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StŤedověkÝ chiIiasmus
jako existenciální prožitek konce epochy

EDUARD  PETRU

Jako jeden ze základnich problémri metodologie humanitních věd i vědy obec.
ně se projevuje postup, kter1i bychom mohli označitjako pŤedčasnou generali-
zaci. Spočívá v tom, že z omezeného okruhu materiálu jsou vyvozeny určité zá-
věry' kteréjsou následně prohlášeny za zákonitosti platné obecně. Jaknrile však
pŤistoupíme k tomu, abychom je verifikova|i na základě širšího materiálu, zjis-
tíme často, že jejich obecná platnost i obecné uznáni, kterého se jim dostává,
jsou zpochybnitelné.

Dvě takto obecně uznávaná zjištění se objevují také v souvislosti se stŤedo-
věk1ym chiliasmem. Jedno spočívá v tom, že stÍedověká z'á|iba v symbolickém
vlznamu čísel vedla k tomu, Že zánik světa a pŤíchod nebeského Jeruzaléma byl
očekáván v souvislosti s ce|yrni letopočty, druhé pak V tom, Že byl spojen nejen
s tizkostí, ale také s nadějí na období míru a harmonie' které má po konci toho.
to světa na zemi nastat.

Konfrontace s literárním materiálem platnost těchto obecně pŤrjíman1/ch zjiš-
tění do jisté míry zpochybřuje. Když se napňíklad F. J. Holeček v souvislosti
s právě končícím druh m tisíciletím zab,!va| otázkou, do jaké míry se projevilo
tušení konce v závěru prvního tisíciletí, dospěl k tomu, Že se sice projevovala
jistá rizkost z možného konce světa, tak jak jej pňedpovídal sv' Pave| v epištole
ke Korintsk1/m ( 1 Kor, 15,24) a zejména sv. Jan ve své Apokalypse, a že tato iz-
kost vedla k určité spiritualizaci, a|e na druhé straně konstatuje, Že v soudob ch
konikách rok l000 prošel téměŤ bez povšimnutí. Cituje napŤíklad pasáž, kterou
do svého dila Liber Apologeticus zaíadl| k roku 915 opat ze Saint-Benoit-sur-
-Loire Abbo: ',Pokud jde o konec světa, slyšel jsem kázat lidu v jednom koste-
|e v PďíŽi, že na konci roku l000 má pÍr.1ít Antikrist ažekrátce poté bude ná.
sledovat poslední soud. Rozhodně jsem se postavil proti tomuto názoru, opíra-

Je Se o evangelia, Apoka|ypsu a Knihu Danie|ovu.. (Holeček |999:7), Ukazuje
se, že ani v tak pŤíznačné době'jako byl konec tisíciletí, nebyla pŤedstava o kon-
ci světa pĚijímána bezv hradně, a z toho vyplyvá, že vyk|ádat zvyšující se v1i-
skyt chil iastickych ná|adjen z číselné symboliky cel1ich číse| značně celou otáz-
ku stŤedověkého chiliasmu zjednodušuje.

A 1
43



Nepopíráme tím, Že také číslo mělo pÍi rivahách o konci světa své místo, ne-
muselo to však bÝt číSelné vyjádŤení uzavírajícího se století nebo tisíciletí, ale
i číslo vypočtené na zák|adé biblického textu. o takoqi vypočet se napiíklad
v české literatuÍe pokusil ve své Knížce o Antikristu Jan Milíč z KroměííŽe, kte-
r;i uvažoval takto: ,,Podle ducha, jenŽ ve mně mluvil, soudím tedy, Že Antikrist
pÍišel, a to z let Danielovych, kdež se čte, že od času, kdy bude odřata ustavič-
ná oběť a postavena ohavnost zpuštění, uplyne dní 1290: Blahoslaven , kdo do-
čká a pŤijde až ke dnrjm 1335 [...] tehdy prvé číslo Danielovo' totiž 1290, za-
čneme-li je počítat od zkázy zp sobené Titem a Vespasiánem, bylo dokonáno
léta od narozeni Páně 1365' totiŽ pŤede dvěma roky, toho času, kdy pan císaŤ od-
vedl tlupy z Avignonu do Německa, chtěje je rozprášit' jak se vypravuje. Avšak
druhé číslo' totiž 1335, budiž počítáno od roku umučení Kristova, kdy byla od-
řata ustavičná oběť' a tak se shledá, že bylo dokonáno v pŤítomném roce, jenž
je od narození Páně rok 1367,protože l335 let a1éta,jež uplynula od Kristova
narození aŽ do jeho umučení' dávají pňesně |361 let,, (Milíč 1963: 57).

