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Eschatologie je významným ukazatelem směřování myšlení jednotlivých
osobností z různých hnutí křesťanské tradice. V celé první kapitole se proto
autorka zabývá eschatologií v širších souvislostech – velmi přehledně a jasně
(str. 10-27).
V samostatné kapitole jsou nastíněny myšlenky eschatologie středověké, včetně
jejích proměn (str. 28-34). Zcela správně vzhledem ke svému tématu se pak
kandidátka věnuje eschatologii Viklefově (kap. 3) a celkové náboženské situaci
v českých zemích ve 14. a na počátku 15. století. Ta totiž eschatologicky
zjitřenou půdu připravila a navodila. Zcela správně považuje kandidátka
eschatologii na důležitý, charakteristický znak české reformace (str. 48).
Souhlasím vřele s tím, že specifika této eschatologie mají v pojetí jednotlivých
myslitelů velký společenský dopad, neboť druhý příchod Kristův bude znamenat
nejen nápravu církve a řádu, ale také společenskou rovnost (str. 55).
Jednotlivé osobnosti, jejichž eschatologický koncept autorka podává, jsou: Milíč
z Kroměříže. Matěj z Janova, M. Jan Hus a Petr Chelčický. Budiž řečeno, že
každý autor je rozebírán na základě pramenů a dobré sekundární literatury, která
však vzhledem k rozsáhlosti musela být volena velmi pečlivě, neboť je
pochopitelně výběrová. Obsah reprodukovat nebudu. Chci však velmi kladně
hodnotit odvahu, s jakou autorka k tématu přistupuje i dobrý výběr literatury.
V případě M. Jana Husa je užito i nejnovější dílo L. Mazalové, které značně
posunuje znalosti k tomuto tématu. I v případě P. Chelčického užívá nových
výzkumů, bez kterých se nelze posunout vpřed (Boubín, Cermanová). V závěru
dochází autorka k tezi, že radikální reformátoři přinášeli spíše hrůzné vize a
umírněnější hlásali naději na záchranu. Snad je tomu opravdu tak (str. 103).
Po stránce obsahové ani formální nemám výhrady. Nemilý překlep na str. 102 je
třeba napravit: „Kazatelé vyz(í)vali…“Závěr: Zdařilá, poctivá práce. Navrhuji přijmout a hodnotit známkou výborně
(1).
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