
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 let Lutherovy reformace 

Sborník příležitostných textů. 

K vydání připravila redakce měsíčníku 

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

pod vedením doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc. 

Editor: Vladimír Šiler 

 

© Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017  
 

Publikace je v elektronické verzi k dispozici veřejnosti 
v duchu politiky otevřeného přístupu k vědeckým informacím 

 

 



 
 

OBSAH 
 

Martin Luther v roce 2017 ………………………………………........... 
Vladimír Šiler 

  5 

  

Iustitia Christi jako předpoklad etiky Martina Luthera ……………. 
Lucjan Klimsza 

17 

  

Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského ……………….. 
Martin Steiner 

33 

  

Luterské kazatelství na příkladu postily  
Martina Filadelfa Zámrského ………………………………………….. 
Jana Grollová 

 
53 

  
Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku po 
roce 1918 …………………………………………………………………… 
Józef Szymeczek 

 
69 

  

Autoři ……………………………………………………………………….. 81 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[5] 
 

 

 
 
Slavíme výročí 
Historické události si připomínáme jako milníky umožňující nám periodizovat 

dějiny tak, aby nebyly jen lhostejně plynoucím časem. K  některým se vracíme, 

abychom si uvědomili, že jsme tehdy stanuli na důležitém rozcestí, a domysleli, 

co by znamenaly ony jiné směry, jimiž jsme se nevydali. V  tom případě jsou to 

spíše mezníky než milníky. Někdy se utěšujeme, že jsme neblahou epochu dě-

jin, započatou jistou tragickou událostí, zdárně přečkali. Jindy se s  díky ohlí-

žíme za šťastnou hvězdnou hodinou, jež nás navedla do etapy zdaru a pokroku. 

Výročí se připomínají také proto, aby se urychlil proces usmiřování a  hojení. 

A někdy bohužel i proto, aby se rány jitřily a rozněcovala nenávist a  bojovnost.  

     Reformační počin Martina Luthera v roce 2017 už rány nejitří a militantní ná-

lady nepodněcuje. Někteří jistě litují, že už ne. Za tolerancí totiž může být lhos-

tejnost, za mírností změkčilost… 

 

Oslavy v Německu 

Jubilejní rok v Německu fakticky začal 31. října 2016 a letošním 31. říjnem 

vlastně vyvrcholí a skončí. Po celý rok se konaly pamětní akce, stovky koncertů, 

výstav, seminářů, přednášek a veřejných čtení, církevních i akademických kon-

ferencí, průvodů a kostýmních spektáklů. Oslavy byly koncipovány jako pouť, 

lidé si mohli pořídit poutnický pas, kam si pak nechávali dát razítko při návštěvě 

jednotlivých míst speciálně zvolených tras, přičemž trasu si mohl zvolit každý 

sám podle vlastních preferencí z více nabídek. Po pamětních místech reformace 

se cestuje za poznáním, objevováním, zážitky, i s cílem slavit, uctít jubileum. 

Slavnostní akce vrcholily v létě 2017, zejména ve Wittenbergu, kde byla uspořá-

dána výstava svým pojetím a rozsahem připomínající slavné světové výstavy. 

Jednotlivé pavilony v sedmi branách středověkého města byly tematicky zamě-

řené – například na globalizaci, ekuménu, spiritualitu, stvoření. Jiná výstava, 

konaná souběžně ve třech městech, se jmenovala Luther a avantgarda, a byla vě-

nována současnému umění, někdy i hodně provokativnímu. 

     Německé církve, katolická i evangelická, pořádají tradičně své Kirchentagy, 

církevní sněmy. V poslední době jde v podstatě o obří festival, v jehož rámci se 

konají odborné přednášky, semináře a konference, jednají církevní grémia, ale 

také se sejdou statisíce věřících, kteří se modlí, zpívají, a ovšem se všeobecně 
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slaví a veselí za doprovodu atrakcí někdy pouťově kýčovitých, jindy vznešeně 

uměleckých. Evangelický Kirchentag se koná co dva roky. Letošní jubilejní však 

musel být výjimečný. Byl proto uspořádán jako putovní, trval šest dnů, v nichž 

účastníci navštívili významná místa spojená s Lutherovým životem celkem 

v osmi městech. Vyvrcholil v poslední květnovou neděli závěrečnou bohosluž-

bou na labské louce u Wittenbergu, na niž přišlo na 120 tisíc lidí včetně vrchol-

ných státních představitelů i zástupců katolíků a jiných církví. Slavnostní kázání 

pronesl luterský biskup z Jihoafrické republiky.  

     Reformační jubileum zasáhlo Německo podobně, jako by se tam konaly olym-

pijské hry. Byla to totiž i událost mezinárodního významu, vpravdě světová. Lu-

terské církve dnes existují na všech kontinentech. Je to ovšem taky velký turis-

tický, rekreační a zážitkový byznys. Toto obrovské zobchodování Lutherovy re-

formace může připomínat přesně to, co ji vyvolalo – kupčení s odpustky, čili ko-

mercializaci zbožnosti. Zřejmě to je daň, kterou za spiritualitu platíme.  

 

Lutherova osobnost a zbožnost 

Martin Luther byla natolik výrazná osobnost a komplikovaná povaha, že se mi-

mořádně hodí pro srovnávání a vymezování. Dá se říct, že sám si hodně naběhl 

na zbraně všemožných protivníků, odpůrců a kritiků. Ve srovnání s Lutherem 

jiní jemu podobní reformátoři a souputníci sváděli své zápasy diplomaticky uh-

lazeněji a vedli i příkladnější život. Dopouštěl se mnoha chyb, špatně a ne-

šťastně vyhrocených jednostranností, zbytečně akcentovaných radikalit. Měl 

řadu osobních, povahových, charakterových nectností. Rozhodně to není typ 

ideálního příkladného světce. Na druhé straně je ale právě proto mnohým tak 

sympatický.   

     Lutherův zápas za pravou víru byl charakteristický zdůrazněním niternosti, 

osobního postoje. Víra nemá být prázdným veřejným aktem ani jen intelektu-

álně zastávaným názorem. V tom ale Luther jen pokračuje v tradicích, které už 

prošlapali dávní předchůdci, patří do linie vyznačené jmény jako apoštol Pavel, 

Aurelius Augustinus, František z Assisi, Bernard z Clairvaux, Mistr Eckhart 

a další. Je to cesta srdce, ne rozumu. (Die Teufels Hure Vernunft – rozum je 

ďáblova děvka, říkával Luther…) Rozum ve víře Lutherovi vrcholně předsta-

vovala scholastika, zosobněná Tomášem Akvinským. Proti racionalitě a syste-

matičnosti Luther zdůrazňuje a uplatňuje horlivost, vášnivý zápal, který vy-

chází ze srdce a míří k jádru věci. 

     Luther spory vášnivě vyhrocoval. Měl už takovou povahu. Teprve později 

jeho následovníci, humanisticky vzdělanější a diplomaticky zdatnější (např. 
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Melanchton), složitě budovali mosty překlenující mezitím už značně rozestou-

pené břehy, např. v otázce ordinace kněžstva, svátostí, vztahu ke světské vrch-

nosti a humanistické vzdělanosti.  

     Psychoanalytik Erikson vidí Luthera jako člověka v situaci duševní krize.1 

V touze vymanit se z ní jedná poněkud hystericky, teatrálně. Ve snaze odvrh-

nout otce zatracuje s ním i papeže. To je podle psychoanalytiků obecný proces, 

který probíhá u mnoha lidí ve všech dobách a v různých kulturách.  

     Erikson staví do opozice psychoanalytický profil Luthera a Hitlera. Byly to 

osobnosti v jistém smyslu hraniční, extrémní. Dopad jejich života a díla byl 

krajně odlišný. Ale přesto se v psychoanalytické perspektivě jeví vždy všechny 

extrémy jako labilní a snadno v sebe vzájemně přecházející. V tomto smyslu 

bývá Luther pokládán za předchůdce Kierkegaarda a existencialismu. Kier-

kegaard skutečně Luthera interpretoval tak, aby se v něm poznával.  

     Rozhodně to byla zvláštní osobnost, silná na jedné straně, nebezpečně hra-

ničící s patologií na straně druhé. Jeho odpůrci a kritici se nemuseli moc namá-

hat s hledáním důkazů o jeho negativních vlastnostech a morálních nedostat-

cích. Sám jim je hojně poskytoval. Tvrdohlavý egomaniak, demagog, nadto 

vnitřně rozpolcený, oscilující mezi protiklady. Vulgární, přízemní. A ani se za 

to nestyděl, syrovou zemitost a jadrnou lidovost stavěl na odiv. Že by odvrá-

cená strana jeho intelektuální originality? Jak tento neukázněný génius ostře 

kontrastuje s asketickým, chladně racionálně kalkulujícím, právnicky uhlazeně 

argumentujícím Kalvínem! Hřmotný, dobromyslný německý sedlák proti smr-

telně vážnému a přísnému totalitnímu správci veřejných mravů v městském 

prostředí francouzské kultury a švýcarské demokracie. 

     S tím přišel už William James, jeden z tvůrců náboženské psychologie, že 

mezi religiózní kreativitou a duševním onemocněním je sice klinicky vzato 

rozdíl, ale v praxi u konkrétního jedince někdy tenký jako ostří nože. Dnes by 

možná u Luthera diagnostikovali bipolární poruchu: náhlé střídání depresiv-

ních a manických fází, úzkost, smutek, pocity viny, a pak najednou výbuchy 

emocí, zuřivosti. Kdysi se tyto stavy označovaly jako melancholie. Možná 

právě proto by Lutherovi mnoho lidí dnes dobře rozumělo. On není moderní, 

on je nadčasový. 

 

 

 

                                                           
1 ERIKSON, Erik H. Mladý muž Luther.  Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996.  
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Obrat k individualitě 

Hus se kdysi ve své při s nejmocnějšími muži a instancemi své doby odvolal 

ke Kristu, autoritě nejvyšší. Zoufale, a jak se ukázalo, marně. Avšak symbo-

licky mocně. Luther se v podobné situaci odvolal ke své osobní identitě a au-

tenticitě jako k poslední instanci, na níž v posledku vše záleží: „Zde stojím 

a nemohu jinak, Bůh mi pomáhej. Amen.“ Také mu to nebylo nic platné. 

Nicméně toto dovolání bylo, jak se později ukázalo, silně symptomatické, pří-

značné pro zásadní obrat celého novověku k personalitě, individualitě.  

     Ne že by to byl důraz nový. V dosavadních dějinách bylo více takových 

příkladů obratu k jedinci, niternosti, srdci, svědomí… Ale v dané době zname-

nalo Lutherovo akcentování osobní identity, autenticity a integrity další impuls 

na cestě k novověkému pojetí člověka a nové roli osobnosti a individuality ve 

společnosti. Samozřejmě nenastalo hned, hladce a kontinuálně. Bohužel – to, 

co nakonec v protestantských místních církvích zavládlo, bylo lámání charak-

terů a znásilňování svědomí, horší než ve středověkém katolicismu. Trvalo 

ještě dlouho, než se reálně podařilo dosáhnout stavu, který byl ale nepochybně 

intencí Lutherovy reformy.   

     Mnozí konzervativci pospíchají s ujištěním, že Luther nebyl moderní, ba 

vlastně ani novověký. S dnešním individualismem, liberalismem, pluralismem 

a všeobecným skepticismem a relativismem by nesouhlasil stejně vášnivě, jako 

se tehdy vzpíral heteronomnímu modelu středověké víry pevně včleněné do 

organismu církevní instituce. Rozhodně nebyl tolerantní v tom smyslu, jak to-

leranci chápeme a požadujeme dnes. Natožpak multikulturně otevřený či eku-

menicky vstřícný. O politické a genderové korektnosti ani nemluvě.  

 

Rozkol 

Luther bohužel příliš často vyhrocoval některé postoje a požadavky, zdůraz-

ňoval partikulární problémy, někdy i malichernosti vytržené z kontextů, jako 

by jevil znaky ztráty soudnosti i moudrého odstupu a nadhledu. Nebyl dosta-

tečně trpělivý a ochotný k vyjednávání a kompromisům. Totéž ovšem platilo 

i pro řadu jeho spolupracovníků a následovníků. Mnohé postoje a požadavky 

reformátorů se později ukázaly jako nelegitimní či neudržitelné. V duchu 

těchže a takto zastávaných principů pak totiž vznikaly rozkoly další, od luter-

ské církve se odštěpovaly další odnože. To, o čem si luteráni mysleli, že je 

v jejich církvi nepřípustné, bez valných skrupulí zaváděli jejich bratři v dal-

ších a dalších sesterských církvích, které ve stále širším reformačním proudu 

křesťanstva vznikaly.  
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     Nemluvě o tom, že revoluce brzy začala požírat své děti – jako už tolikrát 

v dějinách. Samy luterské církve záhy upadaly do podobných nešvarů, jaké pů-

vodně vyčítaly papežencům. Katolíci si s neskrývaně škodolibým zadostiuči-

něním všímali, jak se později luteránům stal text Bible papírovým papežem. 

Místo zamýšlené svobody svědomí a osobní víry nastoupila církevní přísluš-

nost daná konfesí zeměpána (cuius regio, eius religio). To je přesný opak toho, 

oč Lutherovi šlo. Luterská ortodoxie se svým právnicko-teologickým intelek-

tualismem a legalismem sehrála později podobnou roli jako scholastika v latin-

ské středověké církvi – dusila živou víru, takže proti ní musela vzniknout opo-

zice niterné zbožnosti v podobě luterského pietismu, obdobě středověké mys-

tické vzpoury proti scholastice. Regionalistické církevní uspořádání vyvolalo 

logický protiklad ve vzniku desítek interkonfesních proudů, dílčích denomi-

nací, jejichž bouřlivý, organický kvas prostupuje protestantismem dodnes.  

     Mnozí ekumenicky uvažující teologové a představitelé církví interpretují 

Lutherův čin tak, aby byla zdůrazněna původně konsenzuální Lutherova in-

tence. Nechtěl rozkol, ale stal se součástí, snad obětí, mohutných rozkladných 

procesů, jež sice pomohl rozpoutat, ale sám je přímo nezpůsobil a taky je už 

ani nemohl zastavit.  

     Katolíci dnes, rovněž s jistým mírným škodolibým zadostiučiněním, rádi 

konstatují, že Luther většinou věrně setrvával na pozicích ještě středověké 

církve a univerzálního katolictví, a že dokonce ani to, co z jeho činů povstalo, 

nebyla fakticky novověká církev, ale zase jen obdoba středověké, vnějškově 

povrchní víry.2 Případně polemicky kontrují tím, že protestantský církevní mo-

del, který zavládl v novověku, měl také své fatálními neduhy, sice jiné než stře-

dověký katolicismus, ale nikoli menší. 

 

Sociální revolta 

Snaha o reformu středověké církve záhy přerostla vnitrocírkevní pole a zasáhla 

celou společnost, nejen německojazyčnou. Téma bylo totiž natolik komplexní, 

že se týkalo i politiky, lokální i mezinárodní, sociálních struktur společnosti, 

hospodářských pořádků a kulturních procesů. A všude působilo jako roznětka 

sporů, latentně už dávno přítomných a zrajících. Následný církevní rozkol, sta-

vovská povstání a občanská válka zasáhly většinu obyvatel německých zemí 

i dalších regionů Evropy. Bouřlivé události se staly konstitutivními akty pro 

nové dějinné situace, instituce, země, takže vešly do ideových konstrukcí 

a mýtů, na nichž se zakládaly státní útvary a lokální komunity. Spory a roztržky 

                                                           
2 KASPER, Walter. Martin Luther. Ekumenická perspektiva. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 33. 
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se táhly i napříč osobní vírou a svědomím. Veřejné a soukromé se často muselo 

násilně oddělit, aby se pak znovu setkávalo za cenu kompromisů, anebo vůbec 

ne. (Podobnou situaci ovšem znali i potomci našich utrakvistů a českých bratří.) 

Mnozí se i proti své vůli ocitli na rozcestích, kde nebylo snadné volit, protože 

takřka na každé cestě hrozilo vyhnanství, bojiště nebo i popraviště. 

     Stále se zdůrazňuje, že Luther nechtěl vytvořil nový odštěpený církevní 

útvar. Chtěl napravit celou církev, veškeré křesťanstvo. V tom byl vlastně stále 

dobrým katolíkem. (Totéž se říká i o našem Husovi.) Ale jeho vášnivé provo-

lání vyvolalo tak nečekanou odezvu, že pohnulo nejen křesťanstvem, ale celou 

společností. Věci se daly do pohybu, vyřčené už nešlo vzít zpět, proud událostí 

strhl všechny – ale některé do odlišných řečišť. (Podobně jako už o sto let dříve 

v Čechách.) 

     Církevní reformace měla politické a ekonomické důsledky. Jakmile se 

zemští páni přidali k luteránům, zrušili v dosahu své jurisdikce vazby na kato-

lickou církev, jejíž majetky pochopitelně zabrali. Církevní poplatky ovšem 

proudily dál, ale nikoli až do Říma, zůstaly v zemi a místní panovník mohl 

snáze rozhodovat o jejich použití. Zájem byl zejména o majetek bohatých kláš-

terů – nejeden panovník se rozhodl pro luterskou víru z důvodů zcela přízem-

ních. Spojení státu a církve, trůnu a oltáře se ukázalo jako výhodné i v prostředí 

luterském, kalvínském stejně jako anglikánském.  

     Původně šlo o myšlenky svrchovaně teologické, jako je otázka svobody 

vůle, předurčení, role záslužných skutků, teze, zda člověk je přirozeně dobrý, 

nebo zkažený. Ty ale podstatně ovlivnily ducha doby a její novou morálkou. 

Řešilo se například, zda je z hlediska křesťanské morálky přípustná lichva, ba 

vůbec půjčování peněz na úrok. V momentě, kdy byl úrok eticky detabuizován, 

půjčování peněz, tedy dělání peněz z peněz, desakralizováno, mohl se teprve 

úspěšně rozvíjet čirý kapitalismus. Politické a ekonomické důsledky původně 

jen teologicko-etických sporů a důrazů na počátku 20. století zvýraznil a vtělil 

do ucelené koncepce tvůrce moderní sociologie a znalec sociologie hospodář-

ství Max Weber ve své stati Protestantská etika a duch kapitalismu.3  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Z aktuálních publikací je k rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu problematiky možno doporučit např.  
WERNISCH, Martin. Politické myšlení evropské reformace. Praha: Vyšehrad, 2011.   
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Ekumena 

Letošní výročí bylo příležitostí projevit i vstřícná gesta, i když se slaví vlastně 

rozkol. Jeden ze symbolů roku reformace tvořilo graficky do naznačeného kříže 

upravené malé písmeno r, jehož pravé rameno odbočuje doprava.4 Reformace 

oddělila třetinu obyvatel tehdejší Evropy od hlavního proudu křesťanství, řím-

ského katolicismu. Dnes je ale situace v evropském křesťanstvu jiná. Všechny 

církve byly sekularizací vytěsněny na okraj občanské společnosti. Věroučné 

vnitrocírkevní problémy už nejsou společensky výbušným tématem. Církve na-

opak zdůrazňují, co je spojuje, ne co je rozděluje.5 Velká série oficiálních eku-

menických mezicírkevních a mezinárodních setkání u příležitosti 500letého ju-

bilea byla zahájena už v roce 2016 ve švédském Lundu, kam na pozvání Svě-

tové luterské federace přicestoval i papež František. Byl to od něho dvojná-

sobný výkon tolerance, protože se zúčastnil luterské bohoslužby, kterou slou-

žila žena, arcibiskupka švédské luterské církve. Následující den pak papež od-

sloužil katolickou mši na stadionu v Malmö. Přišli i představitelé luterských 

církví.  

     Co se týče vztahů římskokatolické církve s luterány, dá se říct, že vše, co 

mohlo být ekumenicky učiněno, už učiněno bylo. Obě strany si v minulosti 

hodně ubližovaly a oprávněně trpěly pocitem křivdy. Dnes se podařilo tyto ani-

mozity překonat. Ukazuje se, že oba církevní typy mají k sobě relativně blízko 

a nacházejí více společného než v případě jiných konfesních roztržek. Ekume-

nismus tak dosáhl svého teologického maxima a už nemá kam dále postoupit. 

Věroučně ani liturgicky větší sblížení není možno čekat. V praxi však církve 

mohou nalézat další možnosti plodné spolupráce, zejména ve službě světu. 

      

Česká perspektiva 

Významní čeští teologové, historici a jiní badatelé navrhují rozlišovat první re-

formaci a druhou reformaci, nebo mluvit o reformaci české a reformaci světové. 

Postupně se jim opravdu daří šířit známost českých předchůdců reformace mezi 

                                                           
4 Viz r2017.org. 
5 „Zánik monarchie v roce 1918 a následující převratné změny ve 20. a 21. století znamenaly konec konfesní éry. 

V dnešní pluralistické situaci, kdy se konfesní prostředí rozpadají a příslušníci různých vyznání zcela samozřejmě 

koexistují, spolupracují a často žijí (a také se modlí) v jedné rodině, jakož i v důsledku postupující individualizace 

jsou hranice mezi církvemi různých konfesí propustné a konfesní rozdíly pro mnoho evangelíků i katolíků nepod-

statné. Někdo toho možná lituje, avšak skutečnost je taková, že konfesní věk nenávratně skončil a snaha oživit jej 

na troskách minulosti je předem odsouzena k nezdaru. Na tom nic nezmění ani katolické pokusy o restauraci, 

ani oslavy v roce 2017.“ KASPER, Walter. Martin Luther. Ekumenická perspektiva. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 

34–35.  
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světovými odborníky, takže ti stále častěji spolu s Lutherem jedním dechem 

zmiňují i Husa, o němž dosud ve světě věděl jen málokdo. 

     Luther původně nic nevěděl o Janu Husovi a podstatě jeho sporu. V  oné 

době se běžně soudilo, že co Čech, to kacíř. Ale už během svých sporů s  cír-

kevní vrchností, kdy byl osočen z „českého kacířství“, opatřil si Husovy 

spisy a poznal, že s nimi v zásadě souhlasí. K Husovi se veřejně přihlásil, 

což už zakrátko způsobilo v Čechách nadšení (dopomohl k tomu Gu-

tenbergův vynález!). 

     Luther napsal: „Sv. Jan Hus o mně předpověděl, když z vězení psal do Čech: 

Oni budou nyní opékat husu (neboť Hus má význam husa). Avšak za sto let 

budou slyšet zpívat labuť. Tu budou muset snášet. Tak by to mělo být, chce-li 

Bůh.“ (…) „Dodnes, aniž jsem to věděl, učil jsem a zastával, všechny nauky 

Jana Husa. Právě tak je nevědomky učil Jan Staupitz. Krátce: my jsme všichni 

husité, aniž bychom to věděli. Nakonec jsou Pavel a Augustin doslova husité. 