Tento doklad z dí|a Iana Milíče z KroméÍiŽe není pouze svědectvím o tom,
že číselné pŤedpovědi pŤíchodu Antikristova a konce světa nebyly vázány jen na
zaokrouhlená léta podle kalendáÍe. Je také svědectvím o tom, že existovaly i ji-
né zptisoby, jak z číselnych daj konec světa pÍedpovědět. Z našeho hlediska
je však ještě d ležitější Zjištění' že Jan Milíč z KroměÍiže konfrontuje své vy-
počty s minulou i soudobou historickou realitou, že h|edá spojitost mezi čísel-
n1/mi daji a událostmi, které se staly a které tak mohou dosvědčit, Že q/počet
byl správn;i'

Právě tento Milíčtiv postup nasvědčuje, že h|edáni konkrétních jevťr životní
reality svědčících o pŤíchodu Antikristově v souladu s proroctvím Apokalypsy
bylo považováno za neméně d ležité nežli číselné v1/počty, protoŽe mohlo do-
svědčit jejich správnost. Prožitek skutečnosti se tak stával driležit;/m kritériem
pŤíchodu Antikristova, které pŤevaŽovalo svlm vyznamem nad číseln1imi sym-
boly a q/počty.

Chiliastická hnutí byla tedy spojována s těmi obdobími, kdy se existenciál-
ní prožitek zdál svědčit pro pÍíchod Antikristtiv a pro uskutečřování všeho, co
podleApokalypsy bylo pojeho pŤíchodu očekáváno' Thkjako vztahk číseln/m
ridajrim o pŤíchodu Antikristově nelze vysvětlit v;/hradně zálibou stŤedověkého
člověka v určit1ich číslech, ani existenciální proŽitek krize stŤedověké společ-
nosti jako znamení pŤíchodu Antikristova bychom neměli redukovat na jedinou

možnost. Podle Le Goffova mínění je ,,chiliasmus, očekávajíci náyrat z|atého
věku, stŤedověkou formou víry v pÍíchod beztŤídní společnosti, kdy stát na-
dobro odumŤe a nebudou užzase králové anikniŽata, ani páni..(Le Goff l991:
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l99). PŤíchod Antikristliv jako znamení konce je tedy podle Le Goffa prožíván
nejen s rizkostí zb|ižíci se apokalypsy, ale i s nadějí napiíchod nového a Spra-
vedlivého Jeruzaléma. Srovnáme-li však s touto Le Goffovou do značné míry
apodiktickou ÍeZí maÍeriál české husitské literatury, najdeme v ní již u citova-
ného Milíče z KroměŤíŽe na počátku husitství zcela jinou naději nežli pasivní
očekávání pŤíchodu tisícileté iíše spravedlnosti. Také Milíč soudí, že Antikrist
již pŤišel' a|e prožívá jeho pŤíchod jinak než|i jako hrrizu pÍicháze1ici apoka-
lypsy a naději, že po ní bude kŤesťan m ses|án nov1i a spravedlivy Jeruzalém.
Jeho chiliastick1/ proŽitek nabádá k činu: ,,A nadto znamenám v srdci, Že uči-
ní-li pan papeŽ podle rady q.iše uvedené, tu mu Kristus, klíč David v, otevŤe
Apokalypsu, aby jí porozuměl, pokud se t1i ká pŤítomného stavu církve.. (Milíč
1963:61).

