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     Církve v postkomunistických zemích střední Evropy se po roce 1989 vyrovnávaly s řadou 

složitých úkolů. Mezi ně patřilo nové definování vlastní identity v zemích usilujících o 

budování a prohlubování demokracie, tržního hospodaření i pojetí lidských práv směrem 

k multikulturní evropské společnosti.1   

     Nedlouho po sametové revoluci vídeňský světící biskup Helmut Krätzl (na půdě HTF UK 

během symposia Církev a společnost) s realistickým výhledem do budoucnosti konstatoval, 

že dosažená svoboda v posttotalitní střední Evropě staví před církve zde nové úkoly. Jen za 

určitých podmínek se mohou stát součástí tvůrčích sil ve společnosti, a podílet se i na 

oživování její historické paměti. Křesťané jsou společně na cestě a jako Boží lid mají 

překonávat i svá rozdělení, vzniklá v minulosti.2 V biskupově příspěvku zazněla věta z 

věroučné konstituce o církvi 2. Vatikánského koncilu Lumen gentium, vybízející křesťany 

k mnohostrannému, dějinně tvořivému působení ve společnosti.3 Biskupovo vystoupení 

v mnohém předznamenalo i směry působení HTF UK v české společnosti. 

      Církevní historik zkoumá minulost, veden k tomu prožíváním církve své doby a svou 

osobní eklesiologickou i ekumenickou perspektivou. Své otázky neklade prvotně různým 

epochám dějin církve, ale jejím konkrétním osobnostem a jednotlivým generacím. Sleduje-li 

jakýkoliv úsek dějin církve, vždy si však musí uchovat i živé vědomí jejich celistvosti. Dějiny 

církve se mu nesmí (v prožitku ztráty smyslu pro celek) uzavřít jen do dějin místních církví, či 

osudů jednotlivých osob. To by znamenalo redukci širší dějinně spásné perspektivy 

církevních dějin.4 Církevní historik se musí složitě vyrovnávat s řadou eklesiologických i 

ekumenických otázek, jež zkoumaná minulost před ním otvírá. Jako pedagog by měl být 

vnímavý pro konkrétními dobovými proudy křesťanství omezená, či málo proporčně 

vřazovaná témata ve výuce církevních dějin. Ta může zahrnout do kursů, jež mu byly svěřeny 
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k přednášení. I z tohoto důvodu nemůže své badatelské úsilí oddělit od tázání historiků, 

s nimiž vstupuje do různých forem dialogu na národním i mezinárodním fóru. 

     I přes různě stupňovaný návrat církví do života české společnosti může historik nalézt v 

některých ideových i svědeckých projevech své církve konkrétní doklady této výše uvedené 

redukce. Toto poznání jej pak může vést k hledání době úměrných forem výuky kursů dějin 

církve. Hlubší pohled do prostředí jiných teologických fakult u nás i leckde v zahraničí 

ukazuje, že jsme i s dalšími křesťany spojeni snahou o hledání i nalézání těchto forem výuky. 

I dnes tedy pro toto úsilí platí jedna z nosných myšlenek katolického modernismu, 

prohlašující, že i když Kristus je stále týž, poznání dějin církve by mělo být vždy znovu a 

znovu aktualizováno podle dobového stavu církve i společnosti. Dnes i s vědomím, že se tak 

děje ve společnosti, jež radikálním stupněm sekularizačních procesů ovlivňuje (vůči dějinám 

v různém stupni vnímavé) prostředí církví, do něhož směřují z valné části výsledky církevně 

historického bádání teologických fakult.  

     Naše hledání a nalézání se odehrává ve společnosti, v níž (přes úsilí posledního dvacetiletí 

o oživování její historické paměti) probíhá z mnoha příčin i omezení rozsahu výuky dějin na 

řadě jejích základních i středních škol. K této složité situaci je třeba při výuce českých 

církevních dějin na HTF UK přihlížet a přizpůsobovat jí přednáškové kursy. Mnohé z toho, co 

na rovině středních škol nemohlo být z časových, ale i dalších omezení vyučujícími dějepisu 

prosloveno, je třeba nějakou formou vřadit do základních kursů českých církevních dějin zde. 

S pomocí časových os a orientujících vstupů do jednotlivých dějinných epoch, s užitím map 

z domácích i zahraničních atlasů církevních dějin i edic pramenů je možno poskytnout 

studentům základní nasměrování, jež je připraví zvládnout celou látku kursů se ctí. 

     Z důvodu jen úzce vymezeného času chci věnovat dále krátce pozornost dějinám české 

pre-reformace a reformace (přednášeným v rámci kursů českých církevních dějin na HTF 

UK). Tyto úseky českých církevních dějin lze pochopit jako dvě mnohostranně provázané 

fáze zápasu o uskutečňování pravé církve v církvi obecné. V této části kursů by měl být 

student seznámen s dobou, v níž byla církev předchůdci reformace i samými reformátory 

navracena svému vlastnímu poslání. Toto usilování se odehrávalo na základě nového 

promýšlení svědectví Písma, vedoucího ke vzniku tvořivě kritické reflexe pojmu církve i 

promýšlení řady otázek jejích dějin.  