Podívej se, jaká obludnost, avšak prosím, kam jsme bez českého vůdce a učitele 

dospěli. Nepřestanu se divit, co si mám myslet, když vidím tak hrozné soudy 

Boží na lidech: nejjasnější evangelijní pravda, která již veřejně před více než 

sto léty je upálena, je nyní pokládána za prokletou a to se nesmí přiznat. Běda 

tomuto světu!“6 

     Od té doby neustala snaha vyložit co nejlépe vztah těchto dvou velkých po-

kusů o nápravu křesťanstva – stejně jako úsilí uchovat tradice obou reformač-

                                                           
6 O vztahu Luthera k Husovi a Čechám podrobněji referovali nedávno, zejména v souvislosti s Husovým a Luthe-
rovým výročím, např.: 
TREU, Martin. Husa a labuť – co se naučil Martin Luther od Jana Husa. In: Jan Hus v rozhovoru s evropskou 
reformací 16. století.  Sborník z XXIX. konference protestantských muzeí, konané v Táboře ve dnech 30. dubna 
– 3. května 2015.  (Eds. Eva Melmuková, Žofie Vobrová a Miroslav Soukup). Telč: Veritas, 2016. Dostupné také 
z: https://veritas.evangnet.cz/download/sbornikWEB.pdf. 
MORÉE, Peter. „Se vší úctou ho smíme zváti svatým“: Jan Hus a česká reformace. Getsemany  [online], č. 275, 
říjen 2015. Dostupné z: http://www.getsemany.cz/node/3264. 
SCHWARTZ, Hans. Češi a Němci na příkladu vztahu Husa k Lutherovi. Přednáška profesora Regenburgské 
univerzity přednesená v Senátu Parlamentu ČR u příležitosti 164. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka 
3. 3. 2013. Zveřejněno 11. března 2014. Dostupné z: http://www.hus2015.cz/cz/zivotopis-mjh-2/napsali-o-hu-
sovi/193-cesi-a-nemci-na-prikladu-vztahu-husa-k-lutherovi-2.html. 
Základní obecné informace lze naleznout také např. na stránkách české Lutherovy společnosti: Dostupné z: 
http://www.luther.cz/martin-luther/a-ceske-zeme. 
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ních vln čisté a nedotčené v jejich svébytném odkazu. Badatelé, zejména do-

mácí, se analogií a kontaktů mezi různými reformačními směry a formami do-

týkají takřka ve všech svých publikacích reflektujících české nápravné církevní 

snahy. I teologové a představitelé církví vyvíjejí značné myšlenkové úsilí, aby 

uhájili legitimitu svých historicky vzniklých církevních útvarů, ale přitom di-

plomaticky jednají tak, aby nenarušili křehkou rovnováhu pragmaticky ustave-

ných korektních vztahů mezi jejich komunitami a institucemi.  

     V letošním jubilejním roce si česká intelektuální veřejnost Luthera připo-

mněla například dvěma programově ekumenickými publikacemi – německého 

katolického kardinála a jednoho z nejvýznamnějších současných teologů Wal-

tera Kaspera7 a českého protestanského, fakticky ale ekumenického teologa Ja-

roslava Vokouna8. Jistě není náhoda, že obě podobně dokazují, že Luther fak-

ticky nebyl prekurzorem novověku, ani tvůrcem církve nového typu, ale člově-

kem v podstatě ještě středověkým, a dobrým katolíkem.     

     Dokonce i čeští filosofové se připojili a svůj každoroční festival ve Velkém 

Meziříčí pojali v evropském měřítku a letos v červnu zasvětili výročí reformace 

hlavní přednášky programu a panelovou diskusi.9 Rovněž Letní filosofická 

škola si připomněla různá letošní výročí, například Jana Patočky, ale i Martina 

Luthera, a zabývala se otázkou historické kontinuity a diskontinuity.10 Filoso-

fický ústav Akademie věd už v dubnu uspořádal veřejnou diskusi o Lutherovi, 

zejména pak nad knihou Jaroslava Vokouna.  

 

Interpretace interpretací 

Výročí bývají také příležitostí k nové interpretaci historických událostí a celých 

dějinných pohybů. Podnětem interpretačních sporů je například politický a hos-

podářský rozměr Lutherova zápasu. Proč se rozhodl svěřit tolik pravomocí 

zemským pánům? Proč tak nesmyslně brojil proti židovským bankéřům? 

Mnohá Lutherova rozhodnutí byla nešťastná, jak dnes podle jejich důsledků 

vidíme. Ale dějiny se při svém tápavém kráčení vpřed zjevně opírají i o nehody 

a náhody. Budoucnost pro dané kroky možná najde dodatečné zdůvodnění – 

anebo si prostě zvykne.  

     Lákavé je vidět Luthera jako apoštola individualismu, jako výhybkáře, který 

nasměroval víru do nitra, předchůdce moderní koncepce svobody svědomí. 

I když při detailním pohledu vidíme, že tomu tak přímo nebylo. 

                                                           
7 KASPER, Walter. Martin Luther. Ekumenická perspektiva. Praha: Vyšehrad, 2017. 
8 VOKOUN, Jaroslav. Luther – Finále středověké zbožnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2017. 
9 Viz http://www.festivalfilosofie.cz. 
10 Viz http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/. 
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     Celá naše moderní teorie dějin, souvislého vývoje novověké kultury a civi-

lizace, v níž Luther zapadá do logické řady osobností tvořících milníky ele-

gantní evoluční křivky, je vlastně zpětnou projekcí fikce dějinné jednoty a kon-

tinuity. Možná je neoprávněné zařazovat Luthera jako součástku do nějakého 

historického mechanismu, činit z něj typ vhodný k vyplnění mezery ve sklá-

dačce tvořící smysluplný obrazec. Luther se totiž výrazně lišil, vymykal, byl 

nezobecnitelný, nekonformní, nekompatibilní. Snad ho máme nechat být tím 

výjimečným solitérem, který trčel ve své době tak, že se o něj štěpily celé sys-

témy, a dokonce o něj zakopávali i ti, kteří šli stejným směrem.  

     Každá doba, tradice, komunita si příslušnou interpretací Luthera či refor-

maci přivlastňuje. To, co dělal kupříkladu Erikson, byla interpretace interpre-

tace. Vycházel vlastně z toho, jak Luthera vnímal Kierkegaard. Ale psal to 

v 50. letech 20. století, kdy současně reflektoval nástup poválečné babyboo-

mové generace a zrod fenoménu „mladí lidé“ jako sociologické kategorie, po-

litické síly a ekonomického faktoru. Mladí byli tehdy charakterističtí především 

svou revoltou, vzpourou proti generaci otců, proti všem možným establishmen-

tům, proti všemu nemodernímu, starému, konzervativnímu… To byla zlatá éra 

kulminace existencialismu (L´Homme révolté), který do jisté míry tuto gene-

rační zkušenost reflektoval, ale současně ji i utvářel a amplifikoval (Rebel bez 

příčiny). Opravdu je možno Luthera pochopit jako vnitřně rozervaného rebela 

a revolucionáře? 

     Jsou i jiné interpretační klíče. Sociologický, politologický, ekonomický… 

Je tady Luther biblista, překladatel a vykladač. Je taky Luther muzikus, sklada-

tel kostelních písní, které zdomácněly v mnoha církvích a najdou se dnes i ve 

zpěvnících katolických. Luthera vlastně zejména v německém prostředí nelze 

obejít. Zmiňují se o něm Hegel i Nietzsche, každý po svém. I nacistická ideo-

logie se svezla na Lutherově dobovém antisemitismu. A dnešní vykladači by 

měli všechny předchozí interpretace vzít v potaz. Je to úkol vpravdě hermene-

utický. Ale v tom smyslu vlastně nejlépe odpovídající duchu evangelia, o něž 

tu koneckonců jde nejvíc. 

 

Odkaz 

Lutherovo poselství se shrnuje do tří sola: sola gratia, sola fide, sola scriptura 

(pouze milostí, pouze vírou a pouze skrze Písmo). Někdy bývá doplňováno 

o další dvě a tvoří tak pětici reformačních sola: Kalvínovo heslo Soli Deo gloria 
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(samému Bohu čest), jež tak nápadně připomíná heslo Ignáce z Loyoly Ad mai-

orem Dei gloriam (AMDG), s nímž ostatně časově, ale i spirituálně koreluje; 

a obecně teologické Solus Christus (pouze Kristus, pouze skrze Krista).   

     Dnes už nemáme jinou možnost než vnímat odkaz dávných časů zprostřed-

kovaně přes řadu dílčích dobově podmíněných interpretací. Interpretace inter-

pretací, ustavičný hermeneutický úkol, odpovídá i závěru, jaký dnes nad odka-

zem reformace činíme: církev (každá) by měla být ecclesia semper refor-

manda, vždy se obnovující, stále se reformující, totiž novou intepretací toho, 

proč vznikla, k čemu byla povolána.  

     A to by ostatně mohlo být řečeno i o celé společnosti, její civilizaci, kul-

tuře… politice, ekonomice…  

 

Editorial 

Redakce Listů filozofické fakulty Ostravské univerzity chtěla tímto příležitost-

ným tiskem vzdát hold významné osobnosti a vyjádřit respekt vůči světodějné 

události tím, že dá nahlédnout do dílny myslitelů a badatelů, kteří s Lutherovým 

odkazem aktivně pracují či bádají o počátcích novověku. Z vyžádaných a za-

slaných příspěvků sestavila tematicky provázaný celek, který chce sloužit aka-

demické obci i širší intelektuální veřejnosti jako trvalá připomínka letošního 

jubilea.  

     Lucjan Klimsza v prvním příspěvku míří ihned k srdci reformace – k otázce 

ospravedlnění z víry, nikoli na základě záslužných skutků. Autor pod skořepi-

nou akademické myšlenkové konstrukce skrývá osobně zaujatý zápal, naléhavý 

i bolestný zápas o nové, totiž své vlastní, promýšlení problematiky svobodné 

vůle a morální odpovědnosti.  

     Martin Steiner ve své důkladné studii, jež je výsledkem pečlivé a soustře-

děné práce, předkládá něco z výsledků své rozsáhlé, dlouhodobé a systema-

tické badatelské činnosti. Uvádíme tím Lutherův reformační počin do širšího 

kontextu české reformace a českých dějin. 

     Jana Grollová předkládá ukázku svého bádání o raně novověkých církev-

ních dějinách, zejména pak českém utrakvismu. Studie opět potvrzuje poměrně 

těsné vazby českých a německých reformačních církví v těžkých dobách počí-

nající rekatolizace a dokládá přímý vliv Lutherova kazatelství na českou homi-

letickou tvorbu.   

     Józef Szymeczek zase představuje fenomén luterství v kontextu regionál-

ním. Historický exkurz do osudů pomezního regionu ukazuje, jak bolestné jsou 
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snahy o lepší církev, musejí-li se odehrávat mezi mlýnskými kameny národ-

nostních a politických procesů a sporů ve zhutněné atmosféře lokálního mikro-

kosmu.  
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Motto: 

 „Wir sind alle Hussiten ohne es gewusst zu haben.“  

Dr. Martin Luther 

 

„Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře,  

stojí přece psáno: Spravedlivý z víry bude živ.“ 

List apoštola Pavla k Římanům 1,17 

 

 

1 Několik poznámek k metodologii 

      

Martin Luther byl důsledně biblickým myslitelem. Základy jeho myšlení, jeho 

teologie a jeho spisů vycházejí z Písma svatého. Znal mnoho filozofických děl 

a jak ukazují novější průzkumy, také dílo Tomáše Akvinského, ale sám se to-

hoto, jak to nazývá „balastu“, zříká. Není proto metodicky správné číst spisy 

Martina Luthera a posuzovat je pohledem filosofie, antropologie či jiných nauk. 

Naopak, jak ukazuje Jerguš Olejár, pro pochopení Lutherova myšlení, a tím také 

jeho etiky, je zapotřebí metodologicky vycházet z hermeneutiky Písma sva-

tého.11 Z tohoto konstatování vychází metodologická poznámka – výzkum 

Lutherovy etiky je, a nutně musí být, založen nejenom na znalosti Písma sva-

tého, ale také na znalosti biblické exegeze a její hermeneutiky. Tato metodolo-

gická poznámka však netvrdí, že by se Luther nebyl býval ve svém díle vracel 

k církevním Otcům, ke scholastickým teologům a k ekumenickým koncilům. 

Kdykoli tak činil, držel se důsledně biblického základu. Tak buď dokazoval 

omyly církevních dogmat, anebo jejich správnost. Vždyť sám o své inspiraci ce-

lou teologickou tradicí hovoří velice zaníceně, když v knize De servo arbitrio 

píše: „Z mé strany jeden Wicklef a druhý Laurentius Valla a také Augustinus…“12 

Luther se vědomě hlásí k velice bohaté myšlenkové tradici. Ta sahá od patristiky 

                                                           
11 OLEJÁR, J. Cyril Jeruzalemský a Martin Luther, s. 98.  
12 LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 113n. 
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přes scholastickou tradici až k humanismu a renesanci. V jiných dílech, zvláště 

pak k předmluvě ke svým sebraným spisům z roku 1539, se však přiznává 

k tomu, že kromě Písma svatého je pro něj velikou inspirací tradice vzešlá z pa-

tristiky, především pak Aurelius Augustinus.13 

     Druhá poznámka, která se týká metodologie této práce, plyne z prvního před-

pokladu. Pokud Luther vycházel z exegeze Písma svatého, je velice důležité říci, 

které Písmo svaté a také který jazyk Písma svatého měl Martin Luther k dispo-

zici. Jerguš Olejár říká, že Luther pracoval především s latinským textem Vul-

gaty.14 Mnoho míst Písma svatého citoval Martin Luther v latině. Přesto jeho 

překlad Bible do němčiny nasvědčuje domněnce, že čerpal nejen z Vulgaty, ale 

také z hebrejského originálu Starého zákona, a Nový zákon překládal z řečtiny. 

Z toho důvodu je nesmírně důležité každou pasáž interpretovat s ohledem na ja-

zyk Písma svatého, ze kterého Martin Luther čerpal.  

 

 

2 Pro testari   

 

Teologové, kteří se v šestnáctém století pokusili o reformu církve, byli a jsou na-

zýváni protestanty. Tímto termínem byli označeni všichni zastánci učení Mar-

tina Luthera, který během disputace před císařem Karlem V. ve Wormsu pro-

nesl následující větu: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, 

Amen.“15 Poté, co byl Luther vyzván, aby obhájil své učení, byl svolán sněm do 

Wormsu, na kterém svědčil ve prospěch své interpretace Písma svatého. Slovo 

protest pochází z latiny a je sestaveno ze dvou slov: pro testari, doslovně: svědčit 

pro něco, svědčit ve prospěch něčeho nebo dosvědčovat určitou věc. Nejen Mar-

tin Luther, ale i další reformní teologové se snažili svědčit ve prospěch učení 

o dostatečností Kristovy spásy. Z toho důvodu na nich ulpělo pojmenování pro 

testari. Ti, kteří nemohou jinak než svědčit pro Krista.  

     Iustitia Christi, Kristova spravedlnost, je podstatou křesťanství. Víra, že 

                                                           
13 „I do not treat the Fathers and the Councils very differently. In this I follow the example of St. Augustine, who 
is one of the first, and almost the only one of them to subject himself to the Holy Scriptures alone, uninfluenced 
by the books of all the Fathers and the Saints.“ LUTHER, M. Luther’s Preface to the First Part of His German 
Works. Edition of 1539. In.: Works of Martin Luther With Introductions and Notes. Vol. I., s. 99. 
14 „Luther pracuje predovšetkým s latinským textom Vulgaty.“ OLEJÁR, J. Cyril Jeruzalemský a Martin Luther, 
s. 99. 
15 „Zde stojím, jinak nemůžu. Bůh mi pomáhej. Amen.“ Tato slova jsou doložena v zápise z wormské disputace 
jen velice nepřesně. Navíc pouze v němčině, kdežto celá disputace byla zapisována v latině a následně do němčiny 
překládána. Podobně: VESELÝ, D. Martin Luther – reformátor, s. 51. Odborná diskuse, která se o tomto výroku 
vede, ukazuje, že Luther velice často používal slova Gott, Helfe mir. Mnozí teologové považují tuto větu za le-
gendu. Na druhé straně vyjadřuje Luther během disputace před císařem Karlem V. své přesvědčení slovy „ne-
můžu jinak“. Spíše než za legendu je možné považovat tato slova za skutečná, napsaná jako marginálie během 
slyšení ve Wormsu.  
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Kristus svými skutky, svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním vykoupil člověka 

z hříchu, věčného zatracení a daroval mu časnou i věčnou spásu. Kristova spra-

vedlnost tedy hraje klíčovou roli v myšlence ospravedlnění. Kristova spravedl-

nost se stává osobní spravedlností člověka. Není ani v možnostech člověka si 

tuto spravedlnost zasloužit či získat náboženským životem. Důvodem je skuteč-

nost, kterou teologie popisuje termínem hřích. Tím, že člověk má svou hříšnou 

přirozeností náklonnost ke zlu, nikoli k dobru, je celá jeho existence zlá. Křes-

ťanství proto přichází s myšlenkou spásy člověka pouze v Kristu, což v jazyce ji-

ném než teologickém znamená absolutní ospravedlnění lidské existence. Iustitia 

Christi je darem, který člověk může pouze přijmout, a víra je akceptací tohoto 

daru. Protestantský teolog a filosof Paul Tillich tuto skutečnost pojmenoval jako 

„odvahu přijmout sebe samého jako přijatého navzdory své nepřijatelnosti“.16 

Učení protestantských teologů o Kristově spravedlnosti, jež ospravedlňuje exis-

tenci člověka, se stalo jádrem sváru celé reformace.  

     Není tedy divu, že se protestantismus od svého zrodu díval na etiku velice po-

dezíravě. Ta se jevila protestantským teologům vždy jako velice ambivalentní 

pojem. Z pohledu protestantské dogmatiky totiž člověk svým životem nedokáže 

pro svoji vlastní spásu a podružně pro svůj dobrý život učinit zhola nic. Proto se 

nabízela otázka: pokud je život křesťana, můžeme také dodat i jeho smrt, ospra-

vedlněna Kristem, k čemu pak ještě etika?  

     Tato nedůvěra vůči etice jako svébytné disciplíně nejen existovala, ona v pro-

testantské teologii nadále je a přetrvává. Jeden z velikánů dvacátého století Karl 

Barth vnímal etiku velice pejorativním způsobem. Ve svém monumentálním 

díle Kirchliche Dogmatik píše s nedůvěrou k etice následující slova: „(Člověk)… 

se ze sebe snaží poznat, co je dobré a co je zlé.“17 Má zde na mysli úsilí člověka, 

který se snaží poznat, co je dobré a co zlé pouze proto, aby mohl ospravedlnit 

svoji vlastní existenci tak, že se stane sám sobě normou toho, co je dobré a co je 

zlé. Barth přitom nerozlišuje filosofickou nauku o dobru od té teologické. Obojí, 

pokud se snaží rozvíjet etiku, je podle Bartha podezřelé. Důvody této, ale nejen 

této nedůvěry, nýbrž protestantismu jako celku, jsou dvojího charakteru. 

 

2.1 Etika a protestantismus 

Prvním důvodem této nedůvěry je podezíravost vůči filosofii.  

     Etika byla součástí nejen náboženských textů starověkého světa, ale také an-

tické filosofie. Jako obor ji ustanovil svými spisy Aristoteles, jedná se o Nikoma-

chovu a Eudémovu etiku. Provázanost etiky a filosofie byla teology, zvláště pro-

testantskými, korektně řečeno podezřelá. Toto podezírání je patrné v textu Apo-

logie augsburského vyznání (dále již AAV), kde nacházíme výslovné rozdělení 

                                                           
16 TILLICH, P. J. Odvaha být, s. 108. 
17 BARTH, K. Kirchliche Dogmatik. II, 2. 
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na světské a křesťanské učení. Má se tím patrně na mysli rozdělení na myšlení 

teologické a filosofické. „Toto pojetí obsahuje mnoho velkých a nebezpečných 

bludů a dlouho by trvalo, kdybychom je měli všechny vyjmenovat. Uvaž jen, laskavý 

čtenáři: jaký bude potom rozdíl mezi světským učením a učením křesťanským, po-

kud křesťanská spravedlnost spočívá opravdu v tom, v čem ji vidí naší odpůrci? Za-

sluhujeme-li si odpuštění hříchů svými skutky, co nám potom dá a čím nám pro-

spěje Kristus? Můžeme-li z vlastního rozumu, sil a skutků dojít ospravedlnění, 

k čemu budeme potom potřebovat ještě Krista anebo znovuzrození v něm? Na zá-

kladě této falešné domněnky dospěla věc dokonce již tak daleko, že se nám mnozí 

vysmívají, že učíme jinou spravedlnost, a ne tu vnější, o kterou oni usilují spolu s fi-

losofy. Slyšeli jsme, že někteří ve svých kázáních předkládají Aristotelovo učení 

o lidském chování a mravnosti, a evangelium přitom pomíjejí. A jestli je pravda, co 

zastávají naši odpůrci, pak nechybují. Aristoteles zajisté píše o lidské morálce tak 

poučeně, že více ani očekávat nelze. Víme, že na straně našich odpůrců je možno 

najít i takové knihy, kde jsou shromážděna zároveň slova Kristova a výroky Sokra-

tovy, Zenonovy a jiných. Jako by Kristus přišel proto, aby nás učil zákonům a pra-

vidlům, podle nichž bychom si měli zasluhovat odpuštění hříchů, kterých by se 

nám nemělo dostávat zdarma, pouhou jeho zásluhou. Přijmeme-li tedy učení na-

šich odpůrců, že si odpuštění hříchů a ospravedlnění před Bohem zasluhujeme 

skutky, nebude potom žádný rozdíl mezi světskou, farizejskou spravedlností 

a spravedlností křesťanskou.“18 Z textu je patrný ještě jeden rozměr, který rozdě-

luje samotné pojetí spravedlností, což byl jeden z klíčových termínů Lutherovy 

reformace, a jenž je zároveň termínem, jímž se etika zaobírá. Z textu je patrné 

ono dělení spravedlností člověka, která je tedy rozdělena do dvou kategorií: svět-

ské a křesťanské. Pod pojmem světská spravedlnost rozumí autoři AAV přede-

vším filosoficky odůvodněné pojetí spravedlnosti. Jinými slovy filosofickou 

etiku. Pod pojmem křesťanská spravedlnost znovu rozumí teologicky odůvod-

něnou spravedlnost. Autoři Apologie velice důsledným způsobem obě spravedl-

nosti rozdělují. Světskou spravedlnost charakterizují pomocí zákonů, pravidel 

a ctností, které člověk nutně musí dodržovat. Dobro je pak charakterizováno 

jako shoda jednání se zákony. Teologická spravedlnost či také křesťanská se ra-

dikálně odlišuje. Spravedlnost, kterou přináší Kristus, je darem lidstvu. Jedná se 

o spravedlnost, která má metafyzickou povahu. Člověk je ospravedlněn z meta-

fyzické viny. Takové ospravedlnění není možné vydobýt jakýmkoli úsilím. Ani 

etika zde není člověku nápomocná.  

     Druhým důvodem, pro který teologové chovají k etice nedůvěru, jsou rozdílná 

východiska, ze kterých filosofie a teologie zdůvodňují svoji nauku o dobru. Filo-

sofie dobra se z toho důvodu odlišuje, a to radikálním způsobem od teologie 

dobra. Filosofie se dobro snaží ospravedlnit racionálním způsobem. Hledá tedy 

                                                           
18 Apologie augsburského vyznání IV, 12–16. 
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normu, o kterou může nepodmíněný nárok etických soudů opřít. Naproti tomu 

teologie, zvláště protestantská, odvozuje dobro z Božího sebe-zjevení v Ježíši 

jako Kristu. Samozřejmě nelze opomenout význam Dekalogu, tedy desatera Bo-

žích přikázání, jenž je zapsán ve Starém zákoně a jenž je pro nauku o dobru ne-

nahraditelný. 

     Středověká církev, zvláště pak její scholastická teologie, spojila biblické posel-

ství pevně s antickou filosofií. Na poli etiky došlo k významné syntéze antické 

nauky o ctnostech a novozákonního poselství, předně pak pavlovské teologie. 