odlišné proživáni těch jev , které byly obecně povaŽovány za znamení pÍi'
chodu Antikristova, není v české husitské literatuŤe ojedinělé. Podobně Jakou.
bek ze StŤíbra, jak prokázal Amedeo Molná1 nepa il mezi hlasatele eschatolo-
gické katastrofy, ale opět spojil své tušení Antikristova pŤíchodu s aktivním po.
Žadavkem na změnu sm1/šlení soudob1ich kŤeséanri a hledal souvislost mezi pňi-
cházejicimi,,velk;./mi hody..a husitsklm požadavkem pňijímání podobojí (Mol-
nár l983: 64). Kjednoznačné akci proti těm, kteŤíjsou spojováni s Antikristem
- soudobému kléru -, vyzyvá dokonce i pŤedstavitele světské moci treznám1/'au-
tor husitské písně Antikrista tupiti (Vybor I1963:210-11).

Markantní je konečně specifičnost českého pohledu na pŤíchod Antikristtiv
a nastávající apokalyptickou katastrofu světa u Petra Chelčického. Pňedstava
o pŤíchoduAntikristově se u Chelčického objevuje vždy znovu, nejv raznější se
však stává a pŤímo do centra jeho myšlení proniká v době, kterou prožíval jako
bezpečné znameni blíŽící se apokalypsy. Chelčicky sice polemizoval se všemi
sv mi současníky, stejně s Janem Rokycanou, pŤedstavitelem pražské strany hu-
sitství, jako s Mikulášem Biskupcem, kter;/ byl pňedním mluvčím táborské stra-
ny' je však bezpečně možno prokázat (a sám Chelčicky to napsal)' že nejb|íŽe
měl k táborsk1ím kněžím' Proto také poráŽku radikálního kŤídla husitství roku
1434 v bitvě u Lipan prožíval jako hlubokou krizi, souvisící s pŤíchodem An-
tikistov1/m, a tento prožitek porážky radikálních husitsklch ideál ho pŤived|
k napsání několika spisri, jejichž základním tématem je apokalypsa. Nejjasněji
je eschatologické myšlení Chelčického, vyrazně podnícené situací kolem bitvy
u Lipan, formulováno ve dvou spisech o ŠeLmě a obrazu jejiem (Che|čicky
l89l)' jejichŽ vznik klademe do doby nepÍíliš vzdá|ené roku 1433.'

. Protože se vydání vlrazně odchyluje od iukopisného znění, citujeme dále podle rukopisu státní vědecké kni

hovny v Olomouci, sign. M I 164.
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Nepopíráme tím, že také číslo mělo pŤi rivahách o konci světa své místo, ne.
muselo to však b117t číselné vyjádŤení uzavírajícího se století nebo tisíciletí, ale
i číslo vypočtené na základě biblického textu. o takovy v]ipočet se napÍíklad
v české literatuŤe pokusil ve své Knížce o Antikristu Jan Milíč z Kroměňíže, kte-
ry uvažova| takto: ,,Podle ducha, jenž ve mně mluvil, soudím tedy, Že Antikrist
pŤišel, a to z|et Danielov ch, kdež se čte, že od času' kdy bude odřata ustavič-
ná oběť a postavena ohavnost zpuštění, uplyne dni |290: Blahoslaven]i' kdo do-
čká a pňijde až ke dnrjm l335 [...] tehdy prvé číslo Danielovo' totiž 1290, za-
čneme-li je počítat od zkázy zprisobené Titem a Vespasiánem, bylo dokonáno
léta od narození Páně l 365, totiŽ pŤede dvěma roky, toho času, kdy pan císď od-
vedl tlupy z Avignonu do Německa, chtěje je rozprášit, jak se vypravuje. Avšak
druhé číslo, totiŽ l335' budiŽ počítáno od roku umučení Kristova, kdy byla od-
Ďata ustavičná oběť' a tak se shledá, že bylo dokonáno v pŤítomném roce, jenŽ
je od narození Páně rok 1367 , protože l 335 let a |éta, jeŽ uplynula od Kristova
narození až do jeho umučení, dávají pŤesně 1361 |et,,(Milíč 1963: 57).

Tento doklad z di|a lana Mi|íče z KroméÍiže není pouze svědectvím o tom,
že číselné pŤedpovědi pŤíchodu Antikristova a konce světa neby|y vázány 1en na
zaokrouhlená |éta podle kalendáŤe. Je také svědectvím o tom, že existovaly i ji-
né zptisoby, jak z číseln]1ich ridajri konec světa pŤedpovědět. Z našeho hlediska
je však ještě dri|ežitější Zjištění, Že Jan Milíč z KroměŤíže konfrontuje své v;i-
počty s minu|ou i soudobou historickou rea|itou, žeh|edá spojitost mezi čísel-
n1/mi daji a událostmi, které se staly a které tak mohou dosvědčit, Že vypočet
byl správnf.

Právě tento Milíčriv postup nasvědčuje, Žehledání konkrétních jev životní
reality svědčících o pÍíchodu Antikristově v souladu s proroctvím Apokalypsy
bylo povaŽováno za neméně d ležité nežli číse]né v;ipočty, protoŽe mohlo do-
svědčit jejich správnost. ProŽitek skutečnosti se tak stával drileŽitym kritériem
pŤíchodu Antikristova, které pŤevažovalo svym vyznamem nad číseln;/mi sym-
boly a vypočty.

Chiliastická hnutí byla tedy spojována s těmi obdobími, kdy se existenciál-
ní proŽitek zdál svědčit pro pňíchod Antikristtiv a pro uskutečřování všeho, co
podle Apokalypsy bylo pojeho pŤíchodu očekáváno. Thkjako vztah k číselnym
ridajrim o pŤíchodu Antikristově nelze vysvět|it v hradně zálibou stŤedověkého
člověka v určitlch číslech, ani existenciální prožitek krize stŤedověké společ-
nosti jako znamení pŤíchodu Antikristova bychom neměli redukovat na jedinou

možnost. Podle Le Goffova mínění je ,,chiliasmus, očekávající návrat zlatého
věku, stŤedověkou formou víry v pŤíchod beztŤídní společnosti, kdy stát na-
dobro odumŤe a nebudou užzase krá|ové aniknižaÍa, ani páni..(Le Goff l991:
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l99). PŤíchod Antikristtiv jako znamení konce je tedy podle Le Goffa proŽíván

nejen s rizkostí zb|ižici se apokalypsy, ale i s nadějí na pňíchod nového a spra-
vedlivého Jeruzaléma. Srovnáme.li však S touto Le Goffovou do značné míry
apodiktickou tezi materiá| české husitské literatury, najdeme v ní již u citova-
ného Milíče z Kroméííže na počátku husitství zcela jinou naději než|i pasivní
očekávání pŤíchodu tisícileté ňíše spravedlnosti. Také Milíč soudí, že Antikrist
již pŤišel, ale prožívá jeho pňíchod jinak nežli jako hrrizu pÍicházejici apoka-
lypsy a naději, že po ní bude kŤeséan m seslán nov a spravedliv! Jeruzalém.
Jeho chil iastick1/ prožitek nabádá k činu: ,,A nadto znamenám v srdci, že uči-
ní-li pan papeŽ podle rady v!še uvedené, tu mu Kristus, klíč Davidriv, otevŤe
Apokalypsu' aby jí porozuměl, pokud Se t]/ká pŤítomného stavu církve.. (Milíč

