius,

Luce XVlo. Non autem dyabolus de hoc curat, quod hic confundat, ymmo
docet omnem ypocrisim et excusationes in peccatis, sed scribit peccatum
nostrum in cyrographo conscientie nostre, que plus nos diffamat apud
Deum, quam mille testes iniqui, contra mundam conscientiam testificantes.

Romanorum VlIlO: Quis accusabit adversus electos Dei? Deus, qui

. ifilcat. Q'
luStl
UlS est, qUl. con dampnet et c. 238
Tantum ergo pro isto accusatore sit dictum. P r i m o, quis accusat
homines; et dic, quod accusator dyabolus cum suis filiis. Sec u n do,
coram quo accusat nos; et díc, quod in conspectu Dei. Te r t i o, quando
accusat nos; et díc, quod semper, die ac nocte, i[d est] tempore adversitatís
et prosperitatis. Et q u art o, de quo accusat nos; et dic, quod de
conscíentia inmunda, quando peccavimus, quia tunc velimus nolimus iam
facies peccatí coram Deo super nostris iniquitatibus incessanter clamat, nos
accusando. Item sancti accusationem coram hominibus non advertebant,
dummodo conscientia eorum pura fuit. Exemplum de Christo, de apostolis.
Quibus dixit Mathei Vo: Beati estis, cum maledixerint vos homines et
persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos mentientes
propter me; gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in celis
etc. 239 Item sancti accusant peccatores iuste de criminibus, sicut Ioseph

Gn4,10.
lac 5,4.
237 Cf. Výklad na Zjevenie, 1., s. 481, ř. 40 n.
238 Rm 8, 33-34.
239 Mt 5, 11-12.
235
236
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fratres, propter quod odiebant illum, sed Deus exultavit illum. 240 Sequitur

illud./

[169r]

Et ipsi vicerunt eum propter sanguinem agni et propter
verbum testimonii sui et non dilexerunt animas suas usque ad mortem.
Propterea letamini celi et qui habitatis in eis [Apc 12,11-12].
Superius dictum est de accusatore fratrum, de quo dicta sunt tria.
P r i m o, quis accusat homines; et dic, quod accusator dyabolus cum suis
filiis. Sec u n do, coram quo accusat nos; et dic, quod in conspectu Dei.
Te rt i o, quando accusat nos; et dic, quod semper, die ac nocte. Hic iam
ostendit apostolus, per que convictus est fratrum accusator, qui accusabat
eos ante conspectu dei. Sermo ergo nobis erit de victoria fratrum
angelorum et electorum; tangitur ibi Et ipsi, fratres angelorum, vicerunt
eum. Et tantum de victoria electorum dicetur, in quo vel in quibus victoria

eorum consistit, sive que concemunt ad vincendum dyabolum in belIo. Et
dico, quod q u i n q u e concemunt ad vincendum. P r i m o firmitas vera et
sancta, quam homo habet cum Christo, cum angelis et cum sanctis
hominibus; unde dicit lohannes Et ipsi, sc[i1ice]t fratres angelorum,
angelicam vitam ducentes, vicerunt eum. Fratres enim, qui sunt angelorum,
hii fratribus iniquis prohibent verbo et facto effundere sanguinem iusti.
Sicut fecit Ruben, qui voluit liberare Iozeph de manibus fratrum, Genesis

xxxvno: Non interficiamus animam eius nec effundamus sanguinem, sed
proiciamus eum in cisternam, que est in solitudine, manusque vestras
servate innoxias?41 Item Iudas dixit, ibidem: Quid nobis prodest, si
occiderimus fratrem nostrum et celaverimus eius sanguinem?242 Hii sunt

fratres angelorum et specialiter magni angeli consilii, qui concordant in
bono, quorum corda placent Deo et hominibus. Ecclesiastici XXVo: In
tribus beneplacitum est spiritui meo, que sunt probata coram Deo et
hominibus: concordia fratrum, amor proximorum, vir et mulier bene sibi
consentientes?43 Et Psalmus

240
241
242
243

cxxxno: Ecce quam bonum et quam

Výklad na Zjevenie, 1., s. 481, ř. 58 n.
Gn 37,22.
Gn 37,26.
Sir 25, 1-2.
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iocundum habitare etc?44 Hii sunt fratres angelorum, qui se adiuvant
mutuo in bono, quia lacob vidit angelos simul ascendentes et alios
descendentes, sic enim se adiuvantes. Labor crescit et augmentatur, et onus
multorum alIeviatur. Sic se adiuvantes firmi contra hostes existunt.

Proverbiorum XVlllo: Frater, qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma
erunt in belIo contra hostes. 245 Unde legitur de filiis Matathie belIatoris li
Macchabeorum 111°: Et surrexit Iudas, qui vocabatur Machabeus, filius

eius pro eo et adiuvabatur eum omnes fratres eius et universi, qui se
coniunxerant patri eius, et preliabantur prelium Israel cum letitia. 246 Et
superius dictum est de fratribus electorum, angelis, Et factum est prelium

magnum in celo, Michael et angeli preliabantur cum dracone. Michael
significat angelos maiores et angeli eius minores. Si ergo vincere volumus
hostem cum angelis, nos mutuo adiuvemus et non valebit nobis resistere,

neque locus eius in ecclesia invenietur.
S e e u n d o eoneemit ad victoriam imitatio passionis Christi una
eum pereeptione sanguinis eius digna; ibi Et ipsi vicerunt eum propter

sanguinem agni. Eeee diseamus ab angelis, unde fuit nobis et est nostre
vietorie virtus, quia a sanguine saeratissimo et vietoriosissimo agni
incontaminati. lpse enim lesu Christi sanguis primo nos eum Deo et omni
eelesti militia eoneordat et pacifieat, figuratus per sanguinem federis. De
quo Exodi XXllllo: Assumens Moyses volumen federis legit audiente
[169v]

populo, qui dixerunt: Omnia, que locutus est Dominis, faciemus et erimus
obedientes. llle vero sumptum sanguinem / respersit in populum et ait: Hic
est sanguis federis, quod pepigit Dominus super cunctis sermonibus hiis?47
Et ad Colossenses 1°: Pacificans per sanguinem crucis eius sive que in
terris, sive que in celis sunt. 248 Item ad Ephesios Il°: Nunc in Christo

[vos},249 qui aliquando eratis longe, facti estis prope, se[ilice]t Deo et
angelis, in sanguine Christi?50 Eeee qualis virtus saeratissimi sanguinis.
Sanguis Abellocutus est clamans pro vindindieta de terra. Sanguis vero

Ps 132, l.; Ms. false Ps CXXX.
Prv 18,19.
246 I Mcc3, 1-2.
247 Ex 24, 7-8.
248 Col 1,20.
249 Ms. eius.
250 Ef2,13.
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lesu Christi melius loquitur, qma sanguinem suum effundens pro
transgressoribus oravit. Sanguis ergo Abel loquitur vindictam, ut habetur
Genesis

1111°,251

sanguis

lesu

Christi

loquitur

et

oravit

pro

transgressoribus. Luce XXlllo: Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid

faciunt?52 Ut impletur illud Isaie Llllo: Ecce peccatum multorum tulit et
pro transgressoribus rogavit, ut non etc?53 Vel secundum [Remigium]
super illos verbo ad Hebreos Xll0254 : Sanguis Christi melius loquitur
quam sanguis Abel, quia sanguis Abel vindictam exposcebat homicide
fratris, sanguis vero Christi vitam et indulgentiam imploravit suis
persecutoribus, dicente illo ad Patrem: Pater, ignosce illis, quia nesciunt,
quid faciunt.
Vel certe melius loquitur sanguis Christi, dum nos loquentes facit, quod
lesus ipse est filius Dei, cuius passione sumus redempti et baptismate
abluti; et quia per sanguinem eius effecti sumus filii de i, Videte, ne
recusetis loquentem. 255 Quod est tantum dicere: Cavete, ne contempnatis
lesum loquentem per Evangelium suum, quoniam in dextera sedet
considerans, quid unusquisque vestrum agat. Hec ille. 256
Sec u n d o iste sanguis nos in viribus anime ad pugnandum roborat
et letificat. lohannis Vlo: Sanguis meus vere est potuS. 257 Figura li
Macchabeorum Vlo: Ostenderunt sanguinem elephantii 58 et uve ad

acuendos eos in prelium?59 Si in bello nostro morimur, scimus etfiduciam
habemus in introitu sanctorum in sanguine Christi, ut dicitur ad Hebreos
Xo. 260 Tertio demones terrentur et fugantur. Sanguine enim Christi
dedicamur in perpetua Dei templa; qui enim fideliter sanguinem Christi
hauserit, omnis inordinatus timor et amor in maxima parte ab eo recedit.
Nam ipse sanguis nos cum Deo et omni militia concordat et pacificat,
animam ad pugnandum rob orat et letificat, demones et omnes inimicos
Gn 4,10.
Lc 23,34.
253 Is 53,12.
254 Hbr 12,24.
255 Hbr 12,25.
256 Haymo, Expositio in Divini Pauli epistolas, MPL 117, col. 927 A-B; Cf. Primasius
Adrumetamensis, Commentaria in Epistolas S. Pauli, MPL 68, col. 784 A-B.
257
106,56.
258 Ms. ellephantis.
259 I Mcc 6,34.
260 Hbr 10, 19.
251

252
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. del'leta purgat et peeeata. 261 la Io h annis r:
·
noeeant, omma
f ugat, ne amme
Sanguis lesu Christi filii dus emundat nos ab omni peccato. 262 Qui autem

indigne suseipiunt, dieit Apostolus la Corinthiorum Xlo, iudicium sibi
bibit, non diiudicans corpus Domini; ideo inter vos multi infirmi et
dormiunt multi?63 Dimieans ergo eontra dyabolum semper intra se homo in

anima aspersus hoc sanguine ineedat, ut eius memoria eo repleatur, eius
voluntas in eo glorietur, eius ratio ei subieiatur. Qui ergo suum sanguinem
bibit, repletur eius memoria passione Christi, repletur etiam memoria eius
omnium suorum mirabilium, repletur bona voluntate et saneta, eum Dei
Patris eoniuneta, repletur eius ratione, non bestiali, sed spirituali, que de
eelestibus semper cogit cogitare. Hec et alia multa bona facit iste
sacritissimus sanguis.
[170r]

Te r t i o concemit ad vincendum dyabolum in bello predieatio
sancta sive confessio recta. Tangitur ibi Et ipsi vicerunt eum propter
verbum testimonii sui, i[d est] propter apertam confessionem fidei eiusdem.