Vrcholná helénistická tradice zanechala po sobě na poli etiky čtyři kardinální 

ctnosti: moudrost, spravedlnost, umírněnost a odvahu. K těmto čtyřem kardi-

nálním ctnostem pak přidal středověk tři ctnosti teologické – víru, naději a lásku. 

Tyto tři teologické ctnosti jsou převzaty z teologie apoštola Pavla, který v Prvním 

listu ke Korintským ve třinácté kapitole napsal: „A tak zůstává víra, naděje 

a láska – ale největší z té trojice je láska.“19 Tak vzniká sedm kardinálních ctností, 

které vedou, lépe řečeno měly by vést, k dobrému životu.  

     V pozdní scholastice čili ve třetím období scholastické filosofie, jež je charak-

terizováno jmény Roger Bacon nebo William Ockham, vzniká napětí mezi filo-

sofií a teologií. Posledně jmenovaný, františkánský mnich a filosof William Ock-

ham, volá po důsledném rozchodu filosofie a teologie. Činí tak ve svém spise 

Summa totius logicae. Napětí mezi teologií a filosofií je zvláště patrné na poli lo-

giky, epistemologie a také u nových vědeckých objevů, mezi které patří objev he-

liocentrismu polským knězem a astronomem Mikołajem Kopernikem. Na poli 

teologie vzniká také mnoho protichůdných sil, vyvolaných spojením filosofie 

a teologie, které důsledně zastával Petrus Damiani, například svým výrokem 

Philosophia est ancilla teologie. Napětí v teologii je zřetelné především v soteri-

ologii, tedy v nauce o spáse člověka. Můžeme říci, že také v etice, i když poměrně 

okrajovým způsobem. Pokud budeme ovšem zkoumat jak soteriologii, tak 

i etiku, ukáže se nám propojení těchto dvou nádob. Celá problematika se roze-

hrává na poli přirozeného práva a Boží spravedlnosti. 

     Čtyři antické ctnosti jsou úzce spjaty s přirozeným právem. Garantem těchto 

ctností je rozum. Víra, naděje a láska jsou naproti tomu darem Boží milosti. Ji-

nými slovy, garantem těchto darů je Bůh. Zaznívá tedy otázka: je dobro, které 

s sebou přináší rozum, stejně spásonosné jako dobro, které pochází od Boha? 

Charakter odpovědi bude nutně znamenat radikální změnu nejen v nauce 

církve, nýbrž také na poli etiky. Odpověď poskytla scholastika a její největší 

představitel – Tomáš Akvinský. Ve své Sumě teologické poukazuje na Boha, jenž 

je dobrým.20 Tomáš ovšem nachází v Bohu zároveň také moudrost. Mezi Boží 

                                                           
19 Bible, List apoštola Pavla Korintským 13,13. 
20 V polském kritickém překladu Sumy teologické inkriminované místo zní takto: „Atoli pierwszemu Twórcy, 
który jest li tylko działającym, zgoła obce jest działanie gwoli nabycia czy osiągnięcia jakiegoś celu, lecz zmierza 
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moudrostí a dobrem nenachází žádný rozpor,21 a tak tedy i moudrost, což je 

jedna z kardinálních ctností, je zároveň Boží přirozeností. Scholastika nevnímá 

zásadní či jakoukoli rozporuplnost mezi ctnostmi, které v Bohu stanoví jednotu. 

Z Tomášova učení vychází agatologický optimismus, že totiž filosofie i teologie 

se vzájemným způsobem doplňují.22 S končící scholastikou však vzniká nesnáz, 

postavená na dvou odlišných koncepcích dobra a také spásy člověka.  

     Základní nesnází, jež se pojí s dualismem dobra, je porovnání obou práv. Boží 

právo je zjeveným právem, které přináší člověku Bůh v Ježíši Kristu. Přirozené 

právo, které reprezentují čtyři antické ctnosti, je ale výsledkem filosofických 

úvah antických myslitelů. Je tedy třeba říci, že na poli teologie se obě práva kva-

litativně odlišují. První je vysloveným darem Boha, jenž v Ježíši Kristu zjevuje 

svoji lásku k člověku, dává mu dar víry a naděje. Cílem tohoto daru je spása člo-

věka. Přirozené právo, jak se ukazuje, je také člověku darováno. Nikoli již spá-

sou, již přináší Ježíš Kristus ve své oběti a vzkříšení, přirozené právo je člověku 

darováno skrze světlo rozumu. Prvním velikým filosofem, který rozvinul nauku 

o přirozeném právu coby světlu rozumu, byl Cicero. Hovoří o lumen naturalis, 

o přirozeném světle rozumu. Cílem tohoto rozumu je štěstí člověka. Vidíme 

tedy, že se filosofie s teologií neshodnou nejenom na společných východiscích, 

nýbrž ani na cílech. Zatímco teologie hledá svůj konečný cíl ve věčné spáse, filo-

sofie v dočasném štěstí člověka. Konec konců takto rozuměl smyslu i cíli života 

stoický filosof Cicero.  

     Jeho filosofie měla na průběh reformace, a především na etiku protestantismu 

velice zásadní vliv. Lutherův přítel a učenec Philip Melanchton navázal na Cice-

rovu nauku o lumen naturalis, čili o přirozeném světle, a dále ji rozvinul. Vychází 

z předpokladu existence řádu v celém vesmíru. Hovoří o ordo naturalis, 

o přirozeném pořádku celého vesmíru, který se vztahuje nejenom na přírodu, 

nýbrž také na společnost. Pokud tedy Bůh stvořil svět a vtiskl mu určitý pořádek, 

jak předpokládá Melanchton, pak se tento pořádek nevztahuje pouze na pří-

rodu, nýbrž také na lidskou kulturu. Společnost je organizována podle určitého 

ordo – čili pořádku. V celém vesmíru i v celé společnosti existuje lex aeterna, 

                                                           

jedynie do udzielenia swojej doskonałości, którą jest Jego dobroć. Ze swej strony każde stworzenie zmierza 
do zdobycia własnej doskonałości – a jest nią podobieństwo doskonałości i dobroci Bożej. Tak więc dobroć 
Boża jest celem wszystkich rzeczy.“  AKVINSKÝ, T. Suma theologica. IV, IV.  
21 Ve stejném kritickém překladu Sumy theologicae nacházíme tento text: „Właściwości bezwzględne w Bogu, 
jako to: dobroć, mądrość, wcale się sobie wzajemnie przeciwstawiają i w następstwie zgoła nie róz ̇nia ̨ się 
rzeczowo między sobą.” AKVINSKÝ, T. Suma theologica. III, IV, I.  
22 „Kończąc te wypisy ze św. Tomasza, widzimy jasno, że w świetle jego namysłu filozoficznego i teolo-
gicznego dla etyczności człowieka rozstrzygająca jest treść celu oraz intencja, sposób i konsekwencja, z jaką 
ten cel ktoś realizuje. Czym cel a ostatecznie jest nim Bóg jest wyraźniej określony, można powiedzieć: 
bardziej istotowo uchwycony, egzystencjalnie inspiruja ̨cy, tym lepsze są czyny człowieka, szczęśliwszy, lepszy 
ontycznie on sam i  większą nadzieja ̨ wypatrujący swego szczęścia wiecznego w zjednoczeniu z Bogiem.“ 
MISZK, A. Etyczna glosa św. Tomasza do „Sein und Zeit“ Martina Heideggera, s. 29. 
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věčný zákon, podle kterého musí vše fungovat. Nauka o dobru a vlastně celá axi-

ologie je podřízena této myšlence, že celý vesmír i život společnosti se řídí podle 

věčného řádu Božího práva.  

     V tomto učení je ukryta zároveň veliká svízel. Teolog totiž rozpoznává v jed-

notlivých zákonech Boží řád.23 Lex naturalis, tedy přirozené právo, je rozpozna-

telné pro teologa v lex humana. V právu je ukryt přirozený zákon, který je znovu 

ukryt v lex aeterna, ve věčném zákoně, který ustanovil Bůh. Teologie proto 

dokáže zdůvodnit zákony, podle kterých se uspořádává společnost, coby zákony 

Boha. Filosofie ve věčném řádu vesmíru a v zákonech společnosti rozpoznat lex 

aeterna nedokáže. Maximálně učiní to, co také ve scholastice učinila. V lex hu-

mana, v lidském právu objevila lex naturalis, přirozený zákon. Filosofové však 

nedokáží odkrýt a zdůvodnit lex aeterna, věčné Boží právo, jež je ukryto v přírodě 

i v lidském rozumu. Scholastická filosofie sice zná kardinální ctnosti, ale muselo 

dojít k syntéze filosofie a teologie, kterou ohlásil Petrus Damiani24, aby mohla 

scholastická filosofie dále zdůvodňovat lex aeterna – věčný Boží řád.  

     Středověká filosofie tedy ospravedlňuje kardinální ctnosti na základě rozumu, 

který je Božím darem člověku. Teologické ctnosti víra, naděje a láska jsou také 

ctnostmi, ovšem zjevenými nikoli pravdou rozumu, ale aktem Božího slitování. 

Jsou nám darovány Bohem a zprostředkovány sebezjevením Boha v Ježíši 

Kristu. Teologické ctnosti slouží scholastické filosofii především k tomu účelu, 

aby napravily člověka tím, že mu stanoví konečný cíl jeho jednání.25 Středověká 

filosofie dokázala nauku o ctnostech obhájit.  

     A tak není divu, že v nauce o ctnostech vězí další  příčina silné nedůvěry pro-

testantských teologů vůči scholastické filosofii dobra. Zatímco filosofie dobra 

musí hledat zdůvodnění svých normativních nároků vůči člověku, teologie 

dobra toto zdůvodnění hledat nemusí. Zatímco scholastická filosofie musela 

přijmout teze neobhajitelné rozumem, aby pak mohla vznášet normativní ná-

roky na člověka, teologie to činit nemusela. Teologie svá zdůvodnění nachází 

v radikálně odlišných východiscích.  

     Zdůvodnění nachází v Božím sebezjevení, tedy ve víře, že Bůh se zjevil ve svém 

synu Ježíši Kristu, aby právě v něm přinesl spásu všem lidem. Reformace, 

zvláště Lutherova, musela proti scholastické filosofii najít nezbytnou etickou 

premisu, která dokázala nevyvratitelným způsobem vyvrátit veškeré agatolo-

gické nároky člověka. Musela tedy zdůvodnit, proč člověk nemůže sám sebe před 

                                                           
23 „Ve skutečnosti filosof může rozpoznat “lex naturalis”, jenž je ukryt v “lex humana”, ale neumí už rozpoznat 
“lex aeterna” které definuje právo přírody.“ FREY, CH. Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów 
współczesnych, s. 42. 
24 Jde o známý výrok biskupa Petra Damianiho: „Philosophia est ancila theologie.“  
25 „Podle této interpretace, přišel Kristus právě proto, aby opravil etický a tím také duchovní nepořádek ve vnitřní 
ekonomii člověka a rozšířil přirozené ctnosti o teologické ctnosti.“  FREY, CH. Etyka protestantyzmu od Refor-
macji do czasów współczesnych, s. 13.  
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Bohem ospravedlnit a sebe sama z metafyzické viny očistit. Martin Luther vy-

chází ze základní, nesmírně důležité premisy: Člověk nemá svobodnou vůli, 

a nemůže proto sám věřit Bohu, ani konat dobré skutky. 

 

 

3 Spravedlnost jako etická maxima 

 

Etika protestantismu stojí i padá s pojmem spravedlnosti. Veškeré určení dobra, 

ke kterému protestantismus tíhne, závisí na teoretickém popisu spravedlnosti, 

a také na možnosti člověka spravedlivě jednat. Tento aspekt protestantské etiky 

je naprosto rozhodující. Vezmeme-li v potaz fakt, že spravedlnost lze definovat, 

a tedy teoreticky určit, pak to znamená, že víme, co je dobro. Víme-li, co je dobro, 

a konáme-li ho, pak jsme podle Luthera spravedliví a můžeme dosáhnout věčné 

spásy. Martin Luther však odmítl, a to velice radikálně, myšlenku dobrého člo-

věka. Člověk není dobrý, tíhne ke zlu. Z tohoto důvodu je protestantská etika 

svou podstatou hluboce svázána se soteriologií, naukou o spáse člověka. Jedno-

duše řečeno, člověk bez Ježíše Krista nemůže ani myslet, ani konat dobro. Spo-

jitost mezi teologickou dogmatikou a etikou je natolik těsná, že výklad etiky za-

počneme interpretací spravedlnosti v Novém zákoně.  

 

3.1 Δικαιοσυνή a Nový zákon 

Antická filosofie přinesla světu mezi jinými čtyři kardinální ctnosti. Statečnost, 

umírněnost, rozumnost a spravedlnost. Ta poslední byla zvláště ceněnou 

ctností, neboť δικαιοσυνή (diakosyné) umožňovala vzniknout zvláštnímu 

vztahu mezi člověkem a dobrem. Lépe řečeno, mezi člověkem a právem či dob-

rem, plynoucím z právně spravedlivého života.  

     S Novým zákonem přichází zcela nové a jedinečné chápání spravedlnosti. Ta 

je chápána nikoli a pouze jako dobré jednání na základě právních předpisů. No-

vozákonní spravedlnost je chápána jako celkový postoj člověka, který myslí, 

mluví a jedná ve shodě s vůlí Boží.26 V Novém zákoně se setkáváme se zvláštním 

pojetím této spravedlnosti. Ta je člověku darována, je darem Boží milosti člo-

věku. Dobrý život, o kterém Nový zákon hovoří, je člověku umožněn coby Boží 

dar hříšnému člověku.  

     Obě tyto disciplíny – filosofie i teologie – hovořily po staletí o spravedlnosti, 

dobru a etice. Způsob, jakým tyto disciplíny o daných pojmech hovořily, byl 

však absolutně odlišný. Zatímco filosofie mluvila o spravedlnosti jakožto 

                                                           
26 „… můžeme říci, že δικαιοσυνή v NZ označuje téměř všude postavu člověka, který je v souladu s Boží vůlí, 
postavu, která se Bohu líbí, spravedlnost života před Bohem, právní čin dle Boží vůle. Tím se nz pojem odlišuje 
od helénistického učení o ctnostech.“  KITTEL, G. Teologický slovník k Novej zmluve. sv. I., s. 186. 
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ctnosti, jež je posuzována na základě práva, tedy zákona, Nový zákon spíše ho-

voří o spravedlnosti jako o postoji člověka vůči Bohu, světu a lidem. Martin 

Luther tento rozdíl, tedy rozdíl mezi filosofií, zvláště pak scholastickou filosofií 

a teologií, znal. Vědomě a na více místech se však scholastické  tradice zřekl. 

Představovala pro něj překážku, která stála v cestě teologické řeči o  spravedl-

nosti, dobru, a především o Bohu. Mnohé spisy ukazují, jak velice si Luther dá-

val záležet na tom, aby se rozešel se scholastickou tradicí. Není však více sym-

bolického spisu než polemický spis De servo arbitrio, ve kterém Martin Luther 

dává průchod své nespokojenosti se scholastickým myšlením. Spis je věnován 

Erasmu Rotterdamskému. V tomto díle z roku 1524 Luther píše: „Dále, dobře 

víš, že se se scholastiky nedokáži shodnout na žádné věci…“27 Luther se navíc 

vyjádřil o scholastických mistrech velice pohrdlivě, když je dokonce označil za 

sofisty.28 Důvody jsou následující: vyčítal scholastikům, že zatemňují Písmo 

svaté a brání čtení i naslouchání Písmu svatému prostému lidu, obtěžkávají je 

nesmyslnými požadavky, a nakonec nelze opomenout odpustky, proti kterým 

vystoupil v roce 1517. Podobný argument proti scholastické  církvi najdeme 

u Mistra Jana z Husince.  

     Argument, že Písmo svaté není prostému lidu ani čteno, ani vykládáno, 

používá dále Martin Luther vůči Erasmovi Rotterdamskému. Ukazuje mu dů-

sledky jeho vlastního teologického myšlení: „Pokud totiž nebudu nic vědět co, jak 

moc a kolik mohu, a co mohu učinit vůči Bohu, stejně nejistým a neznámým mi 

bude, co, jak moc a kolik Bůh ve mně umí a může učinit, když Bůh koná vše ve všem. 

… Je tedy nutné odlišit mezi mocí Boží a naší, mezi konáním Boha a naším, pokud 

chceme nábožně žít.“29 Kontext, který nacházíme, poukazuje na fakt, že Eras-

mus doporučoval některá místa Písma svatého před prostým lidem zachovat 

v tajnosti.30 Poté, co se Martin Luther scholastické tradice zřekl, obrátil svoji po-

zornost na překlad, výklad a kázání Písma svatého.  

     Tento obrat je znám jako zážitek ve věži. Luther zaznamenal vzpomínku na 

tuto událost takto: „Slova ‚spravedlivý‘ a ‚Boží spravedlnost‘ působila na mé svě-

domí jako blesk; když jsem je slýchal, děsil jsem se: Je-li Bůh spravedlivý, musí 

trestat. Ale když jsem jednou v oné věži a komnatě uvažoval o slovech (Řím 1,17) 

‚Spravedlivý z víry bude živ‘ a ‚Boží spravedlnost‘, pomyslel jsem pojednou: Máme-

li žít jakožto spravedliví z víry a má-li každému, kdo věří, být Boží spravedlnost ke 

spáse, pak tato spravedlnost nebude naší zásluhou, ale Božím milosrdenstvím. 

Tak byla má mysl povzbuzena. Neboť Boží spravedlnost záleží v tom, že jsme 

                                                           
27 LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 87. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž, s. 77. 
30 Tamtéž, s. 87. 
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ospravedlňováni a vykupováni Kristem. Tu se mi ona slova proměnila ve slova ra-

dosti. V oné věži mi svatý Duch zjevil Písmo.“31 Do roku 1515 byl Luther důsled-

ným scholastickým myslitelem. Po zážitku ve věži se pozornost Luthera obrací 

k Bibli, a především k problému náboženské spásy člověka. 

 

3.2 Existence zla 

Spis De servo arbitrio (O nesvobodné vůli) je bezesporu nejvíce filosofickým dí-

lem, které Martin Luther kdy napsal. Jedná se o spor s velikým mistrem rene-

sanční filosofie Erasmem Rotterdamským. Erasmovo dílo z roku 1523 De libero 

arbitrio (O svobodné vůli) bylo namířeno proti Lutherovi a wittenberským 

teologům, kteří se k Lutherově teologii přiklonili. Základní teze, na které 

Erasmus svůj spis založil, zní takto: Lidská vůle není zcela zlá. Je svobodná, 

může se tudíž rozhodnout, zdali bude tíhnout k dobru, anebo ke zlu. Erasmus 

tedy tvrdí, že lidská vůle či také mohutnost rozhodovat se a konat má náklonnost 

jak k dobrému, tak také ke zlému. Demonstruje to na příkladu dobrého Boha, 

který dává člověku možnost se rozhodnout pro Boží milost, anebo proti ní. Eras-

mus dále tvrdí, že lidská vůle má moc se rozhodnout pro Boží milost, anebo proti 

ní. Zároveň však dodává, že bez Boží milosti není lidská vůle schopna konat 

dobro, a tíhne tedy ke zlému. Doslova – lidská vůle je příliš malá, aby bez Boží 

pomoci tíhla pouze k dobru. Toto poslední konstatování je pro průběh sporu 

a Lutherovou argumentaci stěžejní.  

     Luther se o tuto tezi ve svém spise opírá. Nejdříve se setkáváme s logickou 

analýzou Erasmových výpovědí. Rozděluje je na dva protichůdné výroky. První 

výrok zní takto: lidská vůle má dosti mohutnosti k tomu, aby vybírala mezi dob-

rem a zlem. Druhý výrok zní takto: lidská vůle nemá dostatek mohutnosti 

k tomu, aby tíhla k dobru, a proto potřebuje Boží milost.  

     Toto rozdělení výroku a jejich analýza, které Luther provedl, nejsou zcela ná-

hodné. Je potřebné na tomto místě poukázat na Lutherovou znalost scholastické 

logiky. Ačkoli se Luther snažil rozejít se scholastickou tradicí, a především se 

scholastickou filosofií, jeho analýza prozrazuje nejenom hlubokou znalost scho-

lastické filosofie, ale zároveň fakt, že po celý svůj život zůstal scholastickým mys-

litelem. Ukazuje se zde také Lutherova znalost sporu o univerzálie. Spor o uni-

verzálie se táhne celým scholastickým učením. V Lutherově důkazu nacházíme 

ještě i zásady správného používání znaků a pojmů, když píše: „… tedy že něco ji-

ného vypovídáme a úplně něco jiného skrze to označujeme…“32 Je si vědom správ-

ného používání slov, ale zároveň nechce zůstat v rovině formální scholastické 

logiky. Uvědomoval si, že správné používání pojmů a správné dokazování jsou 

pouze nástrojem formálně správného myšlení. Jako nástroje slouží dogmatice: 

                                                           
31 LUTHER, M. WA, TR 3:3232c, 1532. 
32 LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 110. 
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„To jsou otázky gramatiky a různých slovních forem a jako takové jsou známé i dě-

tem. My zde hovoříme, v tomto vzájemném sporu o dogmatech (zásadách dok-

tríny), nikoli o gramatických formách.“33 Než však Luther přešel k samotným zá-

sadám doktríny, velice pečlivě si připravil půdu tím, že analyzoval jazykovou 

strukturu Erasmovy teze.  

     Na základě této analýzy konstatuje: „A proto hovořit, že svobodná vůle existuje 

a také má moc, avšak neúčinnou, to je totéž, co sofisté nazývají “contradictio in 

adiecto – rozporuplnost sama v sobě”, je to tak, jako bys řekl: svobodná vůle je 

něco, co není svobodné, je to tak, jako bys řekl, že oheň je studený a půda je 

vroucí.“34 Poté, co Luther analyzoval Erasmův výrok a dokázal jeho nesmysl-

nost, musel sám ukázat smysluplnost teologického problému svobodné a nesvo-

bodné vůle, aby následně mohl své učení o nesvobodné vůli obhajovat.  

 

3.3 Theodicea  

Nejznámějším myslitelem, který je nejčastěji spojován se snahou ospravedlnit 

dobrého Boha navzdory zlu ve světě, tedy s theodiceou, je Gottfied Wilhelm 

Leibniz. Tuto problematiku lze shrnout do slov: „Si Deus est, unde malum? Si 

non est, unde bonum?“35 Ovšem samotný problém existence zla tváří v tvář křes-

ťanské víře v dobrého Boha je mnohem starší. Starší než Lutherovo učení o ne-

svobodné vůli. On sám se odvolával na Origena.36 Míra znalosti nejenom Písma 

svatého, o které jsme hovořili na samém začátku této práce, je v Lutherových 

spisech nezměrná. Zároveň nás musí udivovat míra znalosti antické mytické tra-

dice, dále antické filosofie, zvláště pak sofistické filosofie, Aristotelovy filosofie, 

epikurejské filosofie a stoiků. Dále pak spisů církevních otců a scholastické filo-

sofie. Tyto jednotlivé dílky mozaiky ukazují Martina Luthera jako jednoho z nej-

více erudovaných myslitelů renesance a humanismu, který v ničem neustupoval 

takovému znalci, jakým Erasmus z Rotterdamu byl. Konečně citace Origenova 

díla o tom hovoří samy za sebe.  

 

3.3.1 Alegorie zla 

Luther však nezůstal u výroků velikých patristických otců a jiných myslitelů. 