1 9 6 3 : 6 1 ) .
odlišné prožíváni těch jevri, které byly obecně považovány za znameni pÍi-

chodu Antikristova, není v české husitské literatuŤe ojedinělé. Podobně Jakou-
bek ze StŤíbra, jak prokázal Amedeo Molnár, nepatŤil mezi hlasatele eschatolo-
gické katastrofy, a|e opět spojil své tušení Antikristova pÍíchodu s aktivním po-
žadavkem na změnu sm1išlení soudoblch kŤesťanŮ a hledal souvis|ost mezi pňi.
cházejícími ,,velk;/mi hody.. a husitskym poŽadavkem pŤijímání podobojí (Mol-

nár l983: 64).Kjednoznačné akci proti těm, kteÍíjsou spojováni s Antikristem
_ soudobému kléru -, vyzyvádokonce i pŤedstavitele světské moci neznám1/ au-
tor husitské písně Antikrista tupiti (Vfbor I |963: 21o-]1').

Markantní je konečně specifičnost českého pohledu na pŤíchod Antikristrjv
a nastávající apokalyptickou katastrofu světa u Petra Chelčického. Pňedstava
o pÍíchoduAntikristově se u Chelčického objevuje vždy znovu, nejvlraznější se
však stává a pÍímo do centra jeho myšlení proniká v době, kterou proŽíval jako

bezpečné znamení blížící se apoka|ypsy. Chelčick1/ sice polemizoval se všerni

sv1/mi současníky, stejně s Janem Rokycanou, píedstavitelem pražské strany hu-

sitství' jako s Miku|ášem Biskupcem, kter;/ by| pÍedním mluvčím táborské stra-

ny, je však bezpečně možno prokázat (a sám Chelčicky to napsal), že ne1b|iŽe
měl k táborsk;Ím kněžím' Proto také porážku radikálního Kídla husitství roku

1434 v bitvě u Lipan prožíval jako hlubokou krizi, souvisící s pŤíchodem An-

tikristovfm, a tento prožitek poráŽky radikálních husitsk]ich ideálťr ho pŤivcdl

k napsání několika spis , jejichž základním tématem je apokalypsa. Nejjasněji
je eschatologické myšlení Chelčického, vyrazné podnícené situací kolem bitvy

u Lipan, formulováno ve dvou spisech o Šelmě a obrazu jejiem (Chelčick!

1891), jejichž vznik klademe do doby nepňíliš vzdá|ené roku l433.'
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Podobně jako ostatní stŤedověcí autoŤi zab;/vající se tématem Antikrista
a konce světa podává Chelčicky nejprve v široké míŤe soubor dokladrl o tom, že
současn stav církve a společnosti pŤináší nezvratné doklady o tom, že Antikrist
a vše, co ho podle Janovy Apokalypsy provázi, skutečně již pňišel. Podrobně
uvažuje o tom, co mťrže soudob1i kŤesťan chápat jako Antikrista, co jako Šelmu
atd,, azce\a v duchu stŤedověkého pojetí alegorie neváhá spojit postavu Šelmy
se zcela rrizn1imi jevy dobové skutečnosti, na jedné straně napŤíklad je to ,,lid
pokryt pod vierri. Kristu protivn!,,,, a|ejinde jsou to již jen mocní tohoto svě-
Ía atd. Za největší nebezpečí považuje i později, v Síti víry, to, Že Antikrist po-
tupil zákony Kristovy a zayedl zákony Své, takŽe lidé j1ž nemají možnost poznat
hÍích, a proto Antikrist ',otec hŤiechuov jest, sv1imi riňady a s]užebnostmi hŤie-
chy rodí, a vyprázdniv z |idi zákon božie, postavil jest je ve všelikém pŤestripe-
ní, aby jinak nemohli činiti neŽ vždy hÍešiti, pŤestupujíce zákon božie všemi
cestami [...]..(Chelčick! |912:55). Proto se pokouší odhalit, v čem v soudobém
světě spočívá dílo Antikristovo a dílo Šelmy, a uzavirá svrij rozbor pro své uče-
ní pŤíznačnou hrozbou, ŽeŽena sedící na Šelmě, která,,z potu a Z krve chudiny
rozkošné bydlo má' pasrici se a opijéci se.. (Chelčicky 1891 : fol. 266a), je pÍed-
obrazem světa bohat1ich, kter bude zničen, a dovozuje podle sv' Řehoňe, že
,jakžto chudí sri nazváni churaví v Písmě, téŽ bohati slovri tuční a masití a ji
ohněm spá|é' tj. ohnivri a horliv pomst .,(Chelčick! 1891 fol.261a)'

Myšlení Chelčického ovšem nesměňovalo primárně k uskutečnění tohoto
pragmatického činu, kter je ostatně podle Apokalypsy svěŤen deseti roh m
Šelmy, tj. deseti králrjm. Úvahy o Antikristovi a Šelmě v tomto díle i v ostatních
spisech směňují pňedevším k jedinému cíli: odhalitAntikrista a vytvoÍit tak pod.
mínky k tomu, aby se kiesťané mohli postavit Antikristu a zabránit zkáze apo-
kalypsy duchovním bojem.

Z dokladri husitské literatury, které jsme uvedli, je zÍejmé, že existenciální
prožitek konce epochy nab1ival v husitství speciÍické podoby. Nevyristil v chili-
astickou rizkost z konce světa a v pasivní čekání na seslání Nového Jeruzaléma,
ale v kontextu formujícího se husitského boje za nové uspoÍádání církve a spo-
lečnosti vúbec fungoval jako v1/zva, jako podnět postavit se Antikristovi a ubrá-
nit se vlastním činem pňíchodu apokalyptické katastrofy. U konkrétních autor
nab1val ovšem tento čin rzné podoby. Zatimco pro Milíče byl spojen ještě

s pŤesvědčením, že Antikristovi budou čelit nejvyšší pŤedstavitelé církve a že
v českém prostĚedí mriže blt Novy Jeruzalém uskutečněn, a zatimco v písni An.
tikrista tupiti jsou podobně interpelováni pŤedstavitelé světské moci, u Jakoub.
ka ze Stťíbra najdeme sice podobně jako u Milíče snahu o rea|izaci Nového Je.
ruzaléma v pražské obci, ale již vlastními silami, a zejména nově se pÍipojuje
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rivaha o nutnosti postavit se Antikristovi nov m sm1išlením v rovině individuál-
ního života každého kÍesťana (Molnrár l983: 63). Zv|áštni pak bylo pojetí toho.
to činu u Chelčického, ktery z odhalení podob Antikrista a dalších postav Apo-
kalypsy v soudobém životě čerpal podnět k risilí o Antikristovu porážku v boji
duchovním.

Ukazuje se tak, že specifická situace husitství v kontextu soudobého myšle-
ní i společenského a kulturního života vedla ke speciÍické podobě existenciální-
ho proŽitku doby, vyrisťujícího ve fungování tohoto prožitkujako vfzvy k činu,
nikoliv jako rizkosti a vzdá|ené naděje' Je nezbytné' aby pŤi hledání pramen
stŤedověkého chiliasmu byla brána v rivahu i tato varianta, má-li byt jako spo.
lečenskf i literrírní jev správně pochopen.
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Podobně jako ostatní stŤedověcí autoŤi zab1lvající se tématem Antikrista
a konce světa podává Chelčick1/ nejprve v široké míŤe soubor doklad o tom, že
současn stav církve a společnosti pŤináší nezvratné doklady o tom, že Antikrist
a vše, co ho podle Janovy Apokalypsy provází, skutečně již pňišel. Podrobně
uvaŽuje o tom, co mrjže soudob1i kŤesťan chápat jako Antikrista, co jako Šelmu
atd,, a zcela v duchu stŤedověkého pojetí alegorie neváhá spojit postavu Šelmy
se zcela rrizn1/mi jevy dobové skutečnosti, na jedné straně napŤíklad je to ,,lid
pokryt! pod vierťr. Kristu protivny.,, a|ejinde jsou to jiŽ jen mocní tohoto svě-
ta atd. Za největší nebezpečí považuje i později, v Síti víry, to, Že Antikrist po-
tupil zákony Kristovy azaved| zákony své, takŽe lidé j1Ž nemají možnost poznat
hŤích, a proto Antikrist ,,otec hÍiechuov jest, svymi riÍady a s|užebnostmi hŤie-
chy rodí, a vyprázdniv z |idi zákon božie, postavil jest je ve všelikém pŤestripe-
ní, aby jinak nemohli činiti neŽ vŽdy hiešiti, pÍestupujíce zákon boŽie všemi
cestami [.. ']..(Chelčicky 1912:55). Proto se pokouší odhalit, v čem v soudobém
světě spočívá dílo Antikristovo a dílo Šelmy, a uzavirá svrij rozbor pro své uče-
ní pŤíznačnou hrozbou, ŽeŽena sedící na Šelmě, která,,z potu a Z krve chudiny
rozkošné bydlo má, pasrici se a opijéci se.. (Chelčicky 189l : fol. 266a), je pÍed-
obrazem světa bohat;ich, kter1/ bude zničen, a dovozuje pod|e sv. ŘehoŤe, že
,jakžto chudí sri nazváni churaví r,Písmě, téŽbohati slovri tuční a masití a ji
ohněm spá|é' tj. ohnivri a horlivri pomst ., (Chelčick1/ 1891 fol.261a).

Myšlení Chelčického ovšem nesnrěÍovalo primárně k uskutečnění tohoto
pragmatického činu, ktery je ostatně podle Apokalypsy svěŤen deseti rohťrm
Šelmy' tj. deseti králŮm. Úvahy o Antikristovi a Šelmě v tomto díle i v ostatních
spisech směÍují pÍedevším k jedinému cíli: odhalit Antikrista a vytvoŤit tak pod.
mínky k tomu, aby se kŤesťané mohli postavit Antikristu a zabránit zkáze apo-
kalypsy duchovním bojem.

Z dokladŮ husitské literatury' které jsme uvedli, je zÍejmé, že existenciální
prožitek konce epochy nabyval v husitství speoiÍické podoby. Nevyristil v chili-
astickou rizkost z konce světa a v pasivní čekání na seslání Nového Jeruzaléma,
ale v kontextu Íbrmujícího se husitského boje za nové uspoÍádání církve a spo-
lečnosti vŮbec fungoval jako vyzva, jako podnět postavit se Antikristovi a ubrá-
nit se vlastním činenr pŤíchodu apokalyptické katastrofy. U konkrétních autor
nab1ival ovšem tento čin rťrzné podoby. ZaÍimco pro Milíče byl spojen ještě

s pŤesvědčením, že Antikristovi budou čelit nejvyšší pňedstavitelé církve a že
v českém prostĚedí mriŽe b1/t Novy Jeruzalém uskutečněn, a zatímco v písni An.
tikrista tupiti jsou podobně interpelováni pŤedstavitelé světské moci, u Jakoub.
ka ze StÍíbra najdeme sice podobně jako u Milíče snahu o rea|izaci Nového Je.
ruzaléma v praŽské obci, ale již vlastními silami, a zejm.éna nově se pÍipojuje
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vaha o nutnosti postavit se Antikristovi novlm sm šlením v rovině individuál.
ního života každého kŤesťana (Molnár l983: 63). Zv|áštni pak bylo pojetí toho.
to činu u Chelčického, kter1í z odhalení podob Antikrista a dalších postav Apo-
kalypsy v soudobém životě čerpal podnět k risilí o Antikristovu porážku v boji
duchovním'

Ukazuje se tak, že specifická situace husitství v kontextu soudobého myšle-
ní i společenského a kulturního Života vedla ke speciÍické podobě existenciální-
ho proŽitku doby, vyrisťujícího ve fungování tohoto prožitku jako vlzvy k činu,
nikoliv jako rizkosti a vzdálené naděje. Je nezbytné, aby pŤi hledání pramen
stŤedověkého chiliasmu byla brána v rivahu i tato varianta, má-li byt jako spo-
lečensk! i literarní jev správně pochopen.
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