Talis enim vox adiuvatur a Christo potenter, cum illo existens in omnibus
locis et omnibus temporibus. Mathei ultimo: Euntes docete omnes gentes,
baptissantes eos etc., docentes eos servare omnia, quecumque mandavi
vobis; et ecce vobiscum sum usque ad consumationem seculi. 264 Tali aperit

os ad loquendum, Mathei Xo: Cum tradent vos, nolite cogitare, quomodo
aut quid loquamini, dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini; non
enim vos estis, qui loquimini, sed spiritus Patris vestri, qui loquitur in
vobis. 265 Talis insuper habet promotionem advocati lesu Christi, Luce

XUO: Dico vobis, omnis, qui me confessus fuerit coram hominibus, et
Filius hominis confitebitur illum coram angelis Dei. 266 Sed Marci VlIlo
dicitur: Qui enim me [confususf67 fuerit et verba mea in generatione ista
adultera et peccatrice, et Filius hominis [confundeturf68 illum, cum

261 Cf. Nicolaus da Dresda, Sermo de communione sub utraque, Ms NK ČR Praha,
IV.G.15, fol. 211 v .
262 1101 ,7.
263 1 Cor ll, 29-30.
264 Mt 28, 19-20.
265 Mt 10,19-20.
266 Lc 12,8.
267 Ms. confessus.
268 Ms. confitebitur.
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venerit in gloria Patris sui cum angelis sanctis?69 Qui ergo apperte reddent

testimonium lesu Christo 270 manifestum et gloriosum, habebunt ab eo
iuvamen, sicut sancti apostoli, doctores et confessores habuerunt. Et nota,
quod testimonium verbi sit verum ac confessio fidelis testetur verbo, sive
ore, corde et opere; non enim proficit oris, si non est operis. Confessor
enim fidelis veritatis habet a Deo tria: primo adiutorium contra adversarios
promotionem advocati et sapientiam ad loquendum.
Q u art o et ultimo concemit ad vincendum dyabolum vita animalis
et corporalis abiecta et spoliata ab omni delectatione. Ideo dicitur Et non
dilexerunt animas suas usque ad mortem, i[d est] vitam suam pro amore

lesu Christi vilipenderunt. Si enim quis aliquid diligit, adveniente aliqua re,
que habet excellentiorem amoris rationem, illa prior habetur exosa; sicut
patet de denario et tloreno, de patre et uxore sua. Sic fide christiana
animam intrante omnia cetera odit, ne il1ius fructus perdatur. Ideo Mathei

XIIlo dicitur: Simile est regnum celorum homini negotiatori querenti bonas
margaritas; inventa una pretiosa margarita, abiit et vendidit omnia, que
habuit, et emU eam. Et sic, qui nondum potest et vult propter Christum

perdere substantiam, pacem, honorem, amicitiam, nondum ipsum invenit
per fidem. Nec hoc, quod est de hiis, verificatur; Et non dilexerunt animas
suas usque ad mortem, sc[ilice]t amore corrupto, quia non dilexerunt vitam

suam malam; et qui il1am non amat, nec divitias amat aut honores. Et dicit
Non dilexerunt animas, i[d est] vitas animales. Et sunt illi, qui vincunt

gulam et luxuriam, voluptatem, sic sc[ilice ]t, ut corpus anime non sit
impedimentum et scandalum, et etiam sic, quod antequam Deum
commoveret, potius corpus morti exponeret. Item sic, priusquam malis
contra legem consentiret, potius moreretur, sicut Eleazarus et septem
fratres unius vidue, de quibus IIi Macchabeorum Vlo et VIlO capitulis.
Sed notandum, quod tantum ista, sc[ilice]t sanguis Christi et verbum
testimonii faciunt vincere per mortem. Unde cumque alias mors fuerit
causata, homo dicitur victus; ergo la Petri 1111° dicitur: Nemo vestrum
[170v]

patiatur sicut homicida et Jur et maledicus aut avarus aut alienorum
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appetitor. Si autem ut / christianus, non erubescat, glorificet autem Deum
in isto nomine. 271
Q u i nt o pertinet ad victoriam spirituale gaudium, de quo etiam
ante dictum est et hic conc1udit dicens: Propterea letamini, sc[ilice]t de ista
victoria, celi. In celis enim habitantes letantur, qui habitantes in terris
vincunt sathanam, et hoc ex digna degustatione corporis et sanguinis
Domini?72 Sunt enim homines hic in terris corpore positi, et mente
habitant in celis; ad Philippenses 111°: Nostra autem conversatio in celis
est. 273 Et ad Colossenses 111°: Si consurrexistis cum Christo, que sursum

sunt, querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens; que sursum sunt,
sapite, non que super terram;274 ad Hebreos Xlllo: Non habemus hic
manentem civitatem, sedfuturam inquirimus. 275
Propterea erg o letamini celi et qui habitatis in eis, i[ d est] sancti per
primam stolam glorificati et sancti angeli propter rationes supradictas. Hec
quinque pertinent ad victoriam electorum, sc[ilice]t firmitas vera, sanguinis
Christi perceptio digna cum viva passionis memoria, confessio sive
predicatio sancta, vita delectatione corporali privata et abiecta, spirituale
gaudium et letitia.

Ve terre et mari, quia descendit dyabolus ad vos, habens iram
magnam, sciens, quod modicum tempu s habet [Apc 12,12b].
Superius dictum est de victoria electorum, de qua gaudium est
celestibus. Hic iam dicetur de pena et vexatione reproborum, quibus ve hic
et in futuro erit. Sermo igitur nobis erit ad predicta de vexatione
reproborum;276 de quorum vexatione dicenda sunt q u a t u o r. P r i m o,
quod nomen reproborum est: terra et mare. Sec u n do, quis vexat illos.
Te rt i o, qualiter vexatur. Q uart o, quare reprobi vexantur.
Quo ad p r i m um, nota, quod nomen reproborum est terra et
mare, ibi Ve terre et mari. Quidquid enim homo maxime diligit, ab illo sibi
nomen accipit; sive cum qua creatura concordat, ab illa nomen habet. Hinc
I Pt4, 15-16.
Cf. Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 479, ř. 176 n.
273 Phil 3,20.
274 Col 3, 1-2.
275 Hbr 13,14.
r
276 Cf. OAV, Commentarius in Apocalypsin, Wittembergae 1528, fol. 114 •
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est, si primum diligit cele sti a, homo ille dicitur celestis, si autem terram,
homo ille dicitur terrenus. la Corinthiorum XVO: Primus homo de terra,

terrenus, secundus homo de celo, celestis; ibi sunt corpora celestia et
corpora terrestria?77 Reproborum ergo nomen est terra et mare. Terra mali
sunt christiani, qui terrena, ut olim Iudei, plus quam celestia amant, nec
quidquam po ssunt ad celestia elevari, corruptos sensus et terrenos
habentes, graves et ponderosi. Terra etiam signifzcat vitam voluptuosam,

secundum carnis desideria; de qua Genesis 1°: Terra autem erat inanis et
vacua,278 sc[iliceJt a spiritu sancto et omni bono desolata. Et dyabolus
serpens ille antiquus, illam terram comedit, dum homines in terrenos
affectus et terrena desideria inducit, sic quod non pensant eis post vitam
eternam; de quibus dixit David Psalmo CV': Pro nihilo habuerunt terram
desiderabilem. 279 De illa terra dicitur Levitici

xr:

Omne, quod reptat
super terram, abhominabile vobis erit et inmundum. 280 Qui enim replet
suos affectus et desideria terrestribus, inmundus erit coram Domino. Hinc
in Psalmo CIIlr: Edidit terra eorum ranas, 281 i[d estJ cor terrenum
inmundas cogitationes, proferens iras, rixas, luxuriam, inmunditiam. lbi
enim ad terram illam Sathan habet accessum. Et quia primitiva ecc/esia
[l71r]

san cti vitam altam et magnam ducebant282 ac celicam angelicam, et tamen
adhuc in cordibus illis / factum est prelium cum dracone, qui impedire
voluit in bono. Nostra enim vita est sicut terra, quia terrenis cogitationibus
est alligata. Et quia draco proiectus est de celo, sc[iliceJt de illis cordibus
celestibus, ideo huc accessit ad terram, i[d estJ ad corda terrena indurata,
que possidet et quibus dominatur. Unde dicitur de Dathan et Abiron,
Numerorum

xvr,

deglutivit eos terra, 283 i[d estJ affectus et favor

mundanus. Psalmus CVO: Aperta est terra et deglutivit Dat[hJan et
operuit super congregationem Abiron. 284 Et hoc est, quia descendit
· terram. 285
dya boI us zn
I Cor 15,47; 15,40.
Gn 1,2.
279 Ps 105,24.
280 Lv 11,41.
281 Ps 104,30.
282 Ms. ducentes.
283 Cf. Nm 16,32.
284 Ps 105,17.
285 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 483-484.
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Mare autem sunt reprobi, qui more gentilium diversis amaritudinibus
vitiorum se involvunt, nunc luxuria, nunc avaritia. Ad hos ergo dyabolus
descendit, quia in ipsos dominandi recipit potestatem, Christo dicente ,
Luce Xlo: Dum inmundus spiritus exit ab homine, ambulat per etc. 286
Terra litterati sunt etiam et sacerdotes, magistri et secte, per scripturam
culti; mare [est] vulgus in iniquitudine mundi agitatum. Et patet, quod
nomen est reproborum, quia terra et mare.
Quo autem ad sec u n dum, ubi dictum est de vexatione, sc[ilice]t
quis vexat reprobos. Et dicendum est, quod dyabolus; ibi Quia descendit
dyabolus ad vos. Dyabolus grece, criminator dicitur latine, qui ad crimina
suos inducit. Qui enim diligit creaturam plus quam creatorem, ille super se
habet peccatorem et Antichristum, qui vexabunt eum. Unde David hiis, qui
nolunt subesse summo regi, desiderat dari peccatorem et dyabolum, qui
vexarent eos hic et in futuro. Psalmus CVlllo dicit: Constitue super eum
peccatorem et dyabolus stet a287 dextris eius?88 Expone sic: Constitue
super eum peccatorem, i[d est] fac Antichristum principem eorum, qui
nolunt me regnare super se; et dyabolus stet a dextris eius, i[d est] preponat
dyaboli opera operibus Christi. Hec prophetia omnes falsos christianos
dampnales denuntiat, qui magis serviunt creature quam creatori, et amplius
amant humana super divina. Unde talibus, qui constituunt super se
principem dyabolum et filium eius Antichristum, quorum voluntatem
implent, optat David omne malum, quo vexentur. lbi Psalmus CVlllo:
Cum iudicatur, exeat condempnatus et oratio eius fiat in peccatum. Fiant
dies eius pauci, et episcopatum eius accipiant alter. Fiant filii eius orphani
et uxor eius vidua?89 Hec et alia plura optantur hiis, qui Antichristo et patri
eius dyabolo se subdiderunt, potius quam Deo vivo et filio eius, Domino
nostro lesu Christo. Hec sunt maledictiones secundum Liram lude
· . 290 et secundum alios catholicos expositores hec sunt
pro d ltons
maledictiones plebis ludayce et omnium malorum christianorum; et ideo
ad il10s referamus supradicta exponendo, ut audiendo ingemiscant. Quid

Lc 11,24.
Ms. ad.
288 Ps 108,6.
289 Ps 108, 7-9.
290 Cf. Bibliorum sacrum cum Glossa ordinaria, Venetii 1601, tom VI., col. 1583.
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ergo miramur de hiis malis, que veniunt hiis temporibus super nos, quibus
continue vexamur, cum rarus sit homo, qui non esset dyabolo et filio eius
Antichristo subditus, plus adherens eius doctrine quam evangelio Christi?
Quo ad t e r t i um, ubi dictum est, qualiter vexabit, v[idelice]t
suos dyabolus. Et dicendum est, quod occulte, sub ypocrisi, vel per
ypocrisim et manifestem crudelitatem. lbi Descendit ad vos dyabolus, ecce

[l71v]

primum; habens iram magnam, ecce secundum. Dyabolus enim se nunc /
humiliat in suis membris, ad quos descendere dicitur. Nam per descensum
humilitas, per ascensum superbia in Scripturis significatur. Nunc etiam
sevit et irascitur in suis ministris.
Quo autem ad q uartum et ultimum, ubi dictum est, quare
vexantur a dyabolo mali et etiam bonL Et dicendum, quod propter duo.
Primo, quia expulsus est ab electis, ut supra dictum est; ibi Proiectus est
draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur dyabolus et sathanas, qui
seducit universum orbem, et proiectus est in terram. Secundo, quia
modicum tempus habet morandi in mundo; ibi Sciens, quod modicum
tempus habet, sc[ilice]t electos ab ingressu patrie retardandi. Quia ergo
dyabolus in proximo scit se es se dampnandum, ad exercendam malitiam
suam angustum ei videtur hoc tempus, ideo festinat, ut plurimum se ducat;
et si nos credemus vivaciter, quia tempus nostrum hic breve est, utique
festinaremus vitam emendare et cum fletu nos mutuo admoneremus ad
bonum et penitentiam ageremus sine procrastinatione et tepiditateF91 Scit
enim dyabolus, quia tempus breve est, et credit, humana autem et terrena
corda non credunt. Si enim vere crederent, diligentius et ferventius suam
salutem quererent et operarentur. Hec de vexatione reproborum et
sanctorum sufficiant dicta: quod nomen est reproborum, terra; quis
reprobos vexat, dyabolus; qualiter vexatur vel per quid, per simulatam
sanctitatem et sevam crudelitatem; quare vel propter quid, et dic, quod
expulsus ab electis et quia modicum tempus habet seducendi homines.

Et postquam vidit draeo, quod proieetus est in terram,
perseeutus est mulierem, que peperit maseulum [Ape 12,13].
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Postquam dictum est de vexatione reproborum, hic iam dicetur de superato
hoste, de quo nobis est sermo. Et tantum dicetur, quomodo se habet
superatus hostis ab electis. Et notandum, quod dictum est superius, quod
sancti angeli primo pro nobis pugnant et post, cum profecti fuerimus, etiam
per nos ipsos certamen ingredi oportet. Sicut dictum est beato Petro,
Iohannis ultimo: Cum esses iunior, cingebas te et ambulabas, ubi vole bas;
cum autem senueris, sc[ilice]t ad belIum, extendes manus tuas et alius te
cinget et ducet, quo tu non viS. 292 Christus enim [se] prius crucifigi
permisit, contra dyabolum belIando. Petrus autem mortem aufugit, sed post
mortem Christi et ipse Petrus bellando sequens magistrum mortuus est in
cruce. Et sequitur de superato hoste, ubi dictum est, quod tantum dicetur de
ilIo, quomodo se habet hostis superatus ab electis et vere penitentibus, qui
ipsum in terram proiciunt, i[d estJ procul a suis cordibus expellunt,293 sic
quod, qui prius habuit locum in cordibus illorum, quem suggerentem
audierunt in malo, in tantum obliti sunt illius, quod nunquam eum
delectatione habent in memoria. Et ideo dieitur de i1lo, qualiter se habuerit
superatus, Et postquam vidit draco, quod proiectus eset in terram,
persecutus est mulierem, que peperit masculum. Hec enim est malitia eius
pertinax, hec eius patientia, quia confusus non cessat malefacere; non agit
penitentiam, non dolet de suo malo, sed amplius surgit in persecutionem
ardentiorem. Talia sunt membra dyaboli, que postquam fuerunt temptata et

11 72r]

confusa sive de malo convicta, plus peccant, plus persecuntur et ad malum

.

moventur / exemplo dyaboli, qui de celo in terram proiectus propter
superbiam, amplius semper propter superbiam mundi irascitur et sevit,
videns se confusum. Sic tota pars eius facit, sicut presentibus temporibus
videmus, quod gladius sanguineus exacutus et elimatus est a Domino.
Plures iam a.fflictigladio similiter et peste horrenda, non tamen moventur
ad penitentiam cum jletu, non erubescunt nec confunduntur super suis
abhominationibus et inmunditiis, sed desperant et inquietantur ac
amaricantur contra suos proximos. Et hii sunt pars dyaboli,294 de quibus
merito i1lud dici potest leremie nO: Frustra percussi filios vestros,
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disciplinam non receperunt. 295 Sed qui in persecutione agunt penitentiam
cum fletu, hii sunt pars et membra Christi, quos Dominus benigne recipit
ad gratiam. Nam illi homines post temptationes varias humiliantur et
dicunt: Fiat voluntas Dei, merito enim hec patimur,296 digna factis
recipimus. 297 Et horum similia in timore Dei stant exemplo lob et aliorum
sanctorum; de peccatis dolent et amplius non eafaciunt?98
Et patet, quomodo se habet superatus hostis in terram proiectus. Et
dicendum est, quod impertinaciter et inpatienter, plus consurgendo
persequens ecclesiam sanctam; ibi Et persecutus est mulierem, que peperit
masculum. Per mulierem significatur ecclesia sancta, que parit masculos
perseminis predicationem verbi Dei; vel que facit bona opera spiritualia et
corporalia, vel que colligit scripturas sanctas ad pariendum sanctos filios.
Hanc mulierem persequitur dyabolus, et quanto utiliores et perfectiores
sunt fideles in ecclesia, qui per mulierem patituram masculos significantur,
tanto plus persequitur illos. Et cum poterit illos vincere, incipit contra
subditos et minore s illorum sive auditore s sevire crudeliter, ut patebit infra,
ubi dicitur Et iratus est draco in mulierem et abiit prelium facere cum
reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei?99 Mulier significat
ecclesiam Dei, dicitur ergo mulier ecclesia sancta, qui sponsa perfidem,
mater per predicationem filios generans, soror per nature conformitatem et
uxor bonis operibus Christo adherens. Pro istis habetur, Haymo: Sancta
eccleisa designatur per celum et per mulierem. Appellatur autem mulier
non propter mollitiem animi, sed quia quotidie Deo jilios spirituales parere
non cessat. lpsa enim est sponsa, annullo jidei in baptismo subarrata. De
qua ait Paulus: Despondi enim vos uni vira virginem castam exhibere,
Christo;300 et alibi: Desponsavit sibi Christus ecclesiam non habentem
maculam neque rugam. 301 Et in sequentibus huius libri verbis dicitur: Veni,

ler 2,30.
Výklad na zjevenie, 1., s. 486, ř. 19 n., ř. 32 n, Gn 42,21.
297 Lc 23,4l.
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ostendam tibi sponsam Agni.

302

lpsa enim est uxor in perfectione operis et

morum constituta, quia sua predicalione et doctrina multos jilios Dei
generat. Unde et ipse Dominus dicit: Si quis fecerit voluntatem Patris mei,
ipse meus frater et soror et mater est. 303 Credendo ergo sponsa, operibus
inherendo uxor, vocibus predicando mater Christi ejjicitur. Toliens enim
parit Christum, quotiens ojjicio predicationis membra eius, que nos sumus,
adjidem et ad operationem conformat. 304

Et date sunt mulieri ale due aquile magne, ut volaret in
desertum in locum suum, ubi alitur per tempus et tempora et
dimidium temporis a facie serpentis [Apc 12,14].

Ante dictum est de hoste superato, qui / licet proiectus et prostratus

[l72v]

sit, quando ecclesiam sanctam occulte no cere voluit, non tamen persequi
illam cessare vult, sed consurgens iterum manifeste persequitur eam per
sua membra crudelia et seva. Dominus autem suam sponsam non deserit,
sed quanto plus ab hoste persequitur, tanto magis a Domino Deo premiatur.
ln eius persona, v[idelice]t ecclesie Dei et sponse, loquitur David in
Psalmo dicens: In tribulatione dilatasti mihi?05 Sicut enim terra, dum

pluviis perfunditur, ex se fructus producit et pulchrior efficitur floribus
decorata, sic ecclesia sancta. Haymo dicit: Per alias mulieris ipsa
suspensio intelligitur contemplationis. Solet enim hoc proprium esse
sanctorum donum, ut quo magis pressuris angustiantur in terra, eo
amplius contemplationis penna eleventur306 ad summa. Hinc Pau/us dicit:
Quando injirmor, tunc fortior sum. 307 Hec ille?08 Sermo igitur nobis erit de
donis ecclesie sancte, que Deus dat ei in auxilium contra hostem, per que
se ab illo liberari possit. Que dona significantur per alias duas magne
aquile, ibi Et date sunt mulieri due ale. De quibus donis dicentur t r i a .
P r i m o, que sunt illa et qualia dona, que dantur a Deo sponse sue.
Sec u n do, ad quid dantur illa dona. Te r t i o , quamdiu debet illis donis
Apc 21,9.
Mt 12,50.
304 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1089 A-B.
305 Ps 4,2.
306 Ms. ellevantur.
307 II Cor 12,10.
308 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1090 D.
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uti. Sed ut fatilius textus compositio et sermo auditoribus pateat, nota. Due
ale significant virtutes et dona. Aquila magna significat Christum,
accutissimum visum habentem.
Ad P r i m u m igitur, ubi dictum est, que Deus dat in presenti
ecclesie sancte; que dona significantur per alas duas. Ale due, sicut dicit
Dyonisius, signifzcant virtutes, que sunt date anime, quibus anima non
gravatur, sed ad Deum consurgit et suis ipsius obli[tal 09 coram Domino
constituitur. 310 Ex quibus verbis concipere possumus, quod sicut ale corpus

avium elevant, sic virtutes et dona animas sursum ad Deum ire cogunt et
compellunt; de quibus virtutibus et donis dicitur Et data sunt mulieri due
ale. Nota: due ale sunt duo genera donorum, secundum aliquos expositores

catholicos. Quedam enim sunt dona a Deo data, que illuminant intellectum,
sicut sunt ista: cognitio Scripture, predicatio verbi Dei, clarior cognitio
peccati, cognitio mundi, cognitio vanitatum, cognitio invisibilium, ista
omnia et alia similia illuminant intellectum. Quedam vero [sunt dona, que]
inflammant affectum per Dei dilectionem supra cuncta terrena. Hic est
spiritus duplex Helie, quem habere postulabat helizeus sibi dari, dicens
lIlIi Regum 11°: Obsecro, ut fiat spiritus suus duplex in me. Cui respondit

Helias: Rem d~tJicilem postulasti tibi;311 quasi diceret ista dona, v[idelice]t
illuminationem et inflammationem, non nisi ex magna gratia proveniunt.
Unde dicitur Et date sunt, sc[ilice]t a Deo, quia non humana virtute hec
dona possunt comprehendi, sed sola gratia Dei dantur. Ecclesiastes Vilo:
Dixi, sapiens efficiar, et ipsa longius recessit a me, multo magis quam erat,
et alta profunditas, quis inveniet eam? Ne b g e st hl u b o k o st, k to

gi vplnie nalezne?312 Nam Sapientie IXo dicitur: Cogitationes
hominum timide et incerte providentie nostre; et sequitur: Corpus, quod
corrumpitur ag[g]ravat animam et terrena inhabitatio deprimit sensum
plura cogitantem. Difjicile enim estimamus, que in terris sunt. 313 Ergo la
Corinthiorum Vlilo dicitur: Si quis se es ti mat scire aliquid, nondum

cognovit, quomodo oporteat scire. Si quis autem diligit Deum, hic cognitus

Ms. obligata.
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Bene ergo dicitur Et date sunt [mulieri] due ale aquile magne, i[d est] hec
dona, que Iesus Christus / habundissime super omnes habuit alios
illuminato intellectu et inflammato affectu excellens. Et quicumque habuit
ista dona predicta a Deo, potenter elevatur ad celestia et eadem
irreverberatis oculis in sua claritate delectabilissime intuetur, sicut aquila.
Isaie XL o: Qui sperat in Domino, assument pennas aquile, current et non
laborabunt, ambulabunt et non deficient. 315 Si ergo habere volumus has

spirituales alas, habeamus spem firmam et oremus cum David. Psalmus

Lnn° dicit orans: Quis dabit mihi pennas, volabo et requiescam?316 Item
Haymo autem per alas duo intellexit ista infra scripta. Et date sunt mulieri

due ale aquile magne. In duabus alis mulieri datis duo intelligitur
testamenta et duo caritatis precepta, in quibus tota lex pendet et
prophete;317 sive etiam activa vita et contemplativa. 318 Quibus accptis
effecta est aquila, petens per mentis contemplationem celestia, iuxta illud
Apostoli ad Philippenses lIr: Nostra autem conversatio in celis est. 319 Sic
enim dicitur Date sunt mulieri due ale magne; tamquam dicetur: hoc
donum ipsa mulier meruit, ut aquila magna efficeretur. Hec ille. 32o Ex
cauda istius expositionis habemus, quod magna dona Dominus dat illis, qui
persecutionem patiuntur, et quod merentur vocari et effici aquila magna,
i[d est] valde illuminatum intellectum habentes et affectum inflammatum,
sicut aquila. Hec quantum ad primum.
Quo autem a d sec u n dum, ubi dictum est, sc[ilice]t ad quid vel
propter quid dona magna Deus dat ecclesie tempore persecutionum. Et
dicendum, quod ideo, ut homo deserat mundum et Deum diligat. Tangitur
ibi Ut volaret in desertum, paulatim respirando a tumultu Antichristi et
suorum sociorum. In locum suum, quia hoc est proprie evangelicorum
segregari a tumultu mundi, carnis et demonibus spiritualibus insistendo,

I Cor 8, 2-3.
Is 40,31.
316 Ps 54,7. Ms. false Ps 14.
317 Mt 22,40.
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ubi alitur studio Scripturarum et suavitate contemplationis. 321 Et patet,
quod ad hoc dona dantur ho minibus a Deo, ut deserant mundum. Sicut
enim Mathei UUO omnia regna dyabolus promisit dare Christo, si cadens
vellet illum adorare,322 sic econtra deus suis electis promittit omnia dare
necessaria, si cadentes humiliter illum adoraverint et illi servierint. Mathei
Vlo: Scit Pater celestis, quia omnibus hiis indigetis. Prim um igitur querite

regnum Dei etc. Nolite solliciti esse in crastinum. 323 Vel dic, quod dona
electis suis dat ideo, ut illorum corda sint a terrenis desideriis deserta. Et
pro isto est Haymo super ista verba: Ut volaret in desertum in locum suum:

Desertus locus corda sanctorum intelliguntur, remota a terrenis desideriis;
prius enim a se ipsis inordinatos motus desideriorum eiciunt, et sic semet
ipsos quietis desertum efficiunt, ut habeant locum, quo fugere possint, quia
dum [malai 24 huius mundi [nonJ diligunt, sed solummodo eternam
patriam appet[uJnt, magna mentis tranquillitate perfruuntur. In qua
solitudine locum tenet, qui fugiet ad Deum, qui in secreto mentis a
querentibus invenitur, cum dicit David in Psalmo: Esto mihi in Deum
. 1ocum reJugll,
' h " ut sa1vum me flaczas.
. 325 D ua bus ergo aI'IS
protectorem et zn

mulier utens draconis persecutionem evadit, quia sancta ecclesia duo rum
Testamentorum cognitione, sive duobus preceptis caritatis fulta et ad
celestia [suspensai 26 occultas inimici insidias precavere et apertas
[173v]

persecutiones novit contempnere, removens se ab omnibus terrenorum
rerum / tumultis in secreto mentis Domino vacans. Hec ille?27 Hoc enim
Dominus optat ab omnibus fidelibus, dicens Psalmo XLIUlo: Audi, filia et

vide ei inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et domum patris
tui; et sequitur: Et ipse concupiscet decorem tuum, quoniam ipse est
Dominus Deus tu us, et adorabunt eum?28
Quo ad t e r t i um, ubi dictum est, sc[ilice]t quamdiu debet illis
donis uti, v[idelice]t duobus Testamentis. Et dico, quod omni tempore;
tangitur ibi Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis, i[d est]
OA V, Commentarius in Apocalypsin, fol. 114v •
Mt 4, 8-9.
323 Mt 6,32-34.
324 Ms. nulla.
325 Ps 30,3.
326 Ms. sponsa.
327 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1090 D-l 090 A.
328 Ps 44,11-12.
321
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omni tempore Antichristi, ut supra expositum sepms est. Omne enim
tempus Antichristi intelligitur per dimidiurn quartum annum. Pro quo
Haymo dicit: Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis a

fade serpentis, i[d estJ per omne tempus istius vite a Domini predicatione
usque ad finem se culi; illo vero pane, qui de celo descendit. 329 Doctrina
enim Christi ad finem debet durare, nec debet ecclesia sancta aliam
recipere doctrinarn nisi illam, quam Deus tribus annis et dimidio dedit ei. A
fade autem serpentis alitur, ne serpens eam invadere possit.
Hec dicta sufficiant de donis ecclesie. P r i m o, que sunt illa dona,
que dantur a Deo ecclesie. Sec u n do, ad quid vel propter quid dantur.
Te r t i o, quamdiu illis uti sive frui debet. Et dictum est, quod omni
tempore vite nostre. Aliqui enim dona recipiunt, sed cito tradunt illa
inaniter et culpabiliter, sicut figura habetur in filio prodigo Luce XVo. 330
Alii autem plura sibi propter fidelitatem acquirunt a Deo; quod figuratum
est per illum, qui decem talenta habuit, de quo dictum est Mathei XXVO:
Tollite ab eo talentum et date ei, qui decem minas habet. Omni enim
habenti dabitur et habundabit, ei autem, qui non habet, et quod videtur
habere, auferetur ab eo; et inutilem servum proicite in tenebras exteriores,
ibi etc. 33 !
Et date sunt mulieri ale due aquile magne, ut volaret in desertum in
locum suum. Superius dictum est de alis ecclesie sancte, quales iam
habuerit, ut in locum quietum et pacificum volaret. Hic etiam videarnus,
que ale sunt mulierum superbarum et peccatricum. Et dicendum est, quod
superbe mulieres et malignantium ecclesia habet alas fimbrias et manicas,
circa vestimenta longas, pro pretio pauperurn, quo spoliantur comparatas,
de quibus leremie

n°

dicitur: In alis tuis inventus est sanguis animarum

pauperum et innocentium. 332 Quot heu sunt fratrum iam taboriensiurn
uxores, que non iuste vestimenta acquisita superba deferunt, sed per spolia,
quibus pauperes multi et innocentes quandoque per viros earum sunt
exscoriati. Talibus bene dicitur illud In alis vestris inventus est sanguis
animarum pauperum e innocentium. Unde ergo dicit Et date sunt mulieri
329
330
331
332

Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1090 B.
Lc 15,13.
Mt 25,28-30.
ler 2,34.
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ale due aquile magne, ut volaret in desertum in locum suum. Supra dictum
est Et mulier fugit in solitudinem, ubi habet locum paratum a Deo. Sermo
ergo nobis hic erit de fuga bona et mala hominum.
Fuga mala est multiplex. Prima, propter timorem mortis fugiunt a
Christo; quod fecerunt etiam apostoli, dum captivaretut Christus,333
Mathei XXVlo: Tunc discipuli eius omnes relicto eo fugierunt; Petrus
autem sequebatur a longe. 334 Sic multi gustantes eucaristiam, propter

timorem mortis fugierunt. Item mala fuga pastori ab ovibus, quas lupus
[174r]

. d'lt. 335 I oh anms
. XO : Bonus pastor / d
'
'
znva
at anzmam
suam pro OVl' b
us SulS.

Mercenarius autem et qui non est pastor, cuius oves non sunt proprie, videt
lupum venientem et dimittit oves etfugit?36 Secunda ergo fuga mala est
fugere a grege pastori. Fugit, quando tempore persecutionis sine utilitate et
licentia legis di scedit prepositus a subditis; fugit etiam, dum peccare
subditos conspicit et minime illos corrigit. Te r t i a fuga mala est ab
obedientia; quod fecit primus parens et omnes mandatorum transgressores.
Genesis 111°: Quia audisti vocem uxoris tue et comedisti de ligno, ex quo

tibi preceperam ne comederes, maledicta terra in opere tuO?37 Mala certe
fuga, qui obedire Deo non vult. Item mala, qui sacerdotibus non vult
obedire, Deuteronomii XVllo: Qui superbierit nolens obedire sacerdotis

imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto iudicis,
morietur homo ille. Ktož by zpychage nechtiel posluchati
přikazanie

kniežskeho, genž w tom czassu služi Panu

Bohu twemu, a vydaneho sudu sudczowa, vmrze ten
cz I i [v i ] k

a

o dne s e s

z los t

z pro s tře d k u

I s r a hel e ?38

Quarta fuga est a sacta vita, ab humilitate vera, ab auditione verb i

Dei;339 quorum oratio est exsecrabilis, ut dicitur Proverbiorum XXVlllo:
Qui declinat aurem suam, ne audiat legem, oratio eius erit exsecrabilis. 340

Cf. Výklad na Zjevenie, 1., s. 487.
Mt 26,56;58.
335 Výklad na Zjevenie, 1., s. 487.
336
1010,11_12.
337 Gn 3,17.
338 Dt 17,12.
339 Výklad na Zjevenie, 1., s. 487.
340 Prv 28,8.
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334
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Bona autem fuga est fugere a facie draconis, sicut hec mulíer. 341 Et hec
bona fuga sanctorum debet esse multiplex. Prima fuga bona est fugere
omnem inmunditiam et fornicationem. De qua loquitur Apostolus fL

Corinthiorum

no: Fugite fornicationem, 342 quia multa sunt peccata,

que

non bene po test quis vincere, nisi fugiendo; sicut sunt errores multi etc. Si
ergo quis vult non incidere in peccata magna, debet occasiones fugere, que
inducunt ad peccandum. Virilis igitur sexus iuvenis fugiat a facie
mulierum; iuvenibus lascivis similiter mulíer non confabuletur. Non enim
melíor via poterit inveniri ut medicina contra fornicationem, nisi
fugiendo?43 Omnibus ergo hec est istis temporibus periculosis necessaria
sacerdotibus, virginibus, viduis fuga. Sec u n d a fuga bona est ab avaritia,
que est radix peccatorum. Sicut Christus fugit, dum illum voluerunt facere
regem, corpore et voluntate, de quo lohannis

no:

lesus autem cum

cognovisset, quia venturi essent, ut caperent eum et facerent eum regem,
fugit iterum in montem ipse solus. 344 Exemplum dedit nobis Dominus
superbiam, avaritiam et dignitatem seculí fugere, ad orationem vero et ad
crucem properare. 345 Te rt i a fuga bona est fugere sanguinis effusiones in
sua causa; sicut habemus exemplum in sanctis patribus. Nam legitur de
David

t

Regum XXlVO, quando fugiebat a facie Saul, multum laboravit

fugiendo in die et etiam in nocte, nolens facere homicidium, invenit eum in
spelunca et iuravit, quod non occideret; et per hoc vicit eum David et fuit
pro eo rex in Israel. 346 Sic homicidum cavendo vincimus et ho norem coram
Domino obtinemus. Sic Genesis XXVllr, bonus lacob fugit a facie Ezau
malí, ne in fratrem faceret vindictam pro malo, quod cogitavit, et obtinuit
[174v]

divitias et duas uxores. 347 Sic faciant homines a rixantibus fugientes, et
invenient requiem magnam anime?48 / Quarta bona fuga est fugere
pseudoprophetas et seductores, qui heu istis temporibus nimium sunt
multiplícati?49 De quibus Dominus predixit fugere ab illis, precipiendo
Výklad na Zjevenie, 1., s. 487.
I Cor 6,18.
343 Výklad na Zjevenie, 1., s. 487-488.
344 10 6,15.
345 Výklad na Zjevenie, 1., s. 488-489.
346 I Srn 24,11.
347 Gn 28,5 n. Ms. false Gn 21.
348 Výklad na Zjevenie, 1., s. 489.
349 Cf. Výklad na Zjevenie, 1., s. 489.
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Mathei xxnno: Multi pseudoprophete surgent et seducent multos; et
sequitur: Tunc qui in Iudea sunt, fugiant ad montes etc?50 Qu i nt a fuga
bona est fugere desiderium carnale omne, specialiter sacerdotibus. De quo
desiderio amoris camalis dixit Paulus na Timothei nO: Iuvenilia autem
desideria fuge, sectare vero iustitiam. 351 Iuvenilia desideria, sicut dicit
Glosa, sunt carnis delectabilia. 352 Sexta fuga bona est ab incorrigibilibus
et inobedientibus hominibus, qui non bonis volunt preesse, nec illos audire,
sed pseudoprophetas. Videntes ergo sacerdotes boni hanc ingratitudinem in
populo, optant fugere ab illo. Sicut leremias dicit, leremie IXo: Quis dabit
me in solitudinem?353 Et Paulus Actuum: Ecce convertimus ad gentes,
sicut precepit Dominus; qui repellitis illud/ 54 sc[ilice]t verbum Dei a

vobis. Septima bona fuga est a crudelibus persecutoribus et tyrannis
contentiosis, sicut fecerunt boni prophete, qui non curvaverunt genua ante
Baal, sed confugerunt ad Aggeum prophetam, quos ipse ponit temporibus
periculosis;355 et ipse solus Helias fugit in solitudinem, quia hoc mandavit
Dominus facere fidelibus tempore persecutionis magne per lsaiam, Isaie
nO: Ingredere in petram et abscondere in fossa humo a facie timoris
Domini. 356 lsta autem auctoritas potius videtur e malis. O c t a va bona fuga
est fugere a contentiosis corpore et voluntate, vel loco et corde. Corde ad
deum et loco etiam, si potest; si autem non potest loco, saltim corde. Ut
patet Numerorum XVlo,357 postquam contra Moysen insurrexit populus et
contra Aaron, volens eos lapidare, et illi tedio moti et afflicti ex
ingratitudine populi et frequenti contentione, fugierunt ad tabemaculum
propitiatorii et oraverunt ad Dominum. O quanti heu murmuratores et
contentiosi in ista terra paupercula creverunt, sic quod multos fideles tedet
vivere! Fugiunt ad Christum sancti, qui se separant a contentione sicut
Moyses et Aaron ad tabemaculum, et salvabuntur per illum, qui est vera
salus anime.

Mt 24,11; 16. Ms. fa1se Mt 25.
II Tim 2,22.
352 Cf. Bib1iorum sacrum cum Glossa ordinaria, Venetii 1601, vol. VI, col. 744.
353 Ier 9,2.
354 Act 16,46.
355 Cf. Výklad na Zjevenie, 1., s. 490.
356 Is 2,10.
357 Cf. Nm 16,43.
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Ista omnia fugit mulier, sancta v[idelice]t ecclesia: fomicationem ,
avaritiam et dignitatem seculi, effusionem sanguinis, pseudoprophetas et
seductores,

desideria

camalia,

incorrigibiles

crudeles

persecutores

contentiosos. Ale autem sancte ecclesie: illuminatus intellectus ala sinistra,
inflammatus affectus ala dextra. Item ale due ecclesie: Testamentum Vetus
ala sinistra,Testamentum Novum ala dextra. Ale due ecclesie sancte, vita
contemplativa ala dextra, vita activa ala sinistra. Ale due ecclesie sancte,
dilectio proximi ala sinistra, dilectio Dei ala dextra. Has alas quis habuerit,
a terra poterit sublevari et in locum celestem gregatim quis evolare et cum
magna aquila Christo iuventutem renovando etemaliter quiescere; quam
quietem nobis prestare dignetur, qui etc.

Et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam
tlumen, ut eam faceret trahi a tlumine [Apc 12,15].
[175r]

Superius dictum est de alis mulierum / superbarum et peccatricum;
item de fuga mala et bona hominum. Hic iam dicetur de malitia serpentis
antiqui, per quem dyabolus intelligitur, qui misit ex ore suo post mulierem
aquam. Ipse enim dyabolus, qui nunc semper serpens hic dicitur propret
diversas astutias, non dimittit sanctos quiescere, sed undique per suos
procuratores, qui os eius sunt, quantum est in eo, impedit detrahendo et
maledicendo. Ymmo ec illis parcit, qui iam in celo sunt in loco suo a Deo
parato; sicut patet hoc istris nostris temporibus de magistro lohannis Hus,
cui detrahere et hereticare os dyaboli usque hodie sine demerito non cessat
etiam post mortem. Sermo igitur nobis erit de ore dyaboli et procuratorum
eius; et dicentur de illo ore dyaboli, qui hic serpens vocatur q u a t u o r .
Primo, quid est os dyaboli, vel qui sunt. Sec u n do, quid de ore illius exit
et suorum membrorum. Te r t i o, contra quos loquitur. Q u art o, propter
quid vel quare loquitur.
Ad P r i m um, ubi dictum est, quid est os dyaboli. Et dicendum
secundum aliquos, quod os dyaboli est fervens appetitus eius, quem habet
ad nostram dampnationem, et eius est insatiabilis fames animarum. De
cuius ore dicitur Isaie Vo: Dilatavit infernus animam suam et aperuit os
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suum absque ul/o termino. 358 Beda autem dicit: Os dyaboli sunt heretici et
falsi doctores,359 per quos ipse fidelibus Dei fallatias loquitur. Tertio os
dyaboli sunt, qui falsa veris admiscent, quod os Dei non facit, de quo
dicitur leremie XVO: Si separaveris pretiosum a vili, quasi os meum
eris. 360 lnimicus autem homo superseminat zizania in medio tritici
hominibus dormientibus, Mathei Xlllo?61
A d sec u n dum, ubi dictum est, quid exit de ore dyaboli, et dic,
quod exit et egreditur de ore eius omne malum. Non enim membra eius
possunt bona bene loqui; Luce Vlo: Bonus homo de bono thesauro cordis

sui loquitur bona?62 Dyabolus astutus ad flnem mundi solutus est et ideo
omnes astutias et dolos, quos fecit ab initio mundi, sicut venas,
p r a m e n y, aque congregat in magnum jlumen et emittit in electos Dei
omnes temptationes et vexationes astutissimas et fraudulentissimas;363
propter quod subditur: Et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam,
i[ d est] doctrinam erroneam, quasi jlumen. Sic enim magne temptationes
venient super electos Dei, vexationes diverse et astutie sapientum, qui os
serpentis sunt. Venenum aspidum sub labiis eorum,364 quod iuste priores
sive anteriores tribulationes, vexationes, fallitie, astutie et seductiones vene
aquarum dici possunt, posteriores vero tribulationes tamquam flumen
magnum. De quibus tribulationibus Salvator dixit, Mathei XXllllo: Erit

enim tunc tribulaio magna, qualis nunquam fuit ab initio mundi usque
modo, neque flet. Et nisi breviati fuissent dies illi, non fleret salva omnis
caro. Sed propter electos breviabuntur dies illi. 365 Hec ideo nobis Christus
cum suis apostolis manifestavit de novissimis temporibus periculosis, in
quibus dyabolus cum suo filio Antichristo electos Dei fortissime
impugnabit, ut simus cauti et bene armati contra illum undique ex omnibus
[175v]

partibus. Solum enim illi illud flumen tribulationum non timebunt, qui
verba Dei audiunt / et faciunt. Mathei VIlo: Omnis, qui audit verba mea et

facit ea, assimilabitur vira sapienti, qui edificavit domum suam supra
ls 5,14.
Cf. Gregorius 1., Moralia, MLP 75, col. 1024B.
360 ler 15,19.
361 Mt 13,25.
362 Lc 6,45.
363 Výklad na Zjevenie, díl I., S. 493.
364 Rtn 3,13.
365 Mt 24, 21-22.
358
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petram; et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et
irruerunt in domum, et non cecidit; fundata enim erat supra firmam
petram. 366 Vel dic, quod dyabolus de ore suo emittit errores, qui per
aquam significantur. Proverbiorum IX:: Aque furtive dultiores sunt, quia
doctrine

erronee

sub

verbis

legis

divine

furtive

et

latenter

subintroducuntur;367 erronea verba sunt, que seducunt vel abducunt a vita
et doctrina lesu Christi. Sicut enim aqua submergit corpus, sic erronea
doctrina animam. Vnde necesse est nobis clamare ad Dominum, ut liberet
nos ab hac aqua, cum David: Salvum me fac Deus, quoniam ntraverunt

aque usque ad animam meam; injirmus sum in limbo profundi, et non est
substantia. 368 Item secundo dyabolus emittit de ore suo fulminationes et
comminationes, que per aquam significantur, de quo patet lIli Regum
XXllo: Mittite virum istum in carcerem, donec revertar, et date ei penam

tribulationis et aquam angustie,369 dixit rex Achab de Michea.
Ad t e r t i um, ubi dictum est, contra quem vel contra quos
loquitur os dyaboli. Et dicendum, quod contra Deum solum verum, contra
filium eius lesum Christum et suam sponsam. Vnde dicitur Et misit serpens

ex ore suo post mulierem aquam, i[d est] sermones. Et Danielis VIlo de
Antichristo: Sermones contra excelsum loquetur et sanctos Altissimi

conteret,370 falsificando verba legis sic, quod modicum reputabunt illos.
Vnde patebit, quod possit mutare tempora et leges, Danielis Xlo: Faciet

iuxta voluntatem rex et elevabitur et magnificabitur adversus omnem
deum, et adversum Deum loquetur magnifica.37\
Ad q u art um et ultimum, ubi dictum est, propter quid aperit
dyabolus os suum cum suis procuratoribus, Et dic, quod ideo, ut nos
traheret a sanctorum societate, que per flumen significatur; unde dicitur Ut

faceret eam trahi a flumine. De hoc flumine dicit David Psalmo LXllllo:
Flumen Dei repletum est aquis. 372 Flumen est populus acquisitionis
sanctus, repletus aquis, i[d est] Scripturis sanctis. Et iterum alia Psalmo
Mt 7, 24-25.
Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 493-494.
368 Ps 68, 2-3.
369 III Rg 22,27.
370 Dn 7,25.
371 Dn 11,36.
372 Ps 64,10.
366
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XLVO: Fluminis impetus, i[ d est] inundatio spiritus sancti, letificat
civitatem Dei/ 73 i[d est] omnes electos. Ad hoc ergo tlumen, i[d est] a
societate sanctorum dyabolus vult retrahere, qui loquebantur nobis utilia
spiritu Dei quasi musto pleni,374 ut eorum scripta obmittentes sequamur
doctrines peregrinas. Sed nota, quod quasi totus status ab hoc tlumine est
tractus et absorptus, cultus divinus, a Deo et ab apostolis ordinatus, in eis
est extinctus. Trahuntur hoc tlumine a predicatione veritatis, a státu
virtuose ecclesie primitive usque ad vitam sodomorum, ut qui erant optimi,
nunc pessimi existant. Trahuntur ab unitate cordis unius et anime unius 375
in sectas nimis multas, a se divisas in heresim erroris. Item traxit principe s
ecclesie a iustitie zelo in amorem libidinis sue. ludices traxit astatu
innocentie in avaritiam et acceptiones numerum. Omne vulgus traxit a
sacramento rum debita reverentia, ab advertentia verbi Dei et siti celestium
et vita religiosa in tantum, quod iniquitatem bibunt sicut aquam?76 Sunt
denique fortiores tluctus oppressinum et persecutionum in hoc tlumine, qui
fundamenta ecclesie primo quassant et tundunt, et infinitos mergunt. Sed in
hiis omnibus Deus no strum refugium et virtus, adiutor in tribulationibus,

que invenerunt non nimis. Sonaverunt enim aque et turbati sunt montes in
fortitudine eius etc. 377
Et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam, ut supra. lam

[176r]

dictum est de malitia serpentis antiqui, per quem dyabolus intelligitur, qui
misit ex ore suo post mulierem aquam. Hic iam dicetur och y t r o s t i
illius serpentis antiqui dyaboli; qui dyabolus ex ore suo procreavit ad
novissima tempora iniquissimos homines habundantes in iniquitate. Sermo
ergo nobis erit de habundantia magna iniquitatis, que iniquitas significatur
per magnum tlumen aque. Quam iniquitatem magnam homines peccatores
operabuntur

studiosius

et

solicitius

quam

ln

primitiva

ecclesia

inveniebantur. lbi, sc[ilice]t primitiva ecclesia, iniquitates fuerunt sicut
gutte pluvie, vel vene fontium et maris; sed novissimis temporibus in
tlumen magnum crescet sicut mare, ut de illis dicatur illud Psalmo ClIlo:

Ps 45,5.
Act 2,13.
375 Cf. Act 4,32.
376 lob 15,16.
377 Ps 45,2-4.
373

374
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Hoc mare magnum et spatiosum manibus, illie reptilia, i[d est] viti a
latenter surrepentia, quorum non est numerus, animalia pusilla eum
magnis, illie naves, inseeti pertransibunt. 378 Pro eo ergo, quod nequissimi
homines nascuntur in mundum, habundantes in iniquitate, predixit
Dominus de illis, Mathei XXIIIIO: Quoniam habundabit iniquitas,
refrigeseet earitas multorum. 379 Sermo ergo nobis erit de habundantia
magna iniquitatis falsorum et novissimorum christianorum. De qua
habundantia iniquitatis, que per tlumen significatur, d u o sunt dicenda.
Primo, quando iniquitas vitiorum et iniquitatum habundari et multiplicari
cepit. Sec u n do, in quibus vitiis et statibu s cognosci potest habundantia
iniquitatis magna.
P r i m o , sicut dixi, quando iniquitas ommum vitiorum et
iniquitatum multiplicari cepit, sic ut quasi ex rivulis in tlumen crevit. Et
dico, quod post Christi ascensum et mortem sanctorum apostolorum; ibi Et
misit sarpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam flumen. Haymo
dicit: Post mulierem in desertum serpens ex ore suo flumen emisit, quia
maxime post aesensum Filii Dei injidelium multitudinem in sanetorum
neeem eommovit, sieut Neronem, Domitianum. 38o Hoc etiam expossit
Dominus per parabolam, Mathei Xlllo: Cum autem dormirent homines.
venit inimieus eius et superseminavit zizania in medio tritici et abiit?81
Glosa Lire: Post dormitionem Christi et apostolorum mortem istas hereses

inter fideles seminavit dyabolus pro maiori parte, quia etiam alique
hereses viventibus apostolis fuerunt seminate, ut patet in epistolis Paull

82

et la canonica lohannis Il°: Antiehristi multi faeti sunt; et sequitur Ex
nobis prodierunt, sed non erant ex nobis. 383 Cum erevisset etc.,384 quia cum
fides catholica per orbem inciperet multiplicari, tunc hereses, que primo
latuerant, manifeste apparuerunt in persecutione fidelium. Hec ibi. Et
Paulus Actuum XXo: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos spiritus
sanetus posuit episeopos, regere eeclesiam Dei, quam aequisivit sanguine
Ps 103,25-26.
Mt 24,12.
380 Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1091 A.
381 Mt 13,25.
382 Bibliorum sacrum cum glossa ordinaria, Venetii 1603, vol. V, col. 24l.
383 I 102,18-19.
384 Mt 13,26.
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suo. Ego scio, quoniam intrabunt post discessionem meam in vos lupi
rapaces, non percentes gregi; et ex vobis ipsis exsurgent viri loquentes

perversa, ut abducant discipulos post se. Propter quod vigilate?85 Ecce
iniquitas crevit hominum malorum et filii dyaboli Antichristi tempore
[apostolorum]; post mortem autem apostolorum multiplicabantur valde.
Nunc autem iniquitas, aque comparata, nostris temporibus crevit usque ad
collum, ymmo usque ad celum, preter paucissimos mergens, Mathei

XXllllo: Habundabit iniquitas et refrigescet caritas multorum?86 Qui

[176v]

enim se non custodit a modicalla iniquitate, crescit in maximam. Unde
Mathei Xlllo parabola de zizania hoc ostendit. 387 Si ergo iniquitatem
magnam ac maximam fugere quis vult, que demergit / hominem in
profundum infemum, fugiat etiam que sibi minime videtur, ut puta occasio
iniquitatis. Ab scintilla enim augetur ignis. lacobi 111°: Ecce quantus ignis
quam magnam [silvam]388 incedit. 389
A d sec u n dum autem, ubi dictum est, in quibus statibus et vitiis
cognosci potest habundantia magna iniquitatis quasi tlumen, que demergit
homines vel submergit quosdam finaliter. De statibus autem dixi in fine
sermonis primi super verba predicta: Et misit de ore serpentis. Necesse
ergo est, ut consideremus circa illa de statibus tribus, virginum, coniugum
et viduarum, quanta iniquitas habundat in virginibus fatuis, vel in
coniugibus et viduis. Iniquitas prout multiplicatur in eis est, que non potest
explicari. Prudens tamen breviter pro illis secundum capacitatem
audientium predicator colliendo Scripturas ad medium ponat. Hii enim
status etiam tracti sunt per serpentis tlumen a tlumine, i[d est] a consortio
sanctorum ecclesie primitive.
lam notare debemus,

ln

quibus vitiis et peccatis iniquitatis

habundantia cognoscitur, que per tlumen significatur. Primo in superbia,
que est initium omnis peccati. Tantus enim ardor superbie est in
hominibus, ut ipsa superbia se ostendat in omni gestu, sermone, opere,
habitu, utensilibus, ut tamquam summa virtus deportetur illud demonium

Act 20, 28-31.
Mt 24,12.
387 Cf. Mt 13,25.

385

386

388
389

Ms. scintil1am.
Iac 3,5.
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meridianum. 390 Secundo habundat iniquitas sicut flumen in gulositate;
quorum gulosorum deus venter est, ad Philippenses

111°;391

e quibus non

ultimi Bohemi voraces sunt. Tanta enim gulositas heu multiplicata est, ut
omnia vina naturalia non sufficiant et delectabiles ferarum esce, sed
insuper arte studiosa etc. Te r t i o habundat iniquitas sicut flumen in
luxuria, quam vinum nutrit et generat, tantaque ardet libidine, ut omnes
status et naturam pervertat, sic quod fiunt sicut equus et mulus, in quibus

non est intellectus. 392 De quorum inmundorum Romanorum 1° dicitur:
Nam jemine eorum mutaverunt naturalem usum in eum usum, qui est
contra naturam. Similiter autem masculi relicto usu naturali jemine
exarserunt in desideriis suis invicem, mas culi in masculos turpitudinem
operantes. 393 Tantum enim iniquitas et peccatum luxurie ardebat et
multiplicabatur, quod rarus sacerdos carere voluit concubina. In civitatibus
servabantur publice meretrices, ad quas sine omni rubore confluebant.
Quarto in avaritia. Nam avari inveniuntur inter spirituales, qui plus amant
pecuniam quam animam. Dictur enim Ecclesiastici Xo: Nihil scelestibus

est avaro. Člo[vie]ka lakomeho nicz nenie horssieho. 394
Hic et enim animam suam venalem habet. Sacerdotes autem nostri heu sunt
multi avariores quam luda proditor et fur. lpse enim occultus fur erat, isti
autem manifesti fures et latrones, manifeste populum per simoniam sub
specie sanctitatis et pietatis spoliant. Ille cito proiecit avaritiam, sed isti
usque adhuc symoniam et avaritiam defendunt. Et quis est, qui fugiat
avaritiam? Nam dicitur Amos IXo: Avaritia in capite omnium?95 lam heu
impletur illud Ozee 1111°: Audite verbum jilii lsrahel, quia iudicium

Domino cum habitatoribus terre. Non est veritas et non est misericordia,
maledictum et mendatium et homicidium et jurtum et adulterium
inundaverunt et sanquis sanguinem tetigit. Propter hoc lugebit terra et
injirmabitur omnis, qui habitat in ea?96 Utinam nos Deus daret spiritum
[177r]

contritum et humiliatum, ut cum Esdra sacerdote lugere possemus /
Cf. Ps 90,6.
Phi13,19.
392 Th 6,17.
393 Rm 1,26-27.
394 Sir 10,9.
395 Am 9,1.
396 Os 4,1-3.
390
391
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iniquitates nostras, dicentes illud li Esdre IXo: Deus meus, confundor et

erubesco lavare faciem meam ad te,

quoniam iniquitates nostre

multiplicate sunt super caput et delicta nostra creverunt usque ad celum a
diebus patrum nostrorum. 397

Et adiuvit terra mulierem et aperuit os suum et absorbuit
tlumen, quod misit draco de ore suo [Apc 12,16]

Postquam dictum est de habundantia iniquitatum, que per tlumen
est figurata, quo tlumine serpens submergere nitebatur sanctam mulierem,
hic iam ponitur, per quid liberata est ab illo tlumine et unde sibi adiutorium
venit, cum dicitur Et adiuvit terra mulierem. Sermo igitur nobis erit de
adiutorio ecclesie sancte, et tantum dicetur, que adiuvant ecclesiam
sanctam contra illud magnum tlumen temptationum, irruentem in illam. Et
dic, quod multa sunt, que illam idiuvant, per terram significata. P r i m o
adiuvat ecclesiam sanctam corpus Christi in cruce pro nobis passum et
humiliatum; quod corpus dicitur terra. De qua Haymo, Et adiuvit terra

mulierem, dicit sic: Terra in sacro eloqui0398 humanam naturam significat,
unde primo homini dictum est, Terra es et in terram ibis. 399 Terra namque
hoc loco cara redemptoris nostri intelligitur, qui cum in forma Dei esset,
[formam servi accepitj. 400 De hac terra Psalmus dicit: Benedixisti Domine
terram tuam. 401 Hec terra mulierem adiuvit, quia ipse prim um jluctus
humane persecutionis pertulit et devicit. Et sequitur: Et aperuit terra os
suum et absorbuit jlumen, quod misit draco de ore suo. Quia tempore
passionis habundantia vite sue mortis principem deglutivit, et resurgens a
mortuis inundantes jluctus absorbuit potentia divinitatis sue, quia ad hoc
mortuus est, ut vivorum et mortuorum dominetur. Unde Apostolus ad
Philippenses Ir: Dedit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in
•
T
.
nomzne
lesu
omne genu jlectatur. 402 Et und
e 'lpse jluctus persecutlOnum

superavit, inde ecclesiam ne vinci possit adiuvit, ac si diceret suis
fidelibus: Nolite timere mortem, nolite timere jluctus humanarum suire
I Esr 9,6-7.
Ms. elloquio.
399 Gn3,19.
400 Phil 2, 6-7.
401 Ps 84,2.
402 Phil 2, 9-10.
397
398
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persecutionum, sed conjidite, quia ego vici mundum, principem quoque
mundi debellavi, fluctus 403 vite mortalis [resurgendoJ calcavi, quia ego
prius eius persecutiones bibi, bibensque superavi; vobisque spem
resurgendi dedi. ldeoque sicut ego me humiliavi et per humulitatem ad
victoriam veni, ita et vos per humilitatem sequimini, ut mecum postmodum
regnarepossitis, quoniam dyabolus nihil amplius prevalebit in corpore,
quam quod prevaluit in capite. Hec ille per totum. 404 Et patet, quod corpus
Christi passum et humiliatum adiuvat ecc1esiam.
Sec u n do adiuvat corpus no strum proprium animas nostras; quod
corpus dicitur terra. Vnde Ade post casum dicitur Genesis: Terra es et in
terram ibis. 405 Cuilibet ergo anime fideli, alis aquile elevate, dum draco in
eam effundit aquarum turbationes magnas et habundantes iniquitate, ac
etiam anguistias, tunc cara omnes suscipit in se illas aquas fluminis, ut
ipsa pro anima patiatur cara; anima vero illesa permanet a Sathana. Caro
enim pro anima suscipit vinculationes, mortem etiam pro illa suffert. 406
Vnde lob de hac came humana dicit, que dampna pro anima ipsa suscipit,

lob nO: Pellem pro pelle, et cuncta, que homo habet dabit pro anima
sua. 407 Dominus dabit potestatem Sathane super came et facultate sua de
anima vero prohibuit, dicens, lob nO: Ecce in manu tua est, sc[ilice]t caro,
verumtamen animam illius serva. 408 Hinc Salvator, ut anima salva
perrnaneat, dixit Mathei Xo: NoUte timere eos, qui occidunt corpus,
animam autem non possunt occidere; sed potius timete eum, qui potest
animam et corpus perdere in gehennam. 409 Non enim noster adversarius
desiderat magis ab homine habere quam ipsam animam; quia figuratus est
[177v]

per regem Sodomorum di centem ad Abraham: Da mihi animas, / cetera
tolle tibi. 410 Nulla comutatio est pro anima, igitur illam adversarius
desiderat. 19itur homo corpus suum debet exponere ad omnia flagella, 411 ut
anima pretiosa perrnaneat illesa. Et sic Sathan decipitur; et satis est anime,
Ms. fructus.
Haymo, Expositio in Apocalypsin, MPL 117, col. 1091 B-D.
405 Gn 3,19.
406 Výklad na Zjevenie, díl I., s. 495.
407 lob 2,4.
408 lob 2,6.
409 Mt 10, 28.
410 Gn 14,21.
411 Výklad na Zjevenie, díl I., s. 495.
403
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dum Deum conservat etsi divitias Slve etiam corpus perdit, omnia
recuperabit.
Te r t i o adiuvat ecclesiam Christus orando pro ea; qui terra
benedicta dicitur, ut ante dictum est. la lohannis nO: Et si quis peccaverit,

advocatum habemus aput Patrem, lesum Christum iustum, et ipse est
propitiatio pro peccatis nostris autem tantum, sed pro totius mundi. 412

Q u art o adiuvat Christus ecclesiam contra serpentis tlumen per
suam predicationem. Unde Beda super ista verba Et adiuvit terra mulierem

dicit: Christus particeps nostre camis fructus contra dyabolum succurrit
ecclesie,

413

dum predicatione sua, quam per evangelistas scripta nobis

reliquit, docuit nos eius persecutiones declinare. Unde et adiungit Et

aperuit terra os suum, i[d est] Christus predicationem suam, et absorbuit,
i[d est] evacuavit et falsam esse ostendit doctrinam hereticorum, qui ideo
os dyaboli dicuntur, quia per eos 10quitur. 414 Hec ille. Errores infiniti sunt
in populo christiano seminati, sed si Dominus aperiet predicatoribus os ad
annuntiandum evangelium suum, mox innumerabiles cadent et absorbentur
cum vitiis.
Q u i nt o adiuvat ecclesiam sanctam terrenus etiam populus, quia
terra etiam dicitur, auferendo a nobis temporalia sive subtrahendo, que sunt
occasio ad peccandum. Cum enim draco inmisit divitias in clerum et

delitias, tunc Dominus pro salute cleri disposuit in terra Bohemie, ut
seculares et terreni auferent a clero divitias et in se absorbebant divitias
illas, sicut sitiens in terra. Si autem hoc aliqui faciunt vel facerunt ex
appetitu avaro, eque tamen prosunt isti mulieri, quia ille divitie multos
mergebant415 et in laqueos dyaboli ducebant. Ut patet la Timothei Vlo:
Habentes alimenta et quibus tegamur, hUs contenti simus; nam qui volunt
divites fieri, incidunt in temptationes et laqueum dyaboli et desideria multa
et nociva, que mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim
omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide
et inseruerunt se doloribus multis. 416 Ex quo tanta sancte Paule faciunt

I 102, 1-2.
Cf. Beda, Explanatio Apocalypseos, CCSL I21A, s. 397.
414 Non inceni.
415 Výklad na Zjevenie, díl 1., s. 495.
416 I Tim 6,8-10.
412
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divitie hominibus, specialiter spiritualibus, sit nomen Domini benedictum,
quia fecit terre, ut nostras divitias tolIeret. Et det Dominus in cor ceteris
regibus et principibus in aliis terris, ut non admittant clerum superbus
civiliter dominari, sed pauperiem secundum exemplar primitive ecclesie de
evangelio vivere. Amen.
Hec adiuvant, sc[ilice]t Christi passlO, Christi et eccelsie oratio,
Christi predicatio, corpus proprium no strum afflictum, populus terrenus
secularis. Sequitur alius textus.

Et iratus est draco in mulierem et abiit facere prelium cum
reliquis de semine eius, qui custodiunt man data Dei et habent
testimonium lesu. Et stetit super arenam maris [Apc 12, 17-18].
Supra dictum est de persecutione maiorum, qui per mulierem
parientem masculum significantur, que magnas alas habens pervenit in
locum suum, a Deo paratum. Hic iam agitur de persecutione minorum, cum
quibus draco belIatus est, ex quo illis non potest nocere, qui iam post
mortem cum Christo regnant in celo. Sermo ergo nobis erit de familia lesu
Christi et sequacibus apostolorum, qui sunt nati de semine, i[d est] de
verb o Dei, ibi Et abiitfacere prelium cum reliquis de semine eius. Vel dic:
Sermo erit de belIo, quod faciet dyabolus cum suo filio Antichristo contra
familiam lesu Christi temporibus novissimis. Et dicentur de illo t r i a .
Primo, quid movit et movet dyabolum et Antichristum belIare contra

[178r]

familiam lesu Christi. / Sec u n do, que sunt signa in hac familia lesu
Christi, cum qua draco et Antichristus est belIaturus. Te r t i o qualiter se
habent in belIando dyabolus et Antichristus, eius filius.
Ad p r i mu m, ubi dictum est, quid movet vel movit dyabolum ad
belIandum cum familia lesu Christi. Et dic, quod d u o specialiter. P r i m o
invidia. lnvidet enim generi humano, quod locus, quem ipse habuit cum
suis sociis, datus est ho minibus sanctis; de quo loco ante dictum est, in
quem pervenit mulier, aquile magne habens alas. Secundo ira magna,
quam habet quotidie contra Dei electos. Que ira ex invidia matre procedit
et generatur, invidia autem et ira generatur ex superbia et elatione. 417 Et ex

417

Ms. ellatione.
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superbia generantur contentiones et iurgia. Proverbiorum XlUo: lnter

superbos semper sunt iurgia. 418 Et XXVIUo: Qui se iactat et di/atat, iurgia
concitat. 419 lnvidia autem generatur et superbia. Qui enim se non custodit
ab invidia, que oritur ex superbia, crescent sua mala usque ad effusionem
sanguinis, ut patet de Cayn invide, Herode et Caypha. Et patet, quid movit
dyabolum ad belIum et que causa est eius, quia invidia. Quod et nunc hec
movent homines peccatores et specialiter spirituales, utque papam et
ceteros, qui ex magna invidia concitant ad belIandum contra sacerdotes
evangelicos

et

semen lesu

Christi,

videntes

gloriam

eorum

et

dominationem civilem decrescere continue ex illorurn predicationibus.
Seviant et irascantur, quanturn volunt, perdent utique illa, que arnant, nec
proficient in suis conciliis, sicut et Cayphas cum suo colIegio minime
profecit, pro quo laboravit, ne v[idelice]t Romani tollerent locum et

gentem. 420 lsta duo movent ad belIandurn, sc[ilice]t invidia et ua,
dyabolum et filios eius.
A d sec u n dum, que sunt signa in hac farnilia lesu Christi. Et
dico, quod tria signa ponuntur hic, per que familia lesu Christi et filii
ecclesie sancte matris cognosci indubie possunt. Primum, quod hec familia
lesu Christi imitatur fidem, conversationem et omnem religionem ecclesie
sancte primitive. Illi enim sunt semen ecclesie matris, qui ut matri obediunt
apostolicis doctrinis et scripturis et fugiunt peregrinas doctrinas et scripta.
Illi non habent pacem cum dyabolo et Antichristo, filio eius, quia resistunt
eius voluntati. Qui autem pacem habent [curn] dyabolo, hii non habent
semen ecclesie, sed sunt semen Chanaan et luda, et sunt semen nequarn,
cum Dominus dixit per Isaiarn, Isaie 1°: Ve genti peccatrici, populo gravi,

iniquitate, semini nequam, jiliis sceleratis. 421 Non ergo sunt de semine
sanete matris eeclesie, qui non belIant eurn dyabolo et membris eius non
resistunt. Qui autem sunt semen eeclesie sanete primitive, non habent
paeem, quia dieitur Abiit draco facere bellum cum reliquis, i[d est] sanetis
ultimis, qui novissimis temporibus ecclesie naseentur de semine eius.
Sec u n dum signurn habet farnilia lesu Christi et semen sancte matris
Prv 13,10.
Prv 28,25.
420 10 11,48.
421 Is 1,4.
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ecclesie in se, quod mandata dei custodiunt. lbi Et abiit facere prelium cum

reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei, sc[ilice]t perfectam
vitam. Non enim sufficit ad salutem scire Dei mandata, exprimere et
cantare, sed magis opere explere et custodire, ne unquam contra illa faciat.
Et qui sanctam vitam sic duxerit, mandata Dei custodiendo, illeque statim
dyabolum contra se commovet et incitat. Tertium signum, quod familia
Domini lesu confitetur veritatem lesu Christi verbo et opere et veritate.
Verbo contradicit et reclamat omnibus blapshemantibus veritatem et
hereticantibus eam, opere confitetur implendo illam veritatem, quam ore
est confessus; quia etiam si Deus admiserit et pro illa moriuntur, sic familia
lesu Christi confitetur veritatem. De qua dicitur Et habet testimonium lesu,
[178v]

i[d est] perfecte fidei confessionem. Et nota, quod dyabolus prelium facit I
cum semine sanctorum. Sancti patres antiqui habuerunt prelium cum
dyabolo ante adventum Domini magnum, in quo fortissime pugnaverunt.
Videamus et nos, qui residui et reliquie seminis sanctorum patrum sumus
nati, ut etiam viriliter cum eo pugnemus. Non nobis parcet nec nos
dimittet, ex quo patribus nostris non pepercit; non cessabit bellare usque ad
ultimum electum, qui in fine mundi erit.
Ad t e r t i um, ubi dictum est, quomodo se habet in bellando
dyabolus cum familia Domini. Et dicendum, quod valde dolose et astute.
Que astutia et dolositas notatur primo, cum dicitur Et abiit, sc[ilice]t quasi
nollet temptare nec cum illo amplius bellare. Aliquando enim eius recessus
est valde nocivus servis Dei et familie lesu Christi; sic sc[ilice]t, dum
hominem dimittit, tunc homo de se et sibi confidit et citius ruit et cadit.
Nam dum non temptatur aliquo peccato, estimat se in illud non posse
cadere et ideo confidit sibi ipsi. Et cum iam dyabolus videt hominem de se
non curare, sed confidere sibi ipsi, tunc citius eum seducit, sicut in
parabola habetur de illo, qui de lerusalem descendit ad lericho et incidit in

latrones; quem vulnerantes abierunt, semivivo relicto. 422 Sic dum homo
recedit a munditia constientie et quiete, in hunc mundumque venit sicut in
lericho, in illoque delectatur et gaudet, incidit inter latrones, s [ilice ]t
demones, sic quod spoliatur et privatur omni bono, et recedunt ab eo. Cum

422

Lc 10,30.
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enim homo non sentit temptationes et vexationes non habet, signum est,
quia mortua est fides in homine illo et non sentit sagittas ignitas ipsiusque
sathane, quia quibus ille non irascitur, signum est, quod illi sunt sui. Hinc
lacobi 1° dicitur: Carissimi, omne gaudium existimate, cum in varias
temptationes

incideritis,423

qma

unumquemque

salvandum

oportet

plurimas penetrare temptationes. Sic enim oportebat Christum pati et
intrare in gloriam suam. 424 Sic enim temptavit Christum gula in deserto,
quia dum homo emundatur sicut Christus per baptismum, mox a spiritu
maligno temptatur.
Sec u n d o tangitur ems dolositas ibi, cum dicitur Stetit super
arenam maris. Arena presciti sunt, quia multiplicati sunt sicut arena, quia

steriles et infecundi a bona operatione, quia diversis huius mundi et
vitiorum fluctibus agitati in amaritudine nequitiarum, quia debile sunt
fundamentum in se confidentibus. Propter quod dicitur in Psalmo: NoUte
conjidere in principibus, infiliis hominum, in quibus non est salus. 425 Unde
ergo dicitur Stetit, quia ipsis dominatur et subdicit dominio suo. Sermo fuit
de bello dyaboli et Antichristo filio eius, de quo dieta sunt tria, vide supra.

423
424
425
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Lc 24,26.
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Abstrakt
Předkládaná

práce se zaobírá problematikou podoby a role výkladů apokalyptických
proroctví v husitském hnutí. Apokalyptická, a to biblická i nebiblická proroctví jsou tu
chápána jako médium symbolické komunikace a jako nástroj interpretace soudobých
událostí v rámci poslední etapy pozemské historie a obecně dějiny spásy. Proroctví dávala
odpovědi na otázky po smyslu, poskytovala možnost vložit do uplynulých, probíhajících i
očekávaných událostí řád a stanovit jejich cíl. Byla prostředkem, jak předvídat věci
budoucí a jak porozumět pravému významu přítomnosti a minulosti. Středověká
apokalyptická tradice poskytovala jednotlivým autorům pružný hermeneutický systém, do
kterého bylo možno vložit a v rámci něho interpretovat prakticky jakoukoliv historickou
událost. Apokalyptické proroctví poskytovalo metanarativ, který strukturoval, vysvětloval a
legitimizoval aktuální historické dění.
Jako hlavní pramen k poznání husitského apokalypticky zaměřeného myšlení je zde využit
latinský Výklad na Apokalypsu čelního táborského teologa Mikuláše Biskupce
z Pelhřimova (Expositio super Apocalypsim, Ms. ONB 4520). V tomto textu, sepsaném
zřejmě v roce 1430, byly objasněny mnohé alegorické výjevy z Janova Zjevení jako
vztahující se k táborskému dění. Biskupec vyložil v rámci apokalyptického schématu
obecnou transformaci společnosti, války proti křižáckému vojsku, násilnou sekularizaci
církevního majetku, tedy jevy, k nimž níž došlo v Čechách během druhého desetiletí 15.
století, jako nutný boj proti Antikristu, směřující kjeho porážce a následně k přechodu do
dalšího věku v dějinách církve. Táborská komunita zde byla chápána a vykládána jako
postupně směřující k vyšší dokonalosti, jako v kontextu vývoje eschatologických událostí
obnovovaný ideál prvotní církve. Prvotní církev byla tak nejen ideálem z minulosti, ale
také cílem, zasazeným do budoucnosti. Při studiu Biskupcova textu je pozornost mimo jiné
zaměřena na otázku jeho textových a myšlenkových inspirací, kterými v českém prostředí
byli zejména Jakoubek ze Stříbra a před ním Matěj z Janova.
Husitské apokalyptické myšlení je v práci zkoumáno v návaznosti na předhusitský vývoj a
také v kontextu evropských myšlenkových proudů (reformní apokalyptika 12. století,
Jáchym z Fiore a jeho následovníci, proroctví Jana Rupescissy, dominikánští autoři
z okruhu Huga ze St. Cher, Jan Viklef, lolardské spisy atd.) V předhusitském období je
věnována pozornost zejména dvou oblastem, které spolu ale v určité rovině výkladu úzce
souvisely, a to prostředí reformních kazatelů, zejména Milíče z Kroměříže a Matěje
z Janova. Druhou oblastí zkoumání je otázka využití profetické literatury a na ní
navázaných konstruktů v lucemburské panovnické reprezentaci. Pozornost je věnována
také konstruování postavy proroka a jeho roli v reformním hnutí s eschatologickoapokal yptickým podtextem.
Husitské (zejména táborské) vnímání a vysvětlení reality prostřednictvím apokalyptického
výkladového vzorce je analyzováno v několika tématických sondách. V rámci těchto oddílů
je zpracována problematika celkové výstavby husitských výkladů na Zjevení, konstruktu
Antikrista, husitských chiliastických spekulací a jejich variací, role evangelijní chudoby
v reformním hnutí, zkoumána je také role, jaká byla přiřčena světské moci. Závěrečná
sonda zpracovává pojetí přijímání eucharistické svátosti jako rituálu na pomezí dvou věků,
definovaných na základě apokalyptického schématu, ajako zbraň v boji proti Antikristu.
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Abstract

The presented thesis is concemed with the problem of the form and the function of the
apocalyptic prophecies and their explanations during the Hussite period. The apocalyptic
prophecies, biblical and non biblical too, are handled as a medium of the symbolic
communication and as the instrument of the interpretation of temporary events as a part of
the world eschatology and the history of salvation. The prophecies provided the answers
to the questions conceming the sense of history, they offered the possibility to put the
partem into the past, present and future events. They performed a means how to foresee
the future and how to understand the real sense of the presence and of the past. The
medieval apocalyptic tradition fumished authors with the flexible hermeneutic system - a
set of ideas adaptable to nearly any historical circumstance, which could be interpreted
through the frame of apocalyptic partems. The John's Revelation provided the
metanarrative, which structured, interpreted and legitimized the historical events.
the main source for discovering the hussite apocalyptic ideology is the latin Postil
on the Revelation, which was composed in about 1430 by the head of Tabor' s theologians,
Nicholas of Pelhřimov (Expositio super Apocalypsim, Ms. ONB 4520). Nicholas put the
events of the period into the apocalyptic pattems, he illustrated various decodings of the
apocalyptical allegories by referring to his own Taborite experience. The actual
transformation of the society, the crusades, the secularisation of the church, all these were
interpreted by Nicholas as an eschatological war against Antichrist, which lead to the
enemy's defeat and to the transition to the another age (aetas) of church history. The
Taborite community was defined as leading to the stage of higher perfection and as a
revived ideal of the Primitive church in the context of eschatological events. The Primitive
church is to be understood not only as a model from the past but also as an ideal relating to
the future. The analysis of the apocalyptic treatise of Nicholas of Pelhřimov deals also with
the problem of the text transmission, of his textual inspirations, in the bohemian milieu
represented principally by Jakoubek of Stříbro, whose commentary on the Revelation
Nicholas made heavy use, and Mathias of Janov.
The hussite apocalyptic way of thinking is studied in the context of prehussite
ideological developement and in relation to the european connotations (the reform treaties
of l ih century, Joachim of Fiore and his followers, prophecies of John of Rupescissa,
dominican authors connected with Hugo de St. Cher, John Wyclif and the lollards etc.).
In the prehussite time two main topics are focused. First, the area of reform
preachers us ing the apocalyptic rhetoric in their sermons (above all Milič of Kroměříž and
Mathias of Janov). The second topic discussed here is the apocalyptic ideology, prophetic
literature and relevant concepts as a part of the sovereign representation of the house of
Luxembourg. The concept of the prophet and his function in the apocalyptic oriented
reform movement is also analysed here.
The hussite (Taborite) interpretation and explanation of the reality using the
apocalyptic partems is analysed in several chapters, dealing with the problem of general
structure of the hussite expositions on the Revelation, the concept of Antichrist, chiliastic
speculations and their variations, the function of evangelical poverty in the apocalyptic
discourse and the position of secular power in the reform movement. The closing chapter
discusses the Eucharist, perceived as a ritual of liminality between two eschatological ages
and as a spiritual weapon against Antichrist.
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