Jeho znalosti mu dovolily využívat alegorickou metodu, která byla hojně rozší-

řenou metodou výkladu nejen textu Písma svatého, ale od dob Anna Malicia Se-

verina Boethia také metodou výkladu filosofických děl a přírody. Alla aleguerai 

– doslova podle jiného. Tuto metodu Luther použil k výkladu existence zla a zá-

roveň obhajoby dobrého Boha, jenž musí koexistovat se zlým člověkem.  

                                                           
33 LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 113. 
34 Tamtéž, s. 109. 
35 Překlad autora: Pokud je Bůh, odkud je zlo? Není-li, odkud je dobro?  
36 Porovnej: LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 226. 
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     Proto alegorie, proto výklad, který budí rozpaky pouze tehdy, když text je vy-

kládán doslovně. Luther používá obraz jezdce a koní, na kterých je jezdec nucen 

jet. Koně, které zde Luther přirovnává k lidem, mají chromé nohy. Jezdec, který 

je na těchto koních nucen jet, to je Bůh. Pokud by koně měli zdravé nohy, jel by 

jinak než na koních, kteří mají nohy naopak chromé. Pomocí této alegorie 

Luther vykládá skutečnost existence dobrého Boha, který musí snášet lidské zlo. 

Původcem zla není Bůh, ale člověk. 

     Pokud je tomu tak, pokud je člověk zlý, tíhne ke zlému a nedokáže se z moci 

zla vymanit, není jeho veškerá snaha marná a není dopředu prohraným bojem? 

Erasmus Rotterdamský nachází v kontextu lidského zla pouze jedno řešení. Na-

vzdory tomuto zlu se má člověk snažit veškerým úsilím o nápravu svého života. 

Tento aspekt Luther atakoval nejvíce ze všeho. Luther cituje Erasma a jeho dílo 

De libero arbitrio a odpovídá mu takto: „Model křesťanství, který popisuješ, mezi 

jiným spočívá v tom, že se máme všemi našimi silami snažit získat lék pokání 

a všemi způsoby se starat o dosažení Božího smilování, bez kterého ani lidská vůle 

není účinná ani lidské činy.“37 Luther zde odhaluje pravou povahu Erasmova 

křesťanství. Člověk podle Erasmova výkladu si musí Boží milosrdenství nejdříve 

zasloužit. Boží odpuštění tedy přichází až poté, co si je člověk svým vlastním 

snažením zaslouží. K tomu slouží nauka o ctnostech, almužna a pokání. Pouze 

tehdy, když člověk učiní dost, daruje mu Bůh své slitování a milost. Erasmus 

Rotterdamský takto interpretuje Boží milost a zároveň dává člověku prostor pro 

to, aby svým životem se stal spoluúčastným na Boží spáse. To však Luther 

Erasmovi vytýká, neboť píše: „Nás nezajímá to, k čemu sofisté, mistři sporu, do-

spěli, nýbrž pouze to, jak se můžeme stát dobrými a křesťany, a neměl bys připiso-

vat křesťanské nauce to, s čím bezbožní se zaobírají.“38 Odsuzuje Erasmovou in-

terpretaci křesťanské soteriologie. 

     Vidí totiž lidskou existenci zcela odlišným prizmatem. Zákon, ať už přirozený 

nebo Boží, nás odsuzuje. Usvědčuje totiž člověka z náklonnosti ke zlu. Luther 

píše: „Kdo z nás žije a koná ve všech ohledech podle práva? A proto tedy nikoli 

právo a nauka jsou odsouzené, nýbrž ony odsuzují nás.”39 Luther podnikl první 

důležitý krok, popsal existenci člověka jak v kategoriích náboženských, tak také 

právních, a nakonec i etických. „My zde nevedeme rozpravu o tom, co lidé činí, 

nýbrž o tom, co je to právo a ústava, co je normou. Nehovoříme o tom, jak žijeme, 

ale o tom, jak bychom žít měli.“40 Lidskou existenci odhalil jako zcela hříšnou 

a tíhnoucí ke zlu. V dalším kroku analyzoval lidskou vůli. Tuto analýzu vyvodil 

z analýzy předešlé. Pokud je lidská existence neschopna tíhnout k dobru, jak je 

                                                           
37 LUTHER, M. De servo arbitrio, s. 73. 
38 Tamtéž, s. 86. 
39 Tamtéž, s. 88. 
40 Tamtéž, s. 88. 
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tedy možné, aby měla svobodnou vůli? „Pohleďme krátce na druhý paradox, že 

cokoli činíme, nečiníme ze svobodné vůle, nýbrž z čisté nutnosti, … – nevyplývá 

z toho jasně, že když Bůh svým konáním není s námi, vše, co činíme, je zlé, a že my 

z nutnosti (a jinak být nemůže) konáme to, co nemá vůbec žádného významu pro 

naši spásu.“41 Cokoli bychom pro naši spásu a dobrý život činili, vše je pro 

Luthera nedostatečné. 

 

 

4 Soteriologie a etika 

 

Nabízí se zde otázka, zda je tedy možné, aby člověk mohl svou existencí k dobru 

nejen tíhnout, ale také, zda je možné, aby člověk mohl být usmířen s Bohem? Na 

tuto otázku zaznívá Lutherova kladná odpověď.  „Naopak, z druhé strany, pokud 

Bůh v nás koná, pak je proměněná skrze Božího Ducha a mírně skrze něj povzbu-

zená vůle, skrze čistou ochotu a sklony a z vlastního puzení chce a také činí, nikoli 

vynuceným způsobem, tak že nemůže být skrze něco jiného pozměněna v něco 

úplně jiného, a také skrze brány pekel nemůže být přemožená anebo znásilněná, 

ale neustále chce dobro a v něm má své zalíbení a miluje je, tak jako před tím měla 

zalíbení ve zlu a milovala je.“42 Je tedy možné nabýt klamného dojmu, že cokoli 

člověk učiní, je zlé, také svět i celá společnost je zlá a odsouzená pouze k postup-

nému rozkladu a zániku. I celý život člověka se nám může jevit jako dopředu pro-

hraný boj o jakékoli dobro. Je to však dojem klamný, neboť dosud jsme se zabý-

vali pouze polovinou Lutherova díla. V té druhé popisuje lidskou existenci pozi-

tivním způsobem.  

     Uvedli jsme již, že veškerou nauku Martina Luthera není možné uchopit 

pouze z pozice filosofie. Luther vycházel především z učení Písma svatého, 

a jeho dílo tak má svoji pozitivní tvář. Etika samozřejmě také. Ta souvisí se sote-

riologií – jakékoli dobro nevychází z člověka, nýbrž z člověka Bohem vykoupe-

ného. Vykoupením zde rozumí Martin Luther zastoupení lidské spravedlností 

jinou, spravedlností Ježíše Krista. „A my nic jiného neučíme, než pouze o Ježíši 

Kristu ukřižovaném. A ukřižovaný Kristus s sebou přináší vše…“43 Ve křtu svatém 

a v přijímání svátosti eucharistie je člověk postupně proměňován ke Kristovu 

obrazu. Což znamená, že může vědět, co je dobro, a také dobro chtít a k němu 

celou svou bytostí tíhnout. Abychom to upřesnili, je potřebné říci, že pro Luthera 

se člověk ve křtu svatém nestává automaticky dobrým. Spíše získává možnost 

k dobru tíhnout. A tak zůstává, slovy reformátorů, Simul iustus et peccator (Sou-

časně spravedlivý i hříšný).  
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Závěr 

 

Odkud tedy dobro, dobro v člověku a také touha člověka po dobru? Tyto otázky 

byly velice aktuální v šestnáctém století, kdy Martin Luther žil a tvořil. Stejné 

otázky jsou v západní kultuře stále přítomné a mají stejně neobytnou povahu. Je-

li tedy nějaký aspekt Lutherovy reformace stále živý a stejně naléhavý jako ve 

chvíli svého vzniku, pak je to aspekt etiky. Martin Luther se snažil reformovat 

církev, avšak tyto reformní snahy jeho vlastní záměry přerostly. Nakonec refor-

moval nejen církev, ale také středověkou německou a můžeme si dovolit říci také 

celoevropskou společnost. Svým tvůrčím vlivem zasáhl mnoho oborů, mezi ji-

nými také etiku.  

     Počáteční premisa pouze dávala tušit souvislost mezi jeho hermeneutickým 

výkladem Písma svatého, soteriologií a etikou. Během analýzy, která by si za-

sloužila ještě podrobnější a pečlivější práci, jsme ukázali na základy systema-

tické etiky, kterou Luther vytvořil. Tyto základy vyrůstají z Písma svatého 

a z části dogmatiky, která se zaobírá naukou o časné i věčné spáse člověka, tedy 

ze soteriologie. Martin Luther rozlišuje dvě podstaty člověka. První tvoří přiro-

zená podstata člověka, která je charakterizována náklonností člověka ke zlému. 

Hříšný člověk nemůže chtít tíhnout k dobru, neboť ani neví, co dobro je. To zna-

mená, že lidská vůle je zcela nesvobodná. Náklonnost ke zlému ji nutí tíhnout 

pouze ke zlému. Nemůže tedy jinak. Jejím osudem je pouze zlo.  

     Existence zla znamenala pro Luthera ještě jeden velice zásadní problém. Zlý 

člověk je protimluvem k dobrému Bohu. Je-li Bůh dobrý a je-li Bůh tvůrcem 

světa (člověka přitom nevyjímaje), pak zlo člověka relativizuje Boží všemohouc-

nost a také Boží spravedlnost. Boží odpovědí tak je Ježíš Kristus, který se svou 

smrtí a zmrtvýchvstáním stává vykupitelem všech lidí. Luther tomu rozumí tak, 

že Kristus mění přirozenost člověka. 

     S Kristem k člověku přichází dobrý Bůh a hříšný člověk tak získává možnost 

volby. Jeho přirozenost je změněna natolik, že již ví, co je dobro. V Kristu získal 

vědění toho, co je dobré, tedy: milovat Boha celým srdcem i celou mysli a bližního 

svého jako sebe sama. S Kristem získal možnost se rozhodovat, a tím také svo-

bodu. Vůle se stává svobodou. Základní předpoklad pro etiku je úplně stejný. 

Člověk musí mít možnost se rozhodovat, musí být tedy svobodný. Předpokla-

dem pro etiku se stala spravedlnost Kristova – iustitia Christi.  
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Otázky náboženského života patřily k těm, s nimiž se Jan Amos Komenský vy-

rovnával soustavně po celý život. Konfesní roztříštěnost soudobého křesťan-

ského světa mu byla stálým podnětem k úvahám, jak z této pro křesťana ne-

snadné a bolestné situace vybřednout. Tato problematika samozřejmě hrála 

podstatnou roli v jeho společensky nápravných projektech, i k ní přistupoval 

svým obvyklým způsobem, totiž nejprve vyhodnocením situace, určením po-

vahy a míry jejích vad, a na základě toho pak hledal způsoby a prostředky k ná-

pravě. V rámci takto motivovaných úvah se samozřejmě vyrovnával s koncepty 

nejrůznějších myslitelů, včetně protagonistů sesterských evangelických vyznání 

a církví. Mezi těmi patří k hojně citovaným a hodnoceným osobnostem i Doktor 

Martin Luther. 

Bylo už při několika příležitostech poukázáno na to, že Komenský se méně 

zabýval dogmaty, teologickým obsahem jednotlivých konfesí: šlo mu především 

o vlastní náboženský život, o jeho opravdovost, soulad s křesťanským učením, 

jak je podává Písmo. Takový život, k němuž neodlučitelně patří kázeň, devíza 

jeho vlastní církve, Jednoty bratrské, byl pro něj hodnotou, k níž měla především 

směřovat každá náboženská reformace. Což na druhé straně neznamená, že by 

se o dogmatické otázky vůbec nezajímal, že by mu některé doktrinální partie 

v ostatních konfesích nevadily a nečinilo mu potíže se s nimi vyrovnávat.44 

S Lutherovým jménem se v Komenského díle setkáváme poměrně velmi 

často. Nemáme zatím k dispozici úplnou excerpci ze všech jeho spisů, i tak lze 

konstatovat, že k Lutherovu odkazu zaujímal Komenský vztah (ať už sou-

hlasný, či kritický) ve všech etapách své literární činnosti a v  různých tematic-

kých oblastech a souvislostech. Asi nepřekvapí, že se Lutherovo jméno a ohlasy 

na jeho odkaz hojně vyskytují, jak uvidíme dále, v Komenského německých 

                                                           
44 Srov. VÁLKA, J. Komenský a nadkonfesijní křesťanství. Studia Comeniana et historica, 24, 1994, č. 51, s. 124–
130; STEINER, M. Das Verhältnis Komenskýs zu den christlichen Kirchen. Acta Comeniana, 13 (XXXVII), 
1999, s. 51–71; týž: Komenskýs Verhältnis zu den christlichen Konfessionen seiner Zeit. In: SCHADEL, E. (ed.). 
Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main (Berlin – Bern – Bruxelles – 
New York – Oxford – Wien): Peter Lang, 2005, s. 219–236. 
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textech, v Informatorium maternum, der Mutterschul a v Letzte Posaun über 

Deutschland. 

Z četných a různorodých (od přímých citátů přes ohlasy až po hodnotící 

glosy, vztažené k Lutherově osobnosti a odkazu) zmínek můžeme usuzovat, jak 

rozsáhlá byla Komenského znalost Lutherova díla, třebaže z charakteru pří-

mých zmínek o konkrétních Lutherových spisech těžko posoudíme, zda se ale-

spoň s těmi jmenovanými Komenský seznámil důkladněji, nebo zda po někte-

rých sáhl pouze proto, aby jich využil k argumentaci v právě probírané dílčí te-

matice. S Lutherovým učením však byl nepochybně dobře obeznámen, ať už na 

základě četby jeho spisů, nebo s využitím jiných zdrojů. 

Začněme ale od Bible. Ta je nesporně něčím, co oba představitele reformace 

spojovalo a co je provázelo celým životem. Komenského vztahu k Bibli a jeho 

práci s ní věnovala velkou pozornost významná badatelka minulého století Julie 

Nováková45; nemohla se tedy vyhnout ani Komenského poměru k Lutherovu 

překladu Písma.46 Dostupné Komenského zmínky o Lutherově překladu Písma 

svědčí jednoznačně o tom, že s Lutherovou Biblí byl obeznámen a měl k ní pozi-

tivní vztah. V době, kdy se sám snažil podporovat snahy o pořízení překladu 

Bible do turečtiny, uvažuje v dopise ze 4. ledna 1663 Lewinu Warnerovi, orien-

talistovi a profesoru Leydenské univerzity, o vhodném způsobu překladu Písma. 

Uvádí tu dva postupy, z nichž první usiluje o volnější překlad podle smyslu a při-

způsobený charakteru jazyka, do nějž se překládá, druhý se snaží co nejpřesněji 

držet hebrejského originálu. Luthera přitom řadí do první skupiny; a třebaže se 

obává, zda – a do jaké míry – je možno se od doslovného znění odchylovat, kloní 

se sám ke kompromisu mezi oběma přístupy, tedy nedržet se doslova hebrej-

ského znění v těch případech, kdy by to vedlo k nesrozumitelnosti výsledného 

textu. Lze se tudíž domnívat, že mu z obou přístupů byl ten Lutherův bližší.47 

Jiné svědectví máme ve 2. předmluvě k Manualníku, což je Komenským poří-

zený výtah z kralického překladu Bible. Zde se autor dovolává Lutherova pří-

stupu, když hájí možnost z biblického textu vypouštět méně důležité pasáže: 

                                                           
45 Svá několikaletá bádání shrnula v knize NOVÁKOVÁ, J. Čtvrt století nad Komenským. Praha: Kalich, 1990, 
kap. 8–13 (s. 97–180). 
46 První kompletní vydání Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg … M. D. 
XXXIIII. 
47 Video esse qui Versionem suadeant liberiorem, ad genium Linguae accommodatam: qualis Latina Castellionis, 
et Germanica Lutheri etc. habetque res ea sane commoda sua. Sed nescio an tutum sit recedere a litera. Memini 
aliquem optare (Ariam forte Montanum) Biblia quam Hebraicissima esse omnibus; quod consilium sequuti sunt 
in Latinis Tremellius cum Fr. Junio, in Germanicis vero Piscator. Sed et haec res sua iterum patitur incommoda, 
uti notum. Quid igitur si mediae insistatur viae? reddendo scil. verbum verbo, ubicunque potest; ubi vero 
Hebraismi tenebras minantur, sensum sensui, amota superstitione, adhibitaque summa fide ac circumspecti-
one?  KVAČALA, J. (ed.). Korrespondence J. A. Komenského, sv. I. Praha, 1898, č. 231 (s. 277). Srov. NOVÁ-
KOVÁ, J. cit. dílo, s. 113n. 
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mohl-li Luther kazatelům vyznačovat v Bibli místa, jež nemusí svým poslucha-

čům předčítat, proč by se při úpravě biblické příručky nemohla rovnou vynechá-

vat.48 Stručné, leč jednoznačně pozitivní hodnocení Lutherova překladu Písma 

vložil Komenský do svého německého spisu Letzte Posaun über Deutschland 24, 

kde o něm mluví jako o „znamenitém překladu“.49 Vedle toho Komenský příle-

žitostně vyzdvihuje Lutherův překlad konkrétních jednotlivých biblických míst, 

např. Žalm 73, 2550 nebo Daniel 12, 451. 

Další oblastí, kde si Komenský s Lutherovým odkazem zjevně rozuměl, je du-

chovní píseň. V předmluvě ke svému Kancionálu52 se dvakrát pochvalně vyjádřil 

o Lutherově úsilí na tomto poli.53 Sám podle našeho předního badatele v oblasti 

duchovních písní raného novověku Antonína Škarky přeložil jedenáct Luthero-

vých písní, některé zřejmě nikoli přímo z němčiny, nýbrž prostřednictvím jejich 

polských překladů, s nimiž mohl přijít do styku v Lešně. K vlastnímu překladu 

říká A. Škarka, že „cítíme, jak byla jazyková i obrazová strohost Lutherova, při-

pomínající velké kvádry hutného kamene jen zhruba opracovaného, cizí Ko-

menskému, zvyklému užívati jemnějších i kultivovanějších nástrojů myšlení 

a básnického jazyka, takže leckterý plastický, ale ve své formě až všedně hrubý 

obraz Lutherův, je u Komenského potlačen a obroušen“.54 Části Lutherových 

(ovšem i jiných) písní převzal Komenský v originálním znění do německé verze 

                                                           
48 … jsou před rukama Luterovy Německé biblí, za jeho živobytí i po smrti tištěné; v kterýchž se nad kapitolami 
kazatelům, co před lidem pořád čísti mají, a co se vypouštěti může, návěští dává. I volno-liť jest něco v biblí míjeti 
nečtením toho, proč také volno býti nemá míjeti nepsáním toho, když se oboje ne pro ukrádání lidem slov Božích 
(načež Pán Bůh u proroka horlí, Jer. 23, 30, a vlastně falšováním slove), ale pro snadnější nejpřednějšího jádra 
slov Božích podávání děje? KOMENSKÝ, J. A. Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté, Laskavému čtenáři 
pozdravení (2. předmluva) 23. In: Veškeré spisy Jana Amosa Komenského (dále VSJAK), sv. 18. Brno, 1926, s. 
16n. 
49 … herrliche Verdolmetschung aller göttlichen Bücher beider Testament D. M. Lutheri; J. A. Comenii Opera 
omnia – Dílo J. A. Komenského (dále DJAK), sv. 13. Praha: Academia, 1974, s. 109. 
50 O sirobě IV (DJAK 3, Academia, Praha 1978, s. 440). 
51 Panorthosia II, 24. In: COMENIUS, J. A. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Praha: 
Academia, 1966 (dále Consultatio), sv. II, sl. 373; česky v překladu J. Hendricha a J. Beneše: KOMENSKÝ, J. A. 
Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992 (dále OP), sv. III, s. 270. Srov. NOVÁKOVÁ, J. 
cit. dílo, s. 145. 
52 Vydán v Amsterdamu r. 1659. 
53 … při obnovování církve u nás, Němcích, v Frankreichu, etc. také i zpěvové církevní obnoveni. Kdež i M. Jan 
Hus s pomocníky a potomky svými, otci našimi, i v Němcích D. Martin Luther s pomocníky svými mnoho pěk-
ných nových písní naskládavše, cirkvi k užívání podali; a dále: Vpravdě německé Luterovy písně plné jsou Ducha 
a moci, jako i některých z pomocníků jeho. Citováno podle ŠKARKA, A. (ed.). Jan Amos Komenský. Duchovní 
písně. Praha: Vyšehrad, 1952, s. 52n., 55. 
54 ŠKARKA, A. cit. dílo, s. 25, 30n. S tímto soudem můžeme, nebo nemusíme souhlasit, to podstatné, co z něj 
vyplývá, je to, že Jan Amos k překladům přistupoval tvůrčím způsobem, nedal se Lutherovou autoritou svázat. 
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svého Informatoria školy mateřské, kde je uvádí jako příklady modliteb vhod-

ných pro malé (předškolní) děti.55 Jisté výsadní postavení má mezi těmito pís-

němi Přesilný hrad jest Pán Bůh náš (Ein feste Burg ist unser Gott), kterou Ko-

menský otiskl ve třech svých různých souborech duchovních písní a její ohlasy 

najdeme i jinde v jeho díle.56 

K nejcitovanějším Lutherovým textům patří v Komenského díle zjevně stať 

An die Ratsherrn aller Städte deutschen Landes57; v tomto apelu na podporu 

vzdělanosti klade Luther na školství požadavky prakticky shodné s Komenským 

– vyslovuje se pro zřizování škol ve všech obcích a pro obě pohlaví, žádá snazší 

a příjemnější vyučovací postupy. Komenský tu tedy využívá Lutherovy autority 

k podpoře své argumentace.58 S Komenského představami o uspořádání společ-

nosti souzněl Lutherův požadavek, vyslovený rovněž v tomto textu, že kde se je-

den zlatý vynaloží na budování opevnění, pomníků, zbrojnic apod., tam se má 

vynaložit sto zlatých na vzdělání jednoho mladého člověka; Komenský toto 

místo cituje hned několikrát.59 Mimoto tu našel oporu i pro zavádění herních 

prvků do školního vyučování, a to v Lutherově přání zaujmout děti takovým způ-

sobem, aby se cítily stejně příjemně jako při dětských hrách.60 

V určitém protikladu se u Komenského ocitly dva citáty z Lutherovy 

předmluvy ke komentáři luterského teologa J. Brenze k proroku Amosovi.61 

                                                           
55 Informatorium maternum, der Mutterschul VII: závěrečná sloka písně Vater unser im Himmelreich (DJAK 11. 
Praha: Academia, 1973, s. 311 a pozn. na s. 342) nebo úvodní sloka písně Jesus Christus, unser Heiland (tamtéž, 
s. 312 a pozn. na s. 342). 
56 Jde o Písničky tři z německého jazyku na česko přeložené a v rytmy uvedené (DJAK 4. Praha: Academia, 1983, 
s. 374), připojené k vydání spisku Pres Boží z r. 1624 (DJAK 3, s. 415nn.); pak Nové písně některé, vydané r. 
1631 (DJAK 4, s. 318n.) a konečně Kancionál (ŠKARKA, A., cit. dílo, s. 249n.). Jedním z ohlasů je věta Nechť 
se tedy svět se všemi ďábly z pekla jak chce bouří, bez vůle však boží na nás nic míti nemohou v Přemyšlování 
o dokonalosti křesťanské X (DJAK 3, s. 213), podobně také Theatrum universitatis rerum XV (DJAK 1. Praha: 
Academia, 1969, s. 154). Nelze rovněž vyloučit vliv počátečních slov této písně na titul Komenského dílka Nedo-
bytedlný hrad jméno Hospodinovo (DJAK 3, s. 237nn.), třebaže tam jsou patrné vlivy biblických míst Přísloví 
18,10, příp. Žalm 62, 3.7. 
57 An die Radherrn aller stedte deutsches lands: das sie Christliche schulen auffrichtenn und halten sollen. Erfurt, 
1524. 
58 Takto obecně česká Didaktika, kap. XI (DJAK 11, s. 76) a paralelní místo v latinské verzi Didactica magna XI, 
3 (DJAK 15/I. Praha: Academia, 1986, s. 81 a pozn. na s. 208). Požadavek na příjemnější vyučovací postupy 
v tomto Lutherově textu přípomíná Komenský ještě (s oceněním Haec illle cordate omnino) v Novissima lingva-
rum methodus XXV, 7 (DJAK 15/II. Praha: Academia, 1989, s. 308; a pozn. na s. 469); česky v překl. H. Busin-
ské: Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. III. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, s. 340. 
59 Česká Didaktika XXX (DJAK 11, s. 196), Didactica magna XXXIII, 19 (DJAK 15/I, 208; a pozn. na s. 470), 
zkráceně Schola pansophica III (DJAK 15/III. Praha: Academia, 1992, s. 234). Původně byl tento citát rovněž 
v Novissima lingvarum methodus XXX 18, ve vydání poslední ruky jej však autor vypustil (srov. DJAK 15/II, s. 
401); česky v překl. H. Businské: Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. III. Praha: Státní pedagogické na-
kladatelství, 1964, s. 389n. 
60 Didactica magna XIX, 50 (DJAK 15/I, s. 139). 
61 In prophetam Amos, Iohannis Brentij Expositio. Cum praefatione Martini Lutheri. Haganoae [Großenhain]… 
M. D. XXXIII. 
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V jednom se Jan Amos odvolává na jeho smířlivost a zdrženlivost ve vztahu k ná-

zorům spolubratra ve víře62, ve druhém usvědčuje Luthera jeho vlastním výro-

kem z neklidného až tvrdého a drsného ducha i ve vztahu k jeho bližním,63 

Zcela jistě Komenského zajímala Lutherova polemika s Erasmem Rotter-

damským o svobodné vůli, kde Komenský, horlivý zastánce lidské svobody a ak-

tivity, jednoznačně stojí za svobodou lidské vůle, tudíž v daném sporu na straně 

Erasmově; lze tedy soudit, že znal Lutherův spis De servo arbitrio (O zotročené 

vůli)64; ze zmínek o tomto Lutherově díle však plyne, že mohl lépe znát spíše 

Erasmovu odpověď65, jež mu poskytovala argumenty pro jeho názor. Se vzta-

hem ke sporu o svobodnou vůli se dostáváme k citlivým bodům Komenského 

vztahu k Lutherovi. K tomu je třeba poznamenat, že máme dnes díky výsledkům 

komeniologických studií posledních desetiletí k dispozici cenný pramen, jímž 

jsou Clamores Eliae66, rukopisný záznamník, do nějž Komenský shromažďoval 

v posledních zhruba pěti letech svého života podklady k dílu, jež pak už nestihl 

napsat. V podobě, v níž se nám tyto zápisky dochovaly, nebyly s nejvyšší pravdě-

podobností určeny k publikaci, takže jsou formulovány velmi volně a otevřeně. 

