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Wittenberskou reformaci čili luteránství můžeme označit za
podivuhodně skrytý proud českých duchovních dějin, který souběžně s
dalšími tradicemi západního křesťanství a v tom i evropských reformací,
vždy výrazně ovlivňoval a snad i nadále ovlivňuje náboženské, kulturní
a politické klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této
svébytné reformační tradice je Johannes Mathesius (1504–1565),
luteránský farář v krušnohorském Jáchymově, teolog a intelektuál
humanistické orientace, jehož životní příběh i dílo jsou v české
historiografii dosud poněkud opomíjeny. Zevrubnější reflexe se jim
nedostává ani v prostředí dnešních křesťanských církví v České
republice. Přitom Mathesius představuje osobnost, která v sobě spojuje
jak kritický respekt k tzv. luterské ortodoxii, tak smysl pro
humanistickou vzdělanost a dynamiku evropských reformací. V naší
knížce, která není vědeckým pojednáním, nýbrž kulturně-historickým
esejem, se proto pokusíme o stručnou retrospektivu Mathesiova života
a díla v kontextu českých i středoevropských náboženských a
intelektuálních dějin. Budiž to jedním z mnoha podnětů k dalšímu
zkoumání českých reformačních tradic, jež utvářela i plodná interakce
s wittenberskou reformací 16. století.