     Zde je třeba konstatovat, že oproti faktografickému a v politických, sociálních a kulturních 

událostech ukotvenému výkladu těchto úseků českých dějin vřazují jejich kursy na HTF UK 



logicky více náboženských témat. Snaží se vést posluchače k rozpoznání, že husitství je svými 

kořeny podstatně starším ideovým jevem, než samotný Husův život i smrt. Ukazují důsledně, 

jak úsilí o reformu církve v českém prostředí bylo svázáno s evropskými reformně církevními 

zápasy. Chtě nechtě je tento úsek českých dějin více, než jiné svázán s bádáním historiků i 

teologů o cestách dobové eklesiologie v myšlení českých i evropských reformátorů, ale i 

jejich odpůrců.  

     Tato část kursu by ztratila hlubší smysl, pokud by jeho posluchači nebyli seznámeni 

s podstatnými evropskými souvislostmi této etapy českých církevních dějin. Konkrétně 

s vyslovením nároku papeže Bonifáce VIII. na hegemonii v bulle Unam sanctam (1302), s 

přesunutím kurie do Avignonu roku 1309, s utvářením služebného vztahu kurie vůči 

francouzským králům i základními údaji o vzniku velkého schizmatu 1378. Právě tento vývoj 

v středověké římskokatolické církvi navodil i v českém reformně církevním prostředí 

promýšlení otázky legitimity působení konkrétních papežů a vedl logicky i k tázání českých 

církevních reformistů a reformátorů po pravé církvi. To vyvolalo radikální kritiku krizí 

zachváceného papežství i právně politického uspořádání středověké církve v českém 

církevním prostředí.  

     Jak konstatoval již na sklonku čtyřicátých let minulého století Karel Stloukal, nikdy 

v českých dějinách nebyl český stát spojen s církví tak těsně, jako tomu bylo ve 14. století. 

Reakce, již to pomohlo vyvolat, nabyla celoevropského významu. V ní se Avignon stal 

živnou půdou husitství.5  

     Eschatologická naděje Milíče z Kroměříže, jeho programové kazatelství i zájem o sociálně 

potřebné, byly provázeny jeho zprvu tápavým, ale posléze stále více důsledným odvratem od 

řady negativních jevů avignonského papežství v zemi. Na tuto dějinně spásnou naději v době 

po vzniku velkého schismatu mohl navázat i Mistr Matěj z Janova, aby v Milíčových stopách 

odhalil úhlavního nepřítele církve ne již za jejími hradbami, ale uvnitř obce Boží. Jak 

dokládají některé části jeho Regulí SZ a NZ, činil tak hluboce ovlivněn pařížskými rozhovory 

teologů o eschatologii joachimismu. Janovovi byl Milíč teologem, jemuž instituční církev 

procházela krizí právě na hraně eschatu. Ve věku prožívaném jako veliké zmatení se mu 

úkolem pravé církve i znakem její autenticity stala cesta nemnohých k její vnitřně svátostně i 

liturgicky prožívané a cílevědomě uskutečňované reformě.6 Ne tedy vláda instituční církve, 
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ale její služebný charakter (sahající až k hranici dějin) je Janovovi známkou její pravosti, jež 

musí logicky vést i k odstranění institučního předělu mezi řadovými křesťany a jejími 

hierarchickými elitami.7  

     Dějinné vystoupení Husovo i jeho kruhu domácí i zahraniční impulsy k reformě církve 

promýšlelo dále a využilo je ve svých snahách realizovat postupně konkrétní model reformy 

církve v čase její narůstající krize. Tento zápas byl ostřen i rozpoznáním teologů Husova 

kruhu i Jana Husa samého, že tyto reformní snahy mohou být za určitých dějinných podmínek 

svázány s rizikem mučednického završení tohoto usilování. Jak uvádí Oskar Cullmann 

v jedné ze svých starších studií o ranném křesťanství, mučednictví v některých konkrétních 

dějinných situacích mladých křesťanských společenství bylo pokládáno za znak pravé církve.8 

Hus i jemu blízcí na toto vědomí ranné církve navázali.  

     Rozpor mezi v Písmu ukotveným vědomím poslání církve a jejím právním a institučním, 

hlubokou krizí zachváceným dobovým provozem, řešil Hus přijetím viklefovského principu 

Božího zákona pro reformně církevní činy pravých  následovníků Krista. Reformující se 

církev mu byla prostorem, v němž se věřící pod tlakem Božího zákona rozhodovali 

k následování Ježíše, k zásadní změně života a tedy i k bytí na hraně eschatu.9 Z naznačeného 

je zřejmé, že nebylo nijak lehké účastnit se života v Husově pravé církvi, a posléze ani 

v církvi budované po jeho smrti úsilím teologů jeho kruhu.  

          Závěrem svého krátkého příspěvku si dovoluji konstatovat: Aby kursy českých 

církevních dějin na HTF UK plnily svůj účel, mělo by pro ně platit , že posluchačům dokážou 

smysluplně otevřít svět našich předků v jejich očekávání dobrého od Pána nad lidskými 

dějinami. V něm u biblických zdrojů eschatologické naděje volal kdysi vzdělaný Evropan 

Mistr Matěj z Janova: „Již co nevidět povstane nový lid, utvořený podle nového člověka, 

který je stvořen k obrazu Božímu, a z tohoto lidu vyjdou a budou vzati noví klerikové a noví 

kněží a ti všichni budou mít v nenávisti lakotu a slávu pozemského života.“10  
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