Na druhé straně k některým názorům i významných autorit evangelického tá-

bora, tedy nejenom k Lutherovým, se kriticky (byť ne tak vyhroceně) vyjadřoval, 

jak uvidíme, i ve svých spisech publikovaných, příp. k vydání určených. Tak 

v díle Haggaeus redivivus ukazuje, jak Luther měnil (mírnil) své pojetí predesti-

nace: D. Luther … Nejprve s papežskými sofisty, odpolu pelagiány, činiti maje, 

učil, že na samém božím předzvědění a předzřízení všech lidí spasení i zatracení 

záleží, a to velmi tuze, ostře i tvrdě někudy, mocně však z Písem vedl, jakž v knize 

De servo arbitrio, proti Erasmovi psané, viděti; potom pak abusum, že se toho zle 

užívalo, mitigoval sentencí, uče, že nebezpečné jest s nahým Bohem, jakýž jest 

v hlubokostech svých, zacházeti, než že s ním zacházeti musíme, jakž se nám 

v Kristu zjevil, totiž skrze víru v Krista spasení hledati67. Aby sám zmírnil případ-

nou námitku, že byl Luther ve svých názorech nestálý, zdůrazňuje okolnosti, za 

nichž k posunu v Lutherově pojetí došlo, a kromě toho jeho postup srovnává 

s Augustinovým při polemikách se zastánci různých křesťanských směrů jeho 

doby. Druhá zmínka o tomto Lutherově spise je už ostře kritická až triumfalis-

tická, když tvrdí, že na Erasmovu argumentaci nenašli ani Luther, ani jeho ná-

                                                           
62 Judicium de P. Serarii responsione 1 (DJAK 18. Praha: Academia, 1974, s. 39 a pozn. na s. 61). 
63 Clamores Eliae 175a (DJAK 23. Praha: Academia, 1992, s. 200 a pozn. na s. 467n.). 
64 De servo arbitrio Mar. Lutheri ad D. Erasmum Roterodanum. Wittembergae, 1525.  
65 Hyperaspistes. Diatribae adversus Servum Arbitrium Martini Lutheri, per D. Erasmum Roterodamum. 
Basileae … An. M. D. XXVI. 
66 Kompletní edice v DJAK 23. 
67 Haggaeus redivivus XX (DJAK 2. Praha: Academia, 1971, s. 339); totéž pak Komenský opakuje v české i latin-
ské verzi Napomenutí (Conclusio) v Historii Lasitského (DJAK 9/II. Praha: Academia, 2013, s. 145, 278). 
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sledovníci žádnou odpověď. V absolutním pojetí predestinace se v pohledu Ko-

menského člověku odnímá to, co mu přišel svými zásluhami obnovit Kristus 

(možnost podílet se na díle stvoření a spásy),68 

Pravděpodobně znal Komenský alespoň některá Lutherova kázání. Tak cituje 

Lutherův výrok „Ne my živíme dítky své, ale ony živí nás. Nebo pro ně, neviňata, 

dává Bůh opatření, a my staří hříšníci živíme se při nich“ s odkazem na Kázání 

na 5. knihu Mojžíšovu.69 Dále cituje Komenský Druhé kázání při pohřbu saského 

kurfiřta Fridricha70 nebo Druhé kázání na 1. neděli adventní71. Ne z textu ká-

zání, nýbrž z předmluvy ke Kirchenpostille (1522) cituje Komenský Lutherovu 

stížnost na soudobé křesťany, že jsou v jeho době sedmkrát horší než dříve, totiž 

příliš světští.72 

Dva výroky týkající se tureckého nebezpečí z Tischreden73 uvádí Komenský ve 

výzvě, již adresoval zasedání říšského sněmu pod titulem Letzte Posaun über 

Deutschland.74 

Z Malého katechismu75 převzal Komenský modlitbu Díky činím tobě, můj ne-

beský Otče atd. do Informatoria školy mateřské76. Nepřímo – odkazem na jen-

ské vydání veškerých Lutherových spisů – cituje Komenský ještě Disputaci 

o člověku.77 

V Komenského spisech se setkáváme také s různými Lutherovými výroky, jež 

nemusely být citovány přímo z původního zdroje, nýbrž z druhé ruky nebo ze 

sbírek citátů. To nelze vyloučit ani u některých z výše uvedených citací a odkazů, 

nicméně někde je ta pravděpodobnost větší. K takovým bych řadil např. odkaz 

na atributy, jimiž Luther vymezuje teologa a s nimiž se setkáváme v obou verzích 

                                                           
68 Clamores Eliae 85, 1 (DJAK 23, s. 60 a pozn. na s. 375n.). 
69 Informatorium školy mateřské a něm. Informatorium maternum, der Mutterschul, kap. I (DJAK 11, s. 232, 
290), latinsky Schola infantiae I, 19 (DJAK 15/I, s. 221 a pozn. na s. 474); citát patrně není doslovný. 
70 Zweite Predigt über der Leiche Herzog Friedrichs, Kurfürsten zu Sachsen. In: Zwo Predigten über der Leiche 
Herzog Friedrichs, Churfürsten zu Sachsen. 1525. U Komenského Letzte Posaun über Deutschland 38 (DJAK 
13, s. 120). 
71 Komenský uvádí jako 2. Conc. Dom. 1. Advent. rovněž v Letzte Posaun über Deutschland 24 (DJAK 13, s. 
110). 
72 Pansophia, Mundus spiritualis VI (Consultatio I, sl. 1121; česky v překl. J. Hejlka a E. Procházkové: OP II, s. 
328 a pozn. na s. 421). 
73 Tischreden, oder Colloquia Doct. Mart. Luthers, so er in vielen Jaren, gegen gelarten Leuten, auch frembden 
Gesten, und seinen Tischgesellen gefüret, Nach den Heubtstücken unserer Christlichen Lere, zusammen ge-
tragen… Gedruckt zu Eisleben … 1566. 
74 Kap. 42 a 51 (DJAK 13, 123n., 130). 
75 Enchiridion. Der kleine Catechismus fuer die gemeine Pfarher und Prediger, gemehret und gebessert. Wit-
tenberg, 1529. 
76 Kap. X stejně jako v německé verzi Informatorium maternum, der Mutterschul, kde je ale uveden jen začátek 
modlitby (DJAK 11, s 159, 328 a pozn. na s. 274); latinsky Schola infantiae X, 15 (DJAK 15/I, s. 246). 
77 Disputatio de homine, 1536; u Komenského Pansophia, Mundus materialis VII (Consultatio I, sl. 555, česky 
v překl. J. Hendricha a M. Klosové: OP I, s. 470 a pozn. na s. 550). 
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Didaktiky.78 Rovněž bez uvedení zdroje se Komenský odvolává na Lutherův pří-

klad, když brojí proti rozdrobení církve a pojmenovávání jejích nových odnoží 

podle jejich zakladatelů a vůdců. Cituje přitom Lutherovo odmítnutí snah po-

jmenovat církev jeho jménem, doslova „von meinem heillosen Namen“79; tento 

Lutherův postoj patřil jednoznačně k těm, jež Komenský oceňoval, jež souzněly 

s jeho pojetím křesťanského přístupu k životu. 

Na dvou místech jsem u Komenského našel citovaný Lutherův apel „Dal jsem 

vám příklad, abyste konali lepší věci“, pocházející ze spisu O původu některých 

německých jmen.80 Nebylo by na tom nic zvláštního, i jiné výroky se u Komen-

ského objevují vícekrát. V tomto případě způsob citace nasvědčuje tomu, že se 

mezi vznikem spisů, v nichž se výrok objevuje, Komenský s citovaným spisem 

seznámil. Poprvé81 totiž cituje zmíněný výrok v r. 1637 i s Lutherovou charakte-

ristikou („velký muž a vskutku nadaný duchem“), převzatou i se samotným vý-

rokem z Becmannova spisu O původu latiny82. Podruhé – zhruba o dvě desetiletí 

později – uvádí správně, že výrok u daného Lutherova spisku vlastně nahrazuje 

obvyklou předmluvu83; patrně měl tedy mezitím dílo v ruce. 

Tento – jistě neúplný – přehled ukazuje vcelku přesvědčivě, o co z Lutherova 

díla měl Komenský zájem, do značné míry také v čem s ním souzněl (zejména 

tedy v otázkách výchovy, kritiky špatného života křesťanů, v péci o duchovní 

písně); naznačuje také, v jakých oblastech víry či výkladu teologických problémů 

byly Komenského názory od Lutherových odlišné. 

Vedle citátů a odkazů na konkrétní Lutherovy texty se v Komenského díle se-

tkáváme s řadou různých hodnotících výroků či soudů, jež se váží k Lutherovu 

duchovnímu odkazu jakožto k celku. 

Patrně nejstarší zmínky o Lutherovi (a o luteránech) najdeme v raném díle 

Retuňk proti Antikristu a svodum jeho z r. 1617. V první zmínce Komenský 

                                                           
78 Co velký muž Doktor Martin Luther řekl, že tria faciunt theologum, meditatio, oratio, tentatio, to my sem ob-
rátiti můžeme a musíme (nebo jiné cesty není), že právě pobožného křesťana činí toto tré, přemyšlování, mod-
litba, pokušení. Didaktika XXIV (DJAK 11, s. 160); latinsky Didactica magna XXIV, 6 (DJAK 15/I, s. 159). Od-
kaz se nevztahuje přímo na Hauspostille, jak je uvedeno v komentářích k uvedeným Komenského místům, nýbrž 
na Lutherovu předmluvu k německým spisům z r. 1539, jak je nadepsána v Plochmannově vydání Dr. Martin 
Luther’s sämmtliche Werke. Erster Band. Erlangen … 1826, s. 67, citované místo je na s. 69. 
79 Pannuthesia VIII, 18 (Consultatio II, sl. 762, česky v překl. J. Velčovské a J. Beneše: OP III, s. 502). U Luthera 
Eine treue Vermahnung an alle Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung. Wittemberg 1522. Citát je 
ze závěrečných pasáží spisku, viz: 
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:e:eine_treue_vermahnung_zu_allen_christen; 
(cit. 8. 7. 2017) 
80 Aliquot nomina propria Germanorum ad priscam etymologiam restituta. Per quendam antiquitatis studiosum. 
Vitembergae, 1537, fol. ‹A1v›. 
81 De sermonis Latini studio … didactica dissertatio 247 (DJAK 15/I, s. 382). 
82 V originále Vir magnus et vere θεόπνευστος; BECMANN, Chr. De originibus Latinae lingvae et Quod de 
illis eruatur germana significandi proprietas. Wittebergae, 1609, úvod, fol. A4‹r›. 
83 Pannuthesia VII, 214 (Consultatio II, sl. 749, česky v překl. J. Velčovské a J. Beneše: OP III, s. 495). 
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uvádí, že obnova a náprava církve začala ve druhé polovině 14. století (Viklef, 

Hus).84 Druhé dvě stojí za ocitování: „církve obnovené a od papeže odstoupilé 

mezi sebou nesvorné jsou a samy s sebou bojují, jinak kalvinisté, jinak luteráni, 

jinak pikharti etc. Odpověd: Pouštíme to, že jest nesvornost, a naříkáme nad tím. 

Ale vždyckyť ten způsob křesťanstva byl, že na rozdílné sekty roztrháno bylo… 

Nýní po všem okršlku světa deset jest jednot aneb sekt křesťanu, z nichž každá 

jiné a od druhého v něčem rozdílné naboženství má, co se ceremonií a některých 

artikulu dotýče; totiž: 1. církev řecká, 2. mouřenínská, 3. římská, 4. nesto-

rianská, 5. armenská, 6. arianská, 7. luteranská, 8. bratrská, 9. kalvínská, 10. 

novokřtěnská. Tito všickní kromě těch mrzutých ariánu jméno svaté Trojíce 

vzývají a k víře Kristově se hlásají. Nepochybně tedy k veřejné církvi, v níž 

směsice jest zlých i dobrých, přináležejí všickni. Ale ó byť bez toho roztrhání 

bylo! Ó byť lze bylo, abychom všickni křesťané po světě v jedné víře, v jednom 

řádu stáli! Ale tak to míti chce Pán Buh a jeho všemohoucnosti a milosrdenství 

nic se nepřekáží. Musejí i sekty a kaciřstva býti, dí s. Pavel, proto aby pobožní 

zjevení byli. 1 Kor. 11“.85 A ještě: „Jistě, jakož nebylo lidské dílo, když skrze dva-

nácte rybářu svět od modlářství odvrácen a ku poslušenství víry přiveden: tak 

lidské dílo není, že skrze Viklefa, Husa, Lutera etc. papežovo království tak 

zemdleno a zouženo jest. Kteréž však Antikristovo království a dílo podvoduv, 

věříme podle Písem, že tehdáž teprv dokonalé skončení vezme, když Syn boží 

přijda, napraví všecky věci“.86 Pětadvacetiletý Komenský už tu naznačuje té-

mata, jež jej budou ve vztahu k soudobému křesťanství provázet po celý život. 

Těch témat bylo sice později o něco více, ale tato tři patří k těm základním, jež 

Komenský postupně rozvíjel: první bylo spojeno s jistou pochopitelnou hrdostí 

na vlastní církev a její tradice, totiž stáří české reformace, neboť přibližně o sto-

letí předcházela velkým reformacím evropským; druhým tématem je bolest 

a rozhořčení nad rozdělením a spory soudobých křesťanských denominací a tře-

tím motiv neúplné, nedokonalé reformace, jakou se Komenskému jevily veškeré 

dosavadní reformační pokusy, zde s výslovným poukazem na to, že dokonalou 

reformaci může provést jedině sám Kristus. První dvě z těchto témat o Komen-

ského vztazích k Lutherovi a jeho učení mnoho nevypovídají, třetí ano. 

V Komenského spisech najdeme ovšem i takové zmínky o Lutherovi, jež 

vcelku žádné svědectví o autorově poměru k němu neposkytují; tak se dostal 

Martin Luther i do slavného Labyrintu, kde poutník, když procházel mezi nábo-

ženskými společenstvími, viděl přít se „Husa, Lutéra a jiné s papežem a je-

zuíty.“87 

                                                           
84 Kap. I (DJAK 2. Praha: Academia, 1971, s. 19). 
85 Kap. VI (tamtéž, s. 55). 
86 Kap. XXI (tamtéž s. 164). 
87 Labyrint světa a ráj srdce X (DJAK 3, s. 304). 
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Starobylost české reformace zdůrazňuje Komenský v polovině 30. let 17. stol. 

v polemice se Samuelem Martiniem z Dražova; na prvenství české reformace tu 

poukazuje v odpovědi na výtky, že čeští bratři odstoupili od evangelíků: „Jednoty 

zajisté naší začátek jest 1457. léta, evangelicských pak církví při začátku refor-

mací Luterovy roku 1517, šedesáte let potom“88; na jiném místě i s připomenu-

tím jména M. Jana Husa: „Ješto ví svět, že učení Jednoty naší známé jest církvím 

evangelicským hned od Luterových časů, a že není nové, ale před Luterem ještě 

rozhlášené, proto že to samo jest, kteréž od Krista v evangelium vydáno, od 

apoštolů po světě rozhlášeno, od Antikrista zatemněno a posledních těchto časů 

zase, napřed v Čechách skrze Husa a předky naše, potom v říši a okolních krá-

lovstvích skrze Lutera a jiné Boží nástroje obnoveno. Protož netřeba ani vám 

k nám, ani nám k vám přistupovati, ale toliko jedno jsouc v duchu pravdy sstou-

piti se, abychom také jedno byli v duchu lásky, a tím způsobem obojí co nejblíže 

přistupovali k Kristu a pravdě ducha jeho“.89 Znovu neváhal připomenout, že 

Hus vystoupil dávno před Lutherem, i v dopise luterskému duchovnímu Jo-

hannu Valentinu Andreae z 22. srpna 1644, přestože k němu vzhlížel jako ke 

svému vzoru a velice stál o jeho přízeň a přátelství.90 

S tématem časové posloupnosti náboženské reformace v Evropě úzce souvi-

sejí vztahy mezi Jednotou bratrskou a M. Lutherem.91 Komenský je připomíná 

zase v polemice se Samuelem Martiniem jako argument proti nařčení, že se Jed-

nota bratrská od Lutherova učení odvrátila. Několikrát tu zdůrazňuje Lutherův 

přátelský postoj k Jednotě bratrské, převažující souhlas s její konfesí a obdiv 

k jejímu řádu jakožto naprosté protiklady víceméně ke všemu, co o století poz-

ději Jednotě předhazoval luterán Samuel Martinius.92 Luther sice zpočátku 

o Českých bratrech nesoudil příznivě, podezíral je, že v nauce o ospravedlnění 

přikládají příliš velký význam skutkům93, ale poté, co si na základě korespon-

dence i osobních setkání s tehdejšími představiteli Jednoty sporné body vyjas-

nili, schválil bratrskou konfesi94 a dokonce její vydání doprovodil svou 

                                                           
88 Na spis proti Jednotě bratrské od M. Samuela Martinia etc. sepsaný ohlášení XXVII (dále Ohlášení; VSJAK 
17. Brno, 1912, s. 382). 
89 Ohlášení XXXIII (tamtéž, s. 420). 
90 KVAČALA, J. (ed.). Korrespondence Jana Amosa Komenského …nová sbírka. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. Sv. I, č. 102 (s. 130). 
91 Srov. MOLNÁR, A. Luthers Beziehungen zu den Böhmischen Brudern. In: JUNGHANS, H. (ed.). Leben und 
Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Berlin: Vandenhoeck und Ruprecht, 1983. 
92 Např. kap. III, IV, V, VI (VSJAK 17, s. 306, 313). 
93 Ohlášení X (VSJAK 17, s. 319). 
94 Ohlášení XVI a XXXII (tamtéž, s. 338, 411). 
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předmluvou95. Kromě této polemiky, kde najdeme ještě další odkazy na Luthe-

rův přátelský vztah k Jednotě bratrské, připojil Komenský svědectví v její pro-

spěch nejen Lutherova, nýbrž i jeho blízkých spolupracovníků, také jako doda-

tek k edici Řádu jednoty. Mezi nimi najdeme jedno výmluvné Lutherovo vyjád-

ření z dopisu Bratřím z r. 1532, jež uvádím v českém dobovém překladu (možná 

Komenského?): „… abych svědectví vydal, že vy mnohem blížeji jste pravdy 

evangelium, nežli kteříkoli jiní mně známí“.96 

Další okruh Komenského vztahů k Lutherovi je spojen s jeho pojetím refor-

mace církve a náboženského života. Přes veškerou úctu a uznání, jimiž Komen-

ský na jedné straně vůči Lutherovi a jeho úsilí o očistu církve nešetří, řadí 

i Luthera do řady těch, kdo své reformní úsilí nedotáhli do žádoucího konce. 

Konstatování, že veškeré dosavadní reformace se týkaly pouze části toho, co 

bylo třeba napravovat či obnovovat, tedy náboženského života vcelku, a tudíž 

byly všechny nedokonalé, je ústředním motivem Komenského úvah o dosavad-

ních reformách náboženství.97 Tak se o nějaké dílčí nápravy pokoušeli dokonce 

i někteří římští papežové, avšak tyto pokusy o nápravu řádu a mravů byly po-

vrchní a vše se vždy vrátilo do předchozího stavu. Hus si počínal horlivěji, ale 

přestal na světském panování duchovních. Luther reformoval nauku o osprave-

dlnění, ale opomenul církevní kázeň. Kalvínova reformace zasáhla článek o eu-

charistii a zbytky pověrečných římských obřadů.98 Podobně postupovali v jed-

notlivostech další, ale všichni zůstali u vůle přestat se zlem, nikdo se nechce učit 

dobru. Reformace sice zrušila papežskou hierarchii, avšak nezavedla vládu 

Krista.99 Dále Komenský vytýká, že se dosavadní reformace týkaly věrouky a ob-

řadů, ale nikoli nápravy života křesťanů; dokládá to tím, že církev zůstala svět-

ská, ochladla láska mezi křesťany (což je vlastně vyvrácení základů křesťanství) 

a náboženské spory a boje se reformací ještě zmnožily.100 V tradici své církve 

                                                           
95 Confessio fidei ac religionis, Baronum ac Nobilium Regni Bohoemiae, Serenissimo ac inuictissimo Romano-
rum, Bohoemiae, etc. Regi, Viennae Austriae, sub Anno Domini 1535 oblata. Wittebergae bez udání roku (snad 
1538); Lutherova předmluva je na fol. Aij‹r›–‹Aiijv›. 
96 Soud a svědectví některá o řádu. Přídavek k Řádu církevnímu Jednoty bratří českých, V Lešně polském, 1632 
(VSJAK 17, s. 141). Sám Komenský líčí styky představitelů Jednoty s Lutherem ve Stručné historii církve slovan-
ské (Ecclesiae Slavonicae … brevis historiola 74. 75. 77. 81n. In: De bono unitatis et ordinis… Amsterdami, 
1660, s. 29nn.; česky v překl. J. Hendricha: KOMENSKÝ, J. A. Stručná historie církve slovanské. Praha: Melan-
trich, 1941, s. 51, 52, 55nn.). 
97 Ve stručném souhrnu je to vyjádřeno v VIII. kap. Závěrečné části Pansofie (Pansophia, Pars ultima, Consulta-
tio I, sl. 1229); v českém překl. K. Flosse: O cokoli se zatím reformační úsilí zasazovalo, … v náboženství Hus, 
Luther, Kalvín, Mennon, Socinus i sám papež, všechno to bylo pouze částečné a zlomkovité. Teď však je třeba 
hledat celek, aby ustoupilo, co bylo částečné (OP II, s. 485). Podobně Panorthosia XXIII, 3 (Consultatio II, sl. 
599n., česky v překl. J. Hendricha a J. Beneše: OP III, s. 386). 
98 Clamores Eliae 219b (DJAK 23, s. 211). 
99 Srov. Panorthosia XXIII, 2n. (Consultatio II, sl. 599; česky v překl. J. Hendricha a J. Beneše: OP III, s. 386). 
100 Srov. Letzte Posaun uber Deutschland 32: … da wir uns untereinander zu trennen, von der Wahrheit des 
Evangelii und eines christlichen Lebens zu weichen, ja aus dem geistlichen himmlischen Reich Christi ein 
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klade důraz na řád a kázeň, a právě Lutherovi vytýká, že tuto oblast křesťan-

ského života zanedbával: „Teologie pak, čili vyznání, i s církví potřebují refor-

maci v oboru učení, obřadů i kázně, a to reformaci plnější, než jaká kdy byla až 

dosud začata. Jan Hus sice zahájil reformaci ve věcech nezbytných (víře a životu, 

ale hlavně životu), avšak nedokonale. Doktor Martin Luther ji nikdy nezačal 

plně, nýbrž jen v částech. Něco špatně zbudovaného bylo zbořeno, ale pouta 

kázně (bez nichž nic nemá soudržnost) nikdy nebyla zřízena.“101 

Rozdíly ve věrouce (až na výjimky týkající se základních dogmat, jakým je 

např. učení o božské Trojici) Komenského tolik netrápily, byl ochoten je respek-

tovat a zachovávat vůči nim vstřícnější a přátelštější postoj nežli vůči svárlivosti, 

nekázni a zjevným rozporům mezi vyznávanou vírou a způsobem života; v tom 

zřejmě viděl hlavní nebezpečí pro zdárný křesťanský život, proto viděl a vyzdvi-

hoval mezi náboženskými reformátory M. Jana Husa jakožto jejich vzor, Hus to-

tiž začal s reformou způsobu života.102 

Přesto se Komenský neváhal vymezit i proti některým oblastem Lutherovy te-

ologie. Dává přitom leckde volný průchod svému rozhořčení, takže si snadno 

domyslíme, co bylo v nejpříkřejším rozporu s jeho vlastními názory. U Luthera 

to byla predestinace103 a učení o ospravedlnění ze samotné víry, v němž spatřuje 

Jan Amos zkreslování evangelia, a tudíž pseudoevangelictví.104 Jsou to všechno 

ty oblasti, jež připouštějí málo nebo žádný prostor lidské svobodné vůli a akti-

vitě, jejichž byl Komenský, jak už bylo řečeno výše, přesvědčeným zastáncem. 

Sem spadá i Lutherovo pojetí Boží milosti, jehož kritiku Komenský vtělil do 

svého nástinu všeobecně křesťanské teologie, jak si ji v Pansofii představoval, že 

by měla vypadat po nápravě věcí lidských. Lutherovo jméno je tu sice uvedeno 

pouze nepřímo, nicméně z kontextu je zřejmé, na koho kritika míří: „Vskutku 

pozoruhodný je výrok Augustinův, že něco jiného je to, co si Bůh přeje, a něco 

                                                           
leiblich, irdisch, weltlich Wesen zu machen angefangen (DJAK 13, s. 117); Clamores Eliae 75a: I těm třeba, tvr-
dým neustupným hlavám, tvrdě mluviti, nežli k smíření budou pozvání ... a že arci třeba bylo Lutera tehdáž ... 
hřímajícího. Ale že discipulové jeho nechtějí býti než synové hromovi všickní, co tím spravili? Povadili, roztrhali, 
rozházeli cirkev německou (DJAK 23, s. 200). 
101 Panorthosia XXV, 10 v překl. J. Hendricha a J. Beneše (Consultatio II, sl. 670, česky OP III, s. 424); podobně 
Otázky o Jednotě bratrské I nebo Ohlášení II (VSJAK 17, s. 266, 305). 
102 Srov. STEINER, M. Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 45, 2015, č. 93–
94, s. 25–32; týž Von Hus zu Comenius. Comenius-Jahrbuch 22–24, 2014–2016, s. 24–34. 
103 Clamores Eliae, fol. 85 (DJAK 23, s. 60 a pozn. na s. 375n.); k interpretaci tohoto místa srov. KALIVODA, R. 
Komenského pojem emendace a reformační myšlení. Studia Comeniana et historica, 18, 1988, č. 35 Sborník, s. 
35nn. (zejména s. 37nn.). 
104 Clamores Eliae 81b, zde bez uvedení Lutherova jména: Quicunque sub evangelii nomine fidei tantum justifi-
cationem docent, sine intimae regenerationis studio, illi evangelium lacerant, apostolicam doctrinam adulterant 
Christumque peccati ministrum faciendo gratiam ejus transferunt in luxuriem, et Pharisaismum (qui est, dicere 
et non facere) reducunt, pseudoevangelici verè et pseudoprophetae, magistri mendaces atd. (DJAK 23, s. 160); 
srov. ČAPKOVÁ, D. Vztah vědy a víry u Komenského. Studia Comeniana et historica, 24, 1994, č. 51, s. 98n. 
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jiného to, co dovoluje. Přeje si dobro, dovoluje zlo a obojí zná předem. Filip Me-

lanchthon se drží zlaté střední cesty, když na jedné straně uznává učení Augus-

tinovo namířené proti pelagiánům a schvaluje (jako nanejvýš pravdivé) protipa-

peženecké učení Lutherovo, zatímco zároveň odmítá (ovšem bez hořkosti) ná-

zor těch teologů, kteří se nejvíce přibližují manichejcům a stoikům. Jejich učení 

totiž odporuje slovu našeho Boha, jenž všechny povolává a vyzývá k pokání. Lidé 

se pod vlivem tohoto učení stávají nečinnými, částečně z bezstarostnosti, čás-

tečně ze zoufalství. Mnohé přivádí do zoufalství to, když jejich názor podkopává 

učení o všeobecné milosti, do níž mají všichni dohromady i každý jednotlivě při-

kázáno se na základě své víry zahrnout. Vždyť máme-li na zřeteli příčinu, kterou 

je Boží milosrdenství v Kristu, pak je milost opravdu všeobecná, přihlížíme-li 

však k výsledku, který závisí na míře viny jednotlivých lidí, je milost zvláštní.“105 

Třebaže nařčení z „pseudoevangelictví“ je jistě závažné, zdá se mi, že více Ko-

menskému vadilo, viděl-li někde, že se potlačuje svoboda názorů. Na to byl po-

chopitelně citlivý, protože měl s pronásledováním pro víru osobní i zprostředko-

vanou zkušenost. Tak neváhá řadit spolu s papežem a Kalvínem Luthera mezi 

tyrany, protože pronásledovali své názorové odpůrce vězněním, vyhnanstvím 

nebo dokonce popravami. Pro tyto své soudy neuvádí Komenský příliš podrob-

nou argumentaci, jen jména těch, kteří se stali obětí pronásledování ze strany 

Luthera a Kalvína, příp. jejich stoupenců: Kaspar Schwenkfeld, Sebastian 

Franck, Sebastian Castellio.106 Na jiném místě jmenuje ale Luthera naopak ja-

kožto odpůrce tyranské moci Antikrista.107 

Pokud jde o samotného Luthera, snaží se Komenský své příkřejší soudy při 

jiných příležitostech mírnit. Zjevně měl více pochopení pro velkého reformátora 

než pro jeho následovníky, své současníky, jimž několikrát vytýká, že si Luthe-

rovo učení nevykládají vždy správně. Projevuje se to v mírnější podobě konsta-

továním, že „Luther vyprosil ve své době Německu mír... ale co se stalo, když 

zemřel? Brzy tam vnesli válku papeženci a Turci“ atd.108 Zcela otevřeně to zaz-

nívá v Kšaftu, kde Komenský dává návod, jak se mají Bratří vyrovnávat s exilem 

mezi příslušníky jiných evangelických vyznání, snaží se formovat jejich postoje 

k odkazu Jednoty a zařazuje sem i otázky jistě vstřícného, nicméně ne nekritic-

kého vztahu k sesterským církvím. Přitom se jakoby ústy své církve obrací i k lu-

terským sborům: „K tobě, německá jednoto, poslán byl D. Martin Luther, v du-

chu a v moci Eliášově (Luk. 1, 17), a tys dobře učinila, žes nepohrdla svící hořící 

                                                           
105 Pansophia, Mundus spiritualis X (Consultatio I, sl. 1229; česky v překl. J. Hejlka a E. Procházkové: OP II, s. 
395). 
106 Clamores Eliae 47, 2 a 153a (DJAK 23, s. 41, 188). 
107 Otázky některé o Jednotě bratří českých  I (VSJAK 17, s. 266). 
108 Clamores Eliae 119b (DJAK 23, s. 180n.). 
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a svítící, ale radovala se v podaném světle jeho (Jan 5, 35) … Ty, jednoto ně-

mecká, bylas mou nejmilejší sestrou, kterouž mi nejprvé, když jsem se v samot-

nosti své ohlédala, ku potěšení vzbudil Pán: a kterouž jsem já srdečně milovala, 

ačkoli tvá ke mně láska pro mou sprostnost brzo vychládla. Co jsem nejmilejšího 

za klénot od svého Pána sobě odevzdaného měla, toho jsem tobě hned od po-

čátku podávati nepominula, tím se s tebou sděliti žádostivá jsuc: aniž vinšovati 

přestávám, abych i umírajíc prospěti tobě mohla, a čehoť nejvíc k tvému dob-

rému vinšuji, za dědictví tobě odkázati: řádu víc, než ho máš, a kázně spořada-

nější, a lepšího rozumu při artikuli o ospravedlnění, bez tak hanebně zlého uží-

vání, jakéž se při synech tvých rozmohlo. Dobře začal ten, jehož tobě za vůdce 

tvého z mrákot vyvedení dal Pán: ale nedobře dobrou při vedli, kteříž na místo 

jeho přišli. Jeho práce po všecken téměř života čas byla bořiti Babylon: aniž jinák 

býti mohlo (nebo nemohlo dílo lidského stavení trpíno býti na tom místě, kdež 

se počínalo Nejvyššího město ukazovati (4. Ezdr. 10, 54). Ale když k stavení Si-

ona přijíti se mělo a jeho od práce k odpočinutí povolal Pán, pomocníci majíce 

stavěti nechali tak, a držíce se toho toliko, co on udělal a pokud udělal, kořist 

sobě založili v zbořeninách bydliti. Nebo aniž teměř co jiného máte, kromě co on 

z papežstva nedobořil, a že státi může, soudil: to paláce váše, v tom triumfujete: 

co jiní, že ještě vybořeno býti musí, soudili a soudí, ani toho dobořovati, ani 

o tom slyšeti nechtíce, nerci-li aby k vystavení krásného řádu celé církve a zalo-

žení ho na gruntu jednomyslnosti a vzdělání mu hradby kázně a vyzdvižení bran 

i zavěšení k ním vrát a závor a zámků s klíči Kristovými přistoupeno bylo. Nýbrž 

počavše duchem, konáte tělem jako onino jinák horliví Galatští (3, 3), ačkoli na-

opak. Oni, počavše křesťanství své věrou, končiti chtěli skutky Zákona: vy po-

čavše věrou živou, dokonáváte věrou mrtvou, jakáž bez skutků jest. Ó přátelé 

mojí, já, v kázni Boha silného postavena jsuci, učím vás (Job 27, 11) a vinšuji, 

abyšte porozuměli, že známost Krista bez následování Krista a těšení se evan-

jelium bez ostříhaní zákona lásky… nic není než evanjelium zlé užívání a jistý 

(ačkoli prvnímu onomu v papežstvu odporný) svod a oklamání.“109 V této pasáži 

máme v kostce Komenského vztah k soudobému luterství. Vadí mu přestání na 

destrukci toho, čeho bylo třeba se zbavit, a málo smyslu pro budování něčeho 

lepšího, včetně zanedbání kázně v osobním náboženském životě, rezignace na 

autoritu církve – na Kristovy klíče. Třebaže Luthera sám několikrát omlouvá, 

stejně cítíme z některých formulací, že vliv na to, že se luterská reformace nevy-

víjela – v jeho očích – po všech stránkách příznivě, Komenský připisuje do určité 

míry i samotnému Lutherovi. 

                                                           
109 Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 15, 16, (DJAK 3, s. 600n.). 
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V této souvislosti je zajímavá Komenského úvaha v Panorthosii:110 „Správně 

bylo řečeno: Rozlišuj okolnosti a smíříš Písma. Proč bychom tedy také my ne-

smiřovali různě mluvící za různých okolností? Proč bychom nemluvili a nepočí-

nali si rozdílně? Například v době Lutherově se právem zdůrazňovalo osprave-

dlnění z víry, poněvadž toto učení bylo velmi zatemněno míněním o lidských zá-

sluhách. Nyní však, když toto učení bylo smutně zneužito (těmi, kteří se považo-

vali milostí evangelia za zbavené všech zákonů o skutcích), proč by zase nebylo 

lépe zdůrazňovat s Jakubem ospravedlnění skrze skutky (jinak posvěcení čili ob-

rození, to je bytostné spodobení s Kristem)? Neboť co jiného činí ti, kteří vidouce 

světskost života lžievangelíků, přece jen jim dále hlásají ospravedlnění z víry 

zdarma, beze skutků, než že přilévají olej do ohně?“ 

Sám Martin Luther se těšil Komenského úctě, nakolik byl reformátorem a na-

kolik usiloval o očistu církve od nepřístojností. Mnohem méně porozumění měl 

Jan Amos k mnohým Lutherovým následovníkům. Snad nejpádněji to vyjadřuje 

v polemice se Samuelem Martiniem z Dražova: „... děláte se Luterem a nemáte 

Luterovy pře, ani úst, ani péra. Duch váš od ducha Luterova tak vzdálený jest, 

jako olovo od zlata.“111 Podobného rázu je i vyjádření shrnující postoje Samuela 

Martinia z Dražova:112 „Tak M. Hus, D. Luter a jiní Kristovu při proti Antikristu 

vedouce neomlouvají se, ale hřímají, na arresty a nebezpečenství života se neo-

hlédajíce. Jestliť tedy kněz Samuel tím jist, že dobré pře hájí, proč se vymlouvá?“ 

Martin Luther je tedy v očích Jana Amose Komenského postavou nejedno-

značnou. Na jedné straně velký reformátor a bojovník za obnovu církve, na 

druhé autoritativní představitel církve vystavující své názorové odpůrce i fyzic-

kému pronásledování. Nemám důvod nevěřit tomu, že k Lutherovi přistupoval 

Komenský (ze svého pohledu) vcelku objektivně – uznával a chválil jej tam, kde 

se s ním a s jeho snahami i názory mohl ztotožnit, naopak jej neváhal stíhat kri-

tikou, a to i dosti tvrdou, tam, kde se s jeho názory a postoji smířit nemohl. O ná-

zorové důslednosti Komenského svědčí i to, že i poměrně závažné kritické 

zmínky najdeme nejenom v textech typu soukromých zápisků, za jaké lze poklá-

dat Clamores Eliae, nýbrž i v textech zveřejněných či pro zveřejnění zamýšlených 

(do jisté míry Kšaft, zejména pak Pansophia); jistě, některé výrazy použité proti 

Lutherovi v Clamores Eliae jsou o dost ostřejší.113 O něco více je u Komenského 

však přece jen těch pochvalných a souhlasných zmínek a výrazů. Vedle toho, že 

v Lutherových textech a výrocích nacházel v řadě případů oporu pro svou argu-

mentaci, doprovází také jeho jméno atributy, vyjadřujícími jednoznačně úctu 

                                                           
110 Kap. VIII, 56 (Consultatio II, sl. 465, česky v překl. J. Hendricha a J. Beneše: OP III, s. 314). 
111 Ohlášení XXX (VSJAK 17, s. 406). 
112 Ohlášení, Závěrek (VSJAK 17, s. 438). 
113 Srov. increpatores magis … quam doctores: vel disputatores magis quam convictores, Lutherus, Calvinus, 
Socinus et alii seu vere, seu opinione reformatores, a zejména Tyrannis annumerandi omnes, qui in dissentientes 
a se … saeviunt: uti papa, Luther, Calvinus, Clamores Eliae 47,2 a 221b (DJAK 23, s. 41, 211). 
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a chválu. K těm patří „velký muž“114, „osvícený muž“115, „svatý muž“116, „teolog 

s lepší pověstí“117, „nástroj Boží“118; k těmto charakteristikám je ještě možno 

přiřadit vyjádření „směle Doktor Luther řekl“, uvozující citát z jeho kázání119. 

V německém textu Letzte Posaun über Deutschland pak najdeme ještě další atri-

buty, tam řadí Komenský Luthera mezi „treue Boten“ a jmenuje jej „Engel“ 

a „Prophet“.120 

Lutherovo jméno se také objevuje v Komenského úvahách o Eliášovi nového 

věku; v návaznosti na Matoušovo evangelium121 rozvíjí Komenský své projekty 

všeobecné společenské nápravy a mezi minulými i soudobými osobnostmi hledá 

vhodné reformátory, kteří by mohli roli Eliášů svého věku sehrát122; vedle 

Luthera zmiňuje v těchto úvahách také Valdese, Viklefa a Husa; i to jistě svědčí 

o uznání Lutherovy reformní činnosti. 

Podoba Lutherova obrazu v pohledu jedné z největších osobností Jednoty 

bratrské je jistě ovlivněna především motivy osobními, tedy Komenského ná-

zory, zkušenostmi ze soužití s jinověrci i jeho zakotvením v tradicích české refor-

mace. Na druhé straně se v něm zrcadlí i vzájemné zjitřené vztahy mezi soudo-

bými křesťany různých vyznání. Luther i soudobí luteráni (stejně jako reformo-

vaní) jsou Komenskému spojenci proti římské církvi a proti habsburské říši, a to 

spojenci silní, na nichž byla do značné míry závislá po porážce českého stavov-

ského povstání r. 1620 další existence Jednoty bratrské; exulanti z jejích řad žili 

na více místech v Evropě na územích jak s lutersky, tak kalvínsky orientovanou 

správou. Vztahy mezi oběma protestantskými denominacemi nebyly v Komen-

ského době nijak harmonické. Komenský s Jednotou se tak ocitali v citlivé situ-

aci, Jednota jako malá církev ve srovnání s oběma jmenovanými, byť s relativně 

dlouhou tradicí, udržovala své exilové postavení jen s obtížemi a musela přitom 

vynakládat i určité diplomatické úsilí. Komenský, prakticky po celý život horlivý 

                                                           
114 Didaktika XXIV (DJAK 11, s. 160), latinsky magnus ille v předmluvě k Historiae de origine et rebus gestis 
Fratrum Bohemicorum liber octavus (zkráceně Historia Lasitii; DJAK 9/II, s. 15). 
115 Retuňk proti Antikristu I (DJAK 2, 19). 
116 Didaktika XXX (DJAK 11, s. 196); latinsky sanctae memoriae Lutherus, Didactica magna XXXIII, 19 (DJAK 
15/I, s. 208). 
117 V originále theologus melioris notae, Pansophia, Mundus materialis VII (Consultatio I, sl. 555; česky v překl. 
J. Hendricha a M. Klosové: OP I, s. 470). 
118 V tomto případě jsou obvykle vedle Luthera jmenováni ještě další reformátoři, zejména Hus a Viklef; Haggaeus 
redivivus II a XXVII (DJAK 2, s. 301, 363), Ohlášení XXXIII (VSJAK 17, s. 420); latinsky tantum organum Dei 
v dopise J. V. Andreae ze dne 22. srpna 1647, kde se Komenský ohrazuje proti nařčení, že Lutherem pohrdá; 
KVAČALA, J. (ed.). Korrespondence J. A. Komenského, sv. I, Praha, 1898, č. 102 (s. 130). 
119 Informatorium školy mateřské I, 19 (DJAK 11, s. 232), v německé verzi recht gesagt (tamtéž, s. 290), v latin-
ské Schola infantiae I, 19 Prudenter … Doctor Lutherus dixit (DJAK 15/I, s. 221); srov. pozn. 69. 
120 Kap. 26, 25 a 42 (DJAK 13, s. 117, 111, 123). 
121 Eliáš přijde a obnoví všecko (17, 11). 
122 Srov. Clamores Eliae 171a a 171c (DJAK 23, s. 193, 196); v tomto bodě se ale Komenského náhledy vyvíjely, 
jinde uvádí, že ani Hus, ani Luther podmínky k takové roli nesplňují (tamtéž 171, 2, s. 80). Ke Komenského pojetí 
Eliáše viz NOVÁKOVÁ J. Čtvrt století nad Komenským. Praha: Kalich, 1990, kap. 3, s. 39nn. 



 

[48] 
 

zastánce sjednocení křesťanů, se však těmito vnějšími okolnostmi řídí jen v nej-

nutnější míře, jejich vliv se snad projevuje v některých ostřejších vyjádřeních 

o soudobých luteránech, jinde možná i v oné snaze hledat rozdíly mezi „dob-

rým“ Lutherem a jeho řekněme „nedokonalými“ následovníky. Pozoruhodné je, 

že se Komenského postoje k soudobým křesťanským církvím zformovaly brzy 

v jeho mládí a v základních rysech přetrvávaly vlastně až do konce jeho života. 

Ať už na jeho soudy o Martinu Lutherovi (ostatně i o soudobých luteránech) bu-

deme pohlížet jako na opodstatněné, nebo jako na přehnané, jsem přesvědčen, 

že Jan Amos v duchu svých křesťanských životních zásad a postojů viděl 

v Lutherovi bratra v Kristu a že jeho výhrady nevycházely z osobní nevraživosti 

nebo z nějakých jiných negativistických pohnutek, nýbrž ze zájmu o osudy křes-

ťanství. V představách Komenského měly cesty křesťanství směřovat ke smíření, 

k soužití v přátelském porozumění, o čemž svědčí celé jeho všenápravné dílo; 

z tohoto konceptu ostatně plynou i ty nejzávažnější kritické body v jeho vztazích 

k myslitelům soudobým i starším. 
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Obnovený zájem o kazatelství přináší řadu podnětů pro historické bádání a lite-

rární zhodnocení homiletiky pozdního středověku a raného novověku. Mezi 

mnoha různými druhy kazatelských pomůcek patří mezi nejvýznamnější zdroj 

informací právě postily, sbírky kázání. Pestrá škála témat, kterou tyto sbírky 

předkládají, různorodost jejich zaměření, rozdílnost adresátů, jimž jsou kázání 

určena, zahrnující poučené jednotlivce stejně jako širokou veřejnost, včetně ori-

ginální autorské reflexe liturgického roku vepsané mezi řádky, činí ze středově-

kých postil nevyčerpatelný pramen historického bádání. Kázání vypovídá o zku-

šenosti konkrétního kazatele, která je porovnávána s dobovými ideály a čerpá 

z jeho morálně-teologických představ.  

     Kázání prošlo v období soumraku antiky do svého nového rozkvětu ve vrchol-

ném středověku dlouhou cestou proměn, a to nejen obsahových a stylistických, 

ale především významových. Prvotní christologické jádro kázání narušily mo-

rálně vzdělávací funkce, ale především nová pojetí samotné mše, která na pře-

lomu antiky a středověku prosadila alegorické vnímání bohoslužby jako velko-

lepé slavnosti, jež prostřednictvím jednotlivých obřadů zprostředkovává lidem 

spasení. Důraz na prožívání obřadu a symbolické opakování liturgie upozadily 

zvěstné slovo kázání a posléze jej zbavily jeho postavení, aby jej v podobě mra-

voučné či katechetické promluvy postavily na okraj mešního obřadu. Proměny 

zbožnosti ve 12. a 13. století, ale také nové podněty v teologii a vyšší nároky na 

vzdělanost nejen kněží, ale i laiků ukázaly homiletice nové cesty k vlastnímu pro-

jevu a sebeidentifikaci kněží opět především jako kazatelů. Rozkvět homiletiky 

působením mendikantských řádů, laických reformních hnutí, ale i sebereflexe 

uvnitř stavu duchovního, to vše vykrystalizovalo v nebývalý zájem o kazatelské 

slovo, a tak se nelze divit, že záhy se při zdůrazňování svátostí postupně na vý-

sluní zájmu dostává nejen tělo Kristovo opěvované a oslavované kultem Božího 

těla, ale také jeho Slovo jako zpřítomnění Ježíše Krista v prožívaném společen-
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ství věřících s Kristem kolem jednoho stolu. Paralelně s touto tendencí také v ká-

záních mizí důraz na biblický text a autoři se soustředí na etický rozměr.123 Ná-

znaky proměny přístupu lze tušit již v kázáních Milíče z Kroměříže v podnětech 

častějšího přijímání svátostí. V českém prostředí pak vyvrcholením christolo-

gického zdůvodnění kázání jako svátosti jsou slova Husových postil, ale prak-

tické pronikání této nové koncepce kázání v životě věřících můžeme spojit až 

s vlivem kazatelské činnosti luteránských kněží a jejich postilografie.  

     Reformní snahy vrcholící Lutherovým vystoupením vedly k uvolnění kázání 

do podoby řeči, která není vázána církví předepsanou formou. Lutherova kázání 

jsou analytická s nepravidelnou formou a svým rázem se blíží spíše homilii rané 

církve, bez logického pořádku, bez řečnických ozdob. V duchu myšlenky, že pra-

menem poznání je Písmo, je kázání výkladem Písma.124 V luterské postilografii 

sehrává vedle Lutherova příkladu výraznou roli také vliv Melanchthonových 

synthetických kázání. Dokladem mohou být na příklad dochovaná kázání Jana 

Mathesia, který napsal a vydal několik postil ve 2. polovině 16. století.125 Hojně 

užívaným vzorem se v homiletice stává také spis Kirchen- und Hauspostille. 

     Silnou motivaci pro proměny v postilografii vytváří polemika vůči reformaci 

a odpor proti ní. Dobové nálady a diskuse se projevují v kázání 16. století, hlavně 

v jeho 2. polovině. Ve sbírkách kázání sílí polemika s církví, polemika mezi sbory 

a konfesemi. V rámci římskokatolické produkce dochází k opětovnému přesunu 

těžiště od exegeze zpět ke scholastické filosofii. Hlavními propagátory jsou jezu-

ité, kteří nebojácně prosazují zařazení scholastické metody na kazatelnu. Hlav-

ním obsahem kázání se stává polemika s odpadlíky – homiletický výklad zůstává 

učený, exegetický a dogmatický. 

     Na konci 16. století usiluje o nové pojetí kázání dílo Johanna Arndta. Inspiro-

ván dílem Taulerovým a Weigelovým se pokusil prosadit v homiletice mystiku. 

Ve své postile126 zdůraznil čistotu evangelií, které mají vést k živému, vroucímu 

křesťanství. Příklady mají v kázání ukazovat zásady křesťanské morálky a posilu 

dogmatických výkladů hledal v praxi. Kázání se přidržují obdobných zásad jako 

Lutherova. Jsou jednoduchá, bez umělé formy či logického uspořádání, přesto 

převažující Lutherův vliv na další vývoj homiletiky Arndtova sbírka kázání nena-

rušila. 

                                                           
123 ROTHE, Richard; TRÜMPELMANN, August (eds.). Dr. Richard Rothe's Geschichte der Predigt: von den 
Anfa ̈ngen bis auf Schleiermacher, aus Rothe's handschriftlichem Nachlass / herausgegeben mit Anmerkungen 
and Anhang von August Trümpelmann. Bremen, 1881, s. 264 a sl.; srov. HRUBÝ, Hynek. České postilly. Studie 
literárně a kulturně historická.  Praha, 1901, s. 153.  
124 ROTHE, 1881, s. 365. 
125 Viz LOESCHE Georg. Johannes Mathesius. Gotha, 1895. 
126 ROTHE,1881, s. 371. 
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     Ačkoliv v důsledku světové reformace došlo k rozštěpení homiletických spisů 

dle konfesí, nebyl tím narušen vzájemný kontakt mezi kazateli a povědomí o vzá-

jemné činnosti a tvorbě. Postily protestantské, českobratrské a katolické vyka-

zují nadále mnoho styčných bodů, a to i v proměnách, které si vyžádaly přede-

vším změny v kulturních požadavcích na literární provedení, dobový ideál či ná-

boženskou praxi homilií. V důsledku těchto změn ztrácí postily svůj původní 

charakter kazatelských příruček a stávají se spíše literárními díly, která jsou ur-

čena širšímu čtenářstvu. Současně se v postilách 16. století prosazuje také nové 

tematické členění sbírek kázání podle konfesijních článků. Velký vliv na tuto 

proměnu mělo především neslučitelné tradiční čtení perikop s prosazující se kri-

tickou zásadou dobové praxe sola scriptorum, což vedlo na straně jedné k úpravě 

perikop a jejich členění a na straně druhé k nárůstu obliby katechismů (příruček 

komentujících články víry).  

     V univerzitních sbírkách kázání, ale i v praktickém kazatelství se v průběhu 

16. století127 prosazuje v žánru i formě homiletiky obnovený zájem o klasickou 

rétoriku.128 Především v katolické tvorbě se v postilách postupně prosazuje také 

nový ideál hrdiny barokního stylu prosazovaný jezuitským řádem v podobě lido-

vého misionáře.129 Stranou nezůstává ani reflexe tradičních podnětů vycházejí-

cích ze zkušeností husitského i reformačního období, k nimž patří i nadále hojné 

využívání českých duchovních písní, a to v agitaci i jako prostředek rekatolizač-

ních snah, stejně tak i šíření náboženských, ale i vzdělávacích knížek mezi veřej-

ností. Nároky na kazatele zmiňované v teoretických spisech homiletických 

i v praktických postilách dokládají neutuchající apel na další teoretické vzdělá-

vání kazatelů. V metodice příprav kázání zaznívá také požadavek obsahové při-

měřenosti posluchačům. Ze středověké homiletiky přetrvává jako významná 

součást kázání exemplum, příběh vložený do výkladu biblického textu, stejně tak 

jako nadále v obecné rovině platí rétorické pravidlo: delectare, docere atque 

movere. Homiletická praxe 16. století však spíše prosazovala prodesse et de-

lectare. Snahu zaujmout prostřednictvím delectare nacházíme v postupech ká-

zání českého Bílovského či polského Skargy, jejichž dílo inspirovalo následov-

níky k rozvíjení novodobého vypravěčství. Dobové mínění upřednostňovalo čle-

nění kázání na vstup (exordium) a narratio, tedy vlastní výklad písma štěpený do 

                                                           
127 K tomu VILIKOVSKÝ, Jan; VAŠICA, Josef; GRUND, Antonín. Starší česká literatura ve Slezsku. Ostrava, 
1999, s. 3–8 (úvod); viz starší práce HRUBÝ, 1901 – spíše antologie, reformační postily jsou popisné, ukázky 
z homiletiky, v hodnocení závislost na VLČEK, Jaroslav. Z dějin české literatury. Praha, 1960. (Poprvé dílo vy-
cházelo v prvních dvou desetiletích 20. století.); KOLBUSZEWSKI, Kazimierz Tadeusz. Postyllografja polska 
XVI i XVII wieku. Kraków, 1921 – charakter analyticko-hodnotící; MACIUSZKO, Janusz T. Ewangelicka 
postyllografia polska XVI–XVIII wieku: charakterystyka – analiza  porównawcza – recepcja. Warszawa, 1987.  
128 Srov. KOPECKÝ, Milan. Dvě kapitolky o českém a polském řečnictví. In: Sborník prací Filosofické fakulty 
Brněnské univerzity, 1968, D15, s. 19–30. 
129 FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha, 1993.  
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čtyř částí: propositio, confirmatio, confutatio a epilogus.130 Vývoj luteránské ho-

miletiky doprovází také proměny duchovního zpěvu, v němž aktivní roli sehrá-

vají českobratrské vlivy a vztahy českých zemí se Slezskem. Zprostředkovatel-

ská role připadla například slezskému rodákovi Michaelu Weissovi. Tento ro-

dák z Nisy se cíleně věnoval překladům písní, jejichž soubor vyšel roku 1531. Po 

opuštění kláštera ve Vratislavi utekl do Litomyšle, kde se později stal správcem 

bratrského sboru v Lanškrouně. V překladatelském úsilí mu pomáhal a později 

samostatně pokračoval bratr Jan Roh. Dva pilíře luterské bohoslužby, kázání 

a duchovní píseň, následně propojily kulturní prostředí českých zemí a Slezska. 

Oběma se dostávalo horlivé pozornosti a nadále byly pěstovány jako svébytné 

literární druhy. Oba také shodně nalézáme ve vzájemném tvůrčím vztahu v díle 

Martina Philadelpha Zámrského, jehož homiletická tvorba patří k nejvýznam-

nějším počinům své doby. Vývoj duchovních písní a jejich tvorba propojuje ne-

jen prostředí české a slezské, ale také slovenské. Dokladem úzkých vzájemných 

vztahů může být tvorba Jiřího Třanovského. Latinské Ódy vydává roku 1629 ve 

slezském Brzegu, aby česká Cithara sanctorum byla pro změnu vytištěna v Le-

voči roku 1636. Tvorba i řazení písní v kancionále napovídá o úzkém vztahu 

písní ke kázání a k řazení námětu dle církevního roku tak, aby pokryly každo-

denní potřeby modlitby osobní i liturgické v průběhu celého roku.  

     Slezsko tvořilo můstek mezi protestantskými obcemi na Slovensku a českými 

a moravskými emigranty v Lužici a dále v německých zemích. Významnou roli 

ve vzájemných vztazích zde sehrávala činnost Václava Klejcha či slezských emi-

grantů Kašpara Motěšického a Jana Liberdy. Od druhé poloviny 16. století sílí 

rekatolizační snahy také ve Slezsku. Velkou roli při nich sehrává jezuitské gym-

názium v Olomouci. Matriky ústavu z let 1575–1630 dokládají značný nárůst 

studentů pocházejících ze Slezska, z prvotní čtvrtiny až na dvě třetiny celkového 

počtu chráněnců, a to nejen z českého Slezska, ale také z Ratiboře, Hlohova, 

Nisy či Vratislavi. Mezi členy jezuitského řádu v české provincii bylo vždy značné 

procento Slezanů, kteří se účastnili na misijní činnosti a agitaci. Mezi nimi zazá-

řil například kladský rodák Kašpar Knittel, profesor a rektor pražské univerzity. 

Prostřednictvím sepsaných sbírek Řeči akademické (1687, latinsky sepsané) 

ovlivnil české kazatele barokního období Fabiána Veselého, Štěpána Náchod-

ského či Tomáše Laštovku. Provázanost homiletiky a jejího vývoje s jezuitským 

řádem posilovaly od jeho uvedení do Čech roku 1556 vazby na školské prostředí 

ve městech a rozšířenou síť misií na venkově. 

     K charakteristickým rysům pohusitské a raněbarokní postilografie patří její 

překladový charakter, a tudíž v dnešním slova smyslu nepůvodnost tvorby. Pře-

važují překlady z němčiny, mezi nimiž čelní místo patří překladatelskému úsilí 

                                                           
130 WINTER, Zikmund. Život církevní v Čechách: kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století. Sv. 2. Praha, 
1896, s. 889–896. 
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Jana Straněnského zaměřené například na luteránské postily Jana Spangenber-

gra (Postilla česká k užitku mládeži křesťanské v způsob otázek od neděle adv. až 

do velikonoci složená131) a Jana Hoffmeistra (Postilla česká, totiž kázání na evan-

gelia, kteráž se v nedělské a jiné sváteční dny přes celý rok čtou, a téměř všecka na 

říšských sněmích v Wormsu a Řezně kázaná skrze velebného otce Jana Hoffmej-

stra, bratra pausteníkův, řádu sv. Augustina, v obojí Germánii obecného vi-

káře132). V kontextu dobové činnosti se do této linie překladového charakteru za-

členil i překlad Żarnowcovy postily. V tomto kontextu se výjimečnému posta-

vení těšila původní česká postila Zámrského,133 která není tak polemická, ale vy-

kazuje shodné rysy s převládající homiletickou tvorbou, jejímž nejvýznamněj-

ším rysem je patos uměleckého stylu. V náboženské reflexi jí vášnivá apologie 

nabízí místo k projevení nastupující barokní citovosti a zanícení. Obrodné snahy 

soudobé religiozity zasahují napříč konfesemi, a tak i v Zámrského postile mů-

žeme sledovat snahy o stupňování náboženského prožívání. Vztahy a kulturní 

vazby mezi českými, slezskými a polskými kazateli dokládají i díla z řad polských 

postilografů, stejně tak jako jejich dílo vydává svědectví o převažujících nárocích 

na kazatele a jejich kázání. Podobnosti a specifika jejich tvorby lze však porov-

návat z hlediska vývoje české homiletiky a její dobové reflexe v reformaci jedině 

ve vztahu k původní české tvorbě. Ta je však zastoupena v průběhu 16. století, 

jak již bylo výše zmíněno, spíše překladovou prací, a tak se kruhem vracíme k vý-

jimečnosti postily českého luterského proudu a ke kazatelské činnosti Martina 

Philadelpha Zámrského.134 Postila má vysokou kulturněhistorickou hodnotu. 

Obsahuje řadu postřehů ze soudobého života i autorovu apologii kazatelské me-

tody proti výtkám. Postilografie v ní nachází svědectví slohového vývoje českého 

kazatelství od reformního hnutí pražského k baroku. Zámrský brání užívání ale-

gorického výkladu Písma, vkládání latinských sentencí vysvětlených prostřed-

nictvím českých veršů i užívání příkladů či historií (exempel). 

     Tento slezský kazatel se narodil roku 1550 v Zámrsku u Vysokého Mýta. Při-

klonil se k augsburské (luterské) konfesi a byl ordinován do kněžské služby roku 

1575 ve Wittenbergu. Nejprve působil jako kazatel tajně v zastoupení za kněze 

Jakuba Kunvaldského. Po roce 1578 působil na Novojičínsku a od roku 1581 

                                                           
131 Praha, Národní knihovna České republiky, sign. 54 C 89; Praha, Knihovna Národního muzea, sign. 35 E 2. 
132 Praha, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 40. 
133 ZÍBRT, Čeněk. O české postille kněze Martina Philadelpha Zámrského. In: Sborník historický, 1886, 4, s. 
77–84, 149–156 – o tento článek se opírá také Hrubý ve svém popise, viz HRUBÝ, 1901, s. 168–169. 
134 Philadelphus Martin, heslo v Ottově slovníku naučném, jehož autorem je Jan Václav Novák. Ottův slovník 
naučný, 19. díl. Praha, 1902, s. 677–678; HAASE, Theodor. Martin Philadelphus Zamrscenus. In: Jahrbuch der 
Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, 1882, 3, s. 103n – život; reakce: REZEK, 
Antonín. Noch einmal Martin Philadelphus Zamrscenus. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Oesterreich, 1888, 9, s. 116–118; HRDINA, Karel; BAŤHA, Fr. Drobnosti životopisné. Listy 
filologické, 1936, roč. 63, s. 426–427 – k biografii; jazykový rozbor postily viz KNOP, Alois. Spisovná čeština ve 
Slezsku v 16. století. Praha, 1965. 
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přímo v Novém Jičíně. Záhy však musel město opustit, působil v Hranicích, od-

kud byl povolán Karlem st. ze Žerotína do Starého Jičína. Rok 1584 učinil neu-

stálému střídání působišť přítrž, Zámrský se pevně usadil v Opavě a kázal zde 

u kostela sv. Jiří až do své smrti roku 1592. Kázal v českém jazyce. V průběhu 

pobytu v Opavě sepsal sbírku kázání, kterou nazval Postilla evangelická, aneb 

vejkladové na evangelia nedělní a sváteční, kteráž se každoročně v křesťanstvu čí-

tají, rozjímají, a v shromážděních církevních lidu božímu předkládají.135 První vy-

dání z roku 1592 bylo bez udání místa tisku. Dle Volfovy hypotézy byla postila 

tištěna v přenosné tiskárně na třech místech: v Bruntále, Jezdkovicích u Opavy 

a v Loděnicích.136 Předmluva svědčí o vydání postily s podporou moravského 

hejtmana Hynka st. Bruntálského z Vrbna, známého zastánce slezských lute-

ránů.137 Druhé vydání pochází z roku 1602. K vytištění došlo v Drážďanech ná-

kladem Daniela Sedlčanského a s přispěním zástupců panských rodů Šternber-

ského, Smiřického, Trčků a Kaplířů (vydání obsahuje několik dodatků). Stej-

ného roku, tedy 1602, byla postila vydána ještě jednou, a to v Lipsku138 u tiskaře 

Michala Kapihorského nákladem Jiřího Dačického s podporou Vencelíků ze Sa-

rabic. První vydání doplňuje na titulním listu vyobrazení Ježíše Krista nesoucího 

kříž doplněný o nápis fer crucem, sequere me, rubovou stranu titulního listu 

zdobí znak Hynka st. Bruntálského z Vrbna, který zaštítil její vytištění, motiv do-

plňuje latinská báseň.  

     Postila obsahuje apologickou předmluvu, v níž autor zmiňuje pět důvodů au-

torské dedikace lidem urozeným, bohatým a vlivným. Podle Zámrského se vedle 

jejich role zástupců boží moci na zemi, těší především schopnosti poskytnout 

autorům postil pomoc a ochranu proti rouhačům, závistníkům a klevetníkům, 

stejně tak jako garantují spisovatelovu svobodu a možnost obhajoby. Současně 

z ekonomické roviny poskytují autorům záruky pro zveřejnění díla, propagaci 

a finanční podporu. Po dedikační předmluvě následuje předmluva druhá zamě-

řující se na církevní služebníky – kazatele a čtenáře. Součástí tisku jsou i latinské 

                                                           
135 Zpráva o ní viz JUNGMANN, Josef. Historie literatury české neb soustawný přehled spisů českých s krátkou 
historií národu, oswícení a jazyka. Praha, 1849, s. 216; JIREČEK, Josef. Rukověť k dějinám literatury české do 
konce XVIII věku, II. Praha, 1876, s. 110; ZÍBRT, Čeněk. O české postille kněze Martina Philadelpha Zámr-
ského. In: Sborník historický, 1886, 4, s. 77–84, 149–157. 
136 ZÍBRT, Čeněk: O české postille kněze Martina Philadelpha Zámrského. In: Sborník historický, 1886, 4, s. 
156–157. 
137 Viz VOLF, Josef. Kdy a kým byla vytištěna Postilla Martina Filadelfa Zámrského r. 1592. Časopis Vlastenec-
kého spolku musejního v Olomouci, 1924, s. 75–87. 
138 Tisky uloženy in Praha, Národní knihovna ČR: 1. vydání z roku 1592 (sign. 54 A 22); 2. vydání z roku 1602 
(sign. 54 A 23, Drážďany); 3. vydání z roku 1602 (sign. 54 A 67 Lipsko); tisky uložené v Knihovně Národního 
muzea v Praze: 1. vydání z roku 1592 (sign. 35 A 2); 2. vydání z roku 1602 (sign. 35 A 3, Drážďany); 3. vydání 
z roku 1602 (sign. 35 A 4, Lipsko); exemplář je v městské knihovně ve Vratislavi a náležel Jiřímu Baumannovi, 
měšťanu a knihtiskaři ve Vratislavi, který knihu daroval roku 1592 městskému kostelu sv. Máří Magdalény. 
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básně, oslavující dílo autorovo, které sem byly připojeny okolnostmi prvního vy-

dání, jehož se autor rukopisu již nedočkal. Sbírce kázání předchází také rejstřík, 

který nabízí stručný výtah základních témat dle konfesijních článků a výkladů 

evangelia. Obsahově tak postila vykazuje první ze závažnějších specifik postil 

reformačního období, a to tematický důraz na hlavní články víry, v tomto pří-

padě dle vyznání augsburského, ačkoliv na první pohled výběrem textů důsledně 

drží tradici obecně křesťanských evangelijních perikop. Sbírka kázání se ná-

sledně rozpadá do tří svazků, jež v souhrnu čítají 1274 stran, počátky jednotli-

vých kázání doplňují dřevorytiny dokreslující evangelní příběhy. 

     První díl postily obsahuje kázání od první adventní neděle až do svátku sv. 

Trojice,139 a to včetně kázání na svatodušní úterý; druhý díl zahrnuje kázání od 

sv. Trojice do adventu, tedy po dvacátou šestou neděli po sv. Trojici;140 poslední 

třetí díl nabízí kázání na evangelijní texty v čase svátků.141 V tomto smyslu se au-

tor postily přidržel tradičního dělení. Kázání mají podobnou osu výkladu. Úvod 

ke kázání následuje summovní zpráva evangelijního textu označovanou jako ar-

gumentum či summovní užitek. Jedná se o stručný rozbor textu zakončený zpra-

vidla formulací několika tematických okruhů kázání. Poté přistoupil Zámrský 

k výkladu textu, který opět člení, zpravidla do tří částí. Závěr doplňuje duchovní 

píseň, v níž byly zveršovány hlavní myšlenky kázání.142 Všechny písně uvedené 

v postile byly také samostatně vydány, a to v Praze roku 1607 pod titulem Písně 

na evangelia. 

     Hynek starší z Vrbna usiloval o vydání postily a její šíření, ale narazil na silný 

odpor ze strany katolíků. Olomouckému biskupu Stanislavovi Pavlovskému se 

podařilo zabavit několik výtisků, což při nízkém nákladu zapříčinilo nedostup-

nost postily. Hynek Bruntálský sice adresoval svoji stížnost panu Jiřímu z Lob-

kovic, nejvyššímu hofmistru království českého, ale neuspěl. Řešením se nabí-

zelo její zaslání a vytištění v Sasku. K úsilí se připojili také pražští tiskaři Daniel 

Sedlčanský143 a Jiří Dačický,144 kteří sice nesměli vydání uskutečnit ve vlastních 

tiskárnách, ale podpořili tisk v Sasku. V důsledku ovšem oba stejně po určitou 

dobu skončili ve vězení. Tlak na vydání postily vycházel pravděpodobně ze 

strany českých a moravských evangelických kazatelů, kteří posléze také pode-

psali latinskou a českou předmluvu k druhému vydání postily. Dedikace tento-

krát směřovala saskému knížeti Kristiánu II. V předmluvě je zřetelně vyjádřeno 

poděkování a připomíná se zde v obdobě se zněním původní autorovy 

                                                           
139 Praha, Národní knihovna České republiky, 1. vydání z roku 1592, sign. 54 A 22, s. 1–591. 
140 Praha, Národní knihovna České republiky, 1. vydání z roku 1592, sign. 54 A 22, s. 593–1022. 
141 Praha, Národní knihovna České republiky, 1. vydání z roku 1592, sign. 54 A 22, s. 1025–1274. 
142 Analogický případ spojování kázání s písněmi viz postila Šebastiána Vojtěcha (Scipiona) Berličky. 
143 Vyd. v Drážďanech 1602. 
144 1602 v Lipsku. 
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předmluvy povinnost vládců pečovat o národní písemnictví, aby každý mohl vy-

znávat víru vlastním jazykem. Opětovně je zmíněna i peněžitá pomoc ze strany 

saských luteránů. V předmluvě současně zaznívají v dedikaci čtyři páni Štěpán 

Jiří ze Šternberka a na Postoloprtech, Zikmund Smiřický ze Smiřic, Jan Rudolf 

Trčka z Lípy a Kašpar Kaplíř ze Sulevic.  

     Kázání na adventní neděli volí tradiční perikopu podle 21. kapitoly Matoušova 

evangelia, ale vlastnímu výkladu předchází slova uvedení a požehnání: Milost 

a pomoc Pána Boha, Otce všemohoucího, pokoj a láska Syna jeho milého Jezu 

Krista, Pána našeho a dar Ducha svatého rač s námi se všemi býti, amen. Výraz-

ným rozdílem oproti tradičnímu pojetí postil je úvodní summa všeho kázání, 

v níž se Zámrský snaží zprostředkovat čtenáři význam kázání a vysvětlit svou 

volbu rozdělení témat dle perikop a tradičního členění liturgického roku. Podle 

Zámrského je liturgické členění roku dle nedělí a svátků dílem moudrosti 

předků. Církevní otcové a duchovní správci tak učinili z vnuknutí Ducha sva-

tého, aby byla v církvi zachována jednomyslnost a řád. Rozdělení dní a svátků 

neukrývá žádný číselný jinotaj, ale nahlíží na něj jako na katechetickou po-

můcku, jíž je v církevním životě udržován jednomyslný řád a pořádek, a to jak ve 

věrouce, tak i v praktikované zbožnosti. Jistotu této argumentace dokládá odka-

zem na příslušnou epištolu.145  

     Zámrský čtenáře ujišťuje, že vše, co je potřebné znát pro spasení člověka, je 

v průběhu liturgického roku v příslušném čase člověku předkládáno prostřed-

nictvím kázání či obrazem, kterému neubírá na didaktické roli. Obzvlášť zdůraz-

ňuje, že pomocí malovaných obrazů se informace hlouběji a srozumitelněji vrý-

vají věřícím do paměti a pravidelným opakováním se vše opětovně upevňuje. 

S důvěrou ujišťuje čtenáře, že všecky věci mají svůj čas. Je čas jíst, pracovat, bdít 

či spát, v lidském životě má mít své místo také odpočinek. Člověk v moudrosti 

dochází poznání, že je také čas mluvit i čas mlčet. V analogii k tomuto životnímu 

postoji Zámrský jako kazatel upozorňuje své čtenáře, že také v životě křesťana 

mají svátosti své místo a není dobré je neustálým opakováním či častějším pro-

žíváním zhodnocovat, či si jejich početností či častějším přijímání osobovat vyšší 

zásluhy. V žité víře mají tedy i služebnosti svůj čas a je dobré a pro člověka pro-

spěšné si na ně počkat v příslušném čase, kdy si naopak mohou uchovat v kon-

textu svou výjimečnost a srozumitelnost. 

     Pestrá skladba rozličných časů, dnů, svátků i výročních památek nabízí věří-

cím příležitost prohloubit si povědomí o biblických příbězích, které demonstrují 

každému jednotlivci sumu vědění a nabízí vhodný čas pro její vyučování. Tento 

úvodní přístup Zámrského, v němž prozrazuje své stanovisko k roli kázání 

v průběhu roku se následně pokouší osvětlit na příkladu první adventní neděle.  
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     Adventem je zván čas v rozmezí čtyř týdnů před vánočními svátky. Čtyři ne-

děle roztáčí pomyslné kolo liturgického roku. Zámrskému je toto období symbo-

lem naděje, v níž může věřící hledat znovu a znovu spasení, obdobím, v němž 

může člověk opět začínat konat dobré skutky. Advent jako památka příchodu 

syna božího na svět současně odkazuje také svým jménem na další tradici litur-

gického roku, jejímž praktikováním se vžilo pojmenování svátků dle božích dob-

rodiní, na něž se v tento den mají křesťané cíleně soustředit. Vnímá tedy pojme-

nování liturgických svátků jako pozitivní reflexi božího záměru s člověkem 

a církví. V argumentaci, s níž advent spojuje, sehrává významnou roli také zdů-

raznění tradiční apologické praxe, která vyzdvihuje příchod Ježíše Krista v kon-

textu starozákonní tradice prorockých řečí. Zámrský se důsledně drží linie vý-

kladu, která vnímá příchod jako vyvrcholení starozákonních předpovědí, kte-

rými je naplněno proroctví o příchodu mesiáše. Volba nedělní perikopy, která 

připadla na známý text o Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslici, bývala sou-

časně rozvíjena často i opětovným předčítám stejné perikopy na Květnou neděli, 

jíž začíná pašijový týden gradující do slavnosti velikonoční neděle v jeho závěru.   

     Zasazení kázání první adventní neděle do obecného pojednání o významu li-

turgického roku není jediným výjimečným počinem Zámrského postily. Úvodní 

pasáže kázání neobsahují žádné odkazy na mešní obřady. Ve srovnání se star-

šími postilami Zámrský v kázání nezmiňuje slova mešních introitů, ba ani anti-

fon či graduále, jak bývalo zažitou dobovou zvyklostí. Absence těchto odkazů 

souvisí s novým vztahem k roli kázání jako slova, jež zprostředkovává přítom-

nost Slova božího, neboť je výkladem Kristových slov. Takováto slova nemají za-

potřebí vazby k mešnímu pořadí, ale naopak sama jsou významnou složkou ob-

řadu, a tak hledá spíše jejich významové propojení s biblickými texty a věrouč-

nými formulemi, jako je v tomto případě přiřazení evangelijního příběhu do 

kontextu výkladu druhé prosby modlitby Otče náš: přijď království tvé. Evange-

lijní příběh se stává prostředkem exegeze jedné z nejvýznamnějších modliteb 

a věroučného jádra křesťanství. Současně odkazem na tyto paralely výkladu 

Zámrský spojuje svůj kazatelský výtvor také s artikuly augsburského vyznání. 

     Ve výkladu kázání se následně vrací k tématu příjezdu, aby odkazem na počá-

teční proroctví o příchodu mesiáše poukázal, že výklad tohoto příběhu v sobě 

skrývá celé evangelium: příchod spasitele v těle člověka. Na příkladu jeho chu-

doby, prostoty a poníženosti poznávají věřící, jakou podobu má mít jejich víra 

a život ve víře, tedy že je třeba jej poznávati, vírou přijímati a skutky dosvědčovati 

ve službě jemu, o niž má člověk stále usilovat.  

     Teprve nyní přistupuje Zámrský k vlastnímu výkladu evangelijní perikopy. 

Kázání identifikuje jako rozjímání, tedy své čtenáře vede cíleně k tomu, aby nad 

čteným slovem přemýšleli. Právě suma evangelia, která je v tomto příběhu, 

umožňuje křesťanům si tento postup ověřit a vyzkoušet. Následně výklad člení 
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do dvou artikulů. V prvním se Zámrský soustředí na otázku, co je advent, ve dru-

hém pak rozebírá hlouběji tázání, jaký užitek pobožným křesťanům v církvi ad-

vent přináší. 

     V prvním artikulu připomíná čtenářům původ slova adventus. Latinské slovo 

označuje příchod někoho někam a následně připomíná, že v případě biblického 

příchodu Ježíše Krista se spojují minulost přítomnost a budoucnost v tomto 

slově. Advent připomíná nejen památku prvního příchodu Ježíše Krista z nebe 

na zem, ale také zachycuje naději přítomného božího království, které klíčí jako 

zaseté semeno již v této chvíli, stejně tak jako odkazuje i na budoucí příchod 

v soudný den. První příchod v Zámrského pojetí je nahlížen jako akt tělesný, 

v němž se Bůh sklání k člověku. Tělesný příchod se děje nikoliv pro lidské zá-

sluhy, ale ve snaze hříšného člověka zachránit, a proto si může člověk v adventní 

čas připomínat naději vykoupení.  

     Obraz druhého příchodu nabízí duchovní podobu, která se děje každodenně, 

kdykoliv a kdekoliv, kde se káže evangelium. V této chvíli plně zaznívají slova 

odkazující na christologický význam kázání. Ježíš přichází na svět také du-

chovně skrze slovo do mysli věřících. V této podobě je ve své církvi přítomný jako 

ten, kdo učí, těší, slyší, pomáhá a své věrné vysvobozuje od zahynutí. Úkolem 

člověka je si v něm zbudovat příbytek skrze služebnost slova a svátosti. Ve 

vztahu ke svátostem se Zámrský důsledně odvolává nejen na Písmo, ale cituje 

církevní autority, jako byl Augustin či Athanasios.  

     Třetí příchod Kristův bude spojen s posledním soudem. Poukazujíc na slova 

apoštolského vyznání, v tento den přijde soudit živé i mrtvé. Dle Zámrského za-

číná tento budoucí příchod Páně k soudu již v hodině smrti člověka. Burcuje své 

čtenáře, aby si byli tohoto vědomi a usilovali zůstat bdělí a střízliví, protože neví 

dne ani hodiny, kdy zemřou. I to je podle Zámrského důvod, proč slavit advent, 

aby již od počátku si křesťané uvědomovali, že s radostí se pojí i vědomí koneč-

nosti. Z této potřeby vyrůstá víra, bázeň před Bohem, modlitba i pravé pokání.  

     Druhá část kázání, tedy druhý artikul směřuje k dotazování se po užitku, který 

slavení adventu přináší. V této části Zámrský popisuje pět užitků, které ustano-

vení adventního času přináší věřícím. V první řadě zmiňuje jistotu a pravdu křes-

ťanského učení. Advent předkládá věřícím k zamyšlení příběh víry založené na 

důvěře. Ukrývá v sobě i varování, že tato víra není konečná, ale vyžaduje si neu-

stálé úsilí a péči – věřící se znova a znova učí spoléhat na Boha a obávat se jeho 

hněvu. Součástí víry je také v živé víře se účastnit společenství stolu Páně, tedy 

přijímání svátostí, jimiž je utvrzováno o spasení lidské svědomí. Druhý užitek 

adventu je spojen s církevním společenstvím. Příběh odkazuje na dar společen-

ství prostřednictvím účasti na modlitbě, zpěvu, kázání a poslouchání slova bo-

žího i svátostí a sloužení Bohu. Třetí užitek spojuje s chováním člověka. Víra 
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v Ježíše se dle Zámrského musí projevit prostřednictvím dobrých skutků. V ne-

poslední řadě užitek adventu spočívá i v demonstraci starobylosti svátku, která 

dokládá náboženskou pravdu. Historická kontinuita evangelia poskytuje argu-

menty nejen pro katechezi dětí a věřících, ale především může sloužit jako apo-

logie víry vůči oponentům. V posledním užitku míří Zámrský kritickým slovem 

do rozbouřených vln soudobého křesťanstva rozděleného konfesemi, ale i růz-

nými názorovými proudy. Zaměřuje se na obhajobu umírněného přístupu k cír-

kevním svátkům, ačkoliv není třeba všechny svátky a ceremonie paušálně zamí-

tat, není křesťanství zapotřebí jejich počet též navyšovat.  

     V závěru obsah svého kázání opětovně shrnuje a vybízí kazatele, aby se přede-

vším drželi Kristových slov a učili své posluchače zachovávat především všecky 

věci, které přikazuje věřícím zachovávat Ježíš Kristus. Všechna kázání Zámr-

ského postily zakončuje ještě duchovní píseň, jejíž funkce v Zámrského kázá-

ních je spojená s opakováním hlavních myšlenek kázání a snazším zapamatová-

ním hlavních bodů kázání.  

     Z hlediska apologického charakteru předbělohorských postil se Zámrského 

postila vymyká obecnému trendu a nabízí jistou míru konfesijní snášenlivosti, 

zdůrazňujíc jednotu křesťanské víry oproti konfesi. Zámrský brojí proti ostrému 

hanění sekt, což se v praxi pojilo především k aktuálně probíhajícímu sporu 

mezi jezuity a českými bratry v otázce tzv. Šamotulského kancionálu.146 V těchto 

polemikách vynikal především jezuita Václav Šturm. Zámrský hájí bratrskou 

lásku a vzájemnou úctu křesťanů. Nicméně v důsledném setrvávání na svých zá-

sadách patřil svojí nesmiřitelností k typickým představitelům dobové polemiky, 

které pronásledovala řada odpůrců svojí kritikou. Důrazem na tradice a domácí 

zvyky se postila připojila k významným historickým pramenům raně novově-

kých reálií. Podává obraz rodinného života, každodennost života všech stavů, 

případně kněží různého vyznání. 

     Zámrský reprezentuje typ homiletiky upřednostňující moralistní poučení 

před exegezí. V textech nabádá k bdělosti a obraně před opíjením, hlučnou zá-

bavou, krvavými bitkami a rvačkami. Brojí proti hře v karty, zahálce, lichvě, 

podvodům, krádežím, lakotě a pýše, proti pomluvám a pokrytectví, stejně tak 

proti hrubému zacházení s čeledí a služebnictvem. V textech se zabývá povin-

nostmi rodičů při výchově dětí a klade důraz na vyučení či vzdělání dětí. Postila 

dosvědčuje proměnu vztahu společnosti k žebrotě, která zde není vnímána jako 

ctnost, nýbrž je nahlížena jako lenost. Kriticky poukazuje na nezájem dětí o staré 

rodiče. 

                                                           
146 WYDRA, Wiesław; KOWALEWICZ, Michel Henri. Von einem von der Böhmischen Brüdergemeinde Jakub 
Ostroróg geschenkten Gesangbuch. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 2010, roč. 35, č. 2, s. 185–
194. 
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     Nastupující barokní citlivost se zde projevuje sílícím důrazem na emoce, které 

prožívá člověk v životě, stejně tak jako kontrastním zdůrazňováním lidských 

emocí. Výklady jsou živé a rázné, doplňuje je řada přísloví a pořekadel; texty 

místy narušuje rýmování vět, vkládané citáty neuvádí v doslovném překladu, ale 

snaží se o volný překlad výroků, citátů či úsloví tak, aby vystihl smysl. Hojně ci-

továny jsou Veleslavínova česká edice Lauterbeckova spisu Politia historica, 

jeho Historický kalendář, česká Kosmografie Münsterova v překladu Zikmunda 

z Púchova; z kronikářů Kosmas, Hájek z Libočan, Jan Dubravius a Eneas Pic-

colomini.147 Vědomí blížícího se konce světa148 propojuje všechny motivy Zámr-

ského kázání christologicky a eschatologicky. 

     Literární vliv Zámrského postily v česko-slezském prostředí lze spojit napří-

klad s dílem Valentina Bernarda Jestřábského. Převzal Zámrského exempla do 

svého spisu Vidění rozličné sedláčka sprostného.149 Povědomí o postile mají 

i další soudobí kazatelé jako katolický Rešel a utrakvistický Rvačovský (Maso-

pust). 

     Jiný rozměr vzájemného působení mezi česko-slezským a polským prostře-

dím poodhaluje postila Tomáše Bavorovského,150 děkana kapituly u sv. Víta 

a arcidiakona kraje bechyňského. Působil na pozvání Viléma z Rožmberka 

v Krumlově, záhy byl opakovaně žádán, aby sepsal vlastní sbírku kázání. Ná-

sledné vydání postily bylo podporováno Vilémem i finančně a realizováno roku 

1557. Postilla česká anebo kázání a výklady na evangelia byla vytištěna v Olo-

mouci. Pomocníkem a korektorem textu postil byl Jan Straněnský, druhá 

předmluva pochází od něj. Obě předmluvy následuje seznam církevních otců ci-

tovaných v díle a rejstřík. Postila je rozdělena do dvou částí: první zahrnuje ká-

zání od adventu do Bílé soboty; druhá kázání od Hodu božího velikonočního do 

poslední neděle po sv. Trojici. Nad kázáním je nadepsána příslušná nedělní pe-

rikopa. Po perikopě následuje úvod k výkladu, výklad je členěný do několika 

částí a závěr ukončuje napomenutí. Výklad cíleně míří k celkovému smyslu evan-

gelia se zřetelem na církevní rok, spojuje tedy analytický výklad se syntetickým. 

                                                           
147 Vedle biblických odkazů citace v marginálních poznámkách na Eusebiovu Historii církevní a antickou litera-
turu, na příklad Herodotos, Plútarchos, Homér, Euripides, Ovidius, Horatius, Lucretius. 
148 Ke kulturnímu významu podrobněji viz ZÍBRT, Čeněk. O české postille kněze Martina Philadelpha Zámr-
ského. In: Sborník historický, 1886, 4, s. 77–84, 149–156; rozbor díla srov. HRUBÝ, 1901, s. 160–169; 
JIREČEK, 1876, s. 108–110. 
149 Praha, Národní knihovna České republiky, 1. vydání z roku 1592, sign. 54 A 22, s. 859–860 dle 1. vyd. a Vidění 
citováno dle 1. vydání, s. 241, in: 1. vyd. asi 1710, 2. vyd. 1719; KOPECKÝ, Milan. Literární žánr Jestřábského 
Vidění. Časopis Matice moravské, 1968, 87, č. 1–2, s. 60–70; KOPECKÝ, Milan. Barokní spisovatel Valentin 
Bernard Jestřábský. Brno, 1969. 
150 Praha, Národní knihovna České republiky, sign. 54 B 6; Praha, Knihovna Národního muzea, sign. 35 A 5; 
pojednání o ní viz JIREČEK, Josef. Kněz T. Bavorovský a jeho věk. Časopis katolického duchovenstva,1864, 5, 
s. 401–412; 492–505; VLČEK, Jaroslav. Z dějin české literatury. Praha, 1960, s. 421–425. 
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Kázání se drží jasné dispozice výkladu, jsou srozumitelná, soustředí se na vý-

chovu. Kritizuje špatný příklad vyšších stavů, a to všech vyznání. K vzájemným 

česko-slezsko-polským kontaktům přispívá postila neustálými stížnostmi na 

dobový úzus přijímání kněží z Polska na uprázdněné české farnosti v 16. století, 

ale kritika nemíří k praxi, ale zaměřuje se na malou úroveň vzdělání nově přichá-

zejících kněží.151 Nabádá čtenáře k náboženské snášenlivosti vůči utrakvistům, 

tedy konkrétně spíše k toleranci učení o remanenci. 

     Závěrem lze říci, že výběr postilografie z žánrové různosti literární produkce 

16. století nezbavuje tuto činnost vzájemných vztahů, které nelze škatulkovat na 

základě konfesijní příslušnosti jejich autorů. Naopak mezi postilami a dobovou 

homiletikou se vytváří spletité osobní vazby a kulturní vztahy, které poukazují 

na potřebu nahlížet na literární prameny v celistvosti, a to jak v časovém, tak 

prostorovém rámci. Autoři těchto postil působili aktivně mezi lidmi v rámci pas-

torační praxe jako kazatelé, učitelé či laičtí pracovníci svých církví. Vliv světové 

reformace rozštěpil dosavadní vývoj homiletiky na konfesijně rozrůzněnou 

tvorbu, ale tím nebyl narušen vzájemný kontakt ani povědomí o vzájemné homi-

letické produkci. Podobnosti a specifika jejich tvorby lze však porovnávat z hle-

diska vývoje české homiletiky a její dobové reflexe v reformaci jedině ve vztahu 

k původní české tvorbě, zastoupené především postilou Martina Philadelpha 

Zámrského. V postilografii 16. století se prosazuje tematické členění sbírek ká-

zání podle konfesijních článků, a to při zachování středověké praxe nedělních 

evangelijních perikop. V náboženských zápasech převzaly roli příruček komen-

tujících články víry katechismy. 
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Evangelíci v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku (Těšínsko a Opavsko) 

byli do roku 1918 součástí jedné evangelické církve, která geograficky zahrno-

vala území Předlitavska. V roce 1913 čítala evangelická církev v Rakousku 

(Předlitavsku) kolem 300 sborů, ve kterých bylo sdruženo okolo 600 000 věří-

cích, z toho v českých zemích 354 094 (stav z roku 1910), při čemž dobrých sto 

tisíc připadalo na Těšínské Slezsko, kde evangelický živel se rozvíjel nejintenziv-

něji v celém Předlitavsku.152 Evangelická církev v habsburské monarchii svoji le-

gální činnost zakládala na tolerančním patentu Josefa II. (1781). Toleranční pa-

tent, který do nové evangelické církve přivedl pouze dvě procenta obyvatel Čech 

a Moravy, měl výrazná omezení, která postihovala zvláště evangelíky v českých 

zemích. Toleranční patent povoloval vyznání augsburské, tedy luterství; „hel-

vetské“, tedy kalvinismus (reformované vyznání) a „nesjednocené řecké“, tedy 

pravoslaví. Pomineme-li pravoslaví, které není předmětem našeho zájmu, mů-

žeme konstatovat, že šlo tedy o konfese vzniklé na bázi odkazu světové refor-

mace. Povolení historických českých vyznání bylo zamítnuto. Čeští evangelíci 

po celou dobu trvání habsburské říše pociťovali duchovní diskomfort. Již v polo-

vině 19. století v revolučních letech 1848–1849 se objevilo hnutí za českou evan-

gelickou (českobratrskou) církev. Toto hnutí v různých podobách žilo až do 

konce první světové války. Dále je třeba připomenout, že toleranční patent sice 

                                                           
152 O přijetí luterství obyvateli Těšínského Slezska se zasloužil těšínský kníže Václav Adam (1546–1579). Kníže 
zavedl nový církevní řád, jímž byly vytvořeny první liturgické a organizační základy pro pozdější Slezskou církev 
evangelickou augsburského vyznání. O Vánocích roku 1609 se jeho syn Adam Václav navrátil do lůna katolické 
církve, avšak evangelický kult zde byl v omezené míře trpěn až do vymření ženské linie těšínských Piastovců v roce 
1653. Roku 1709 byl evangelický kult ve Slezsku zaručen po švédském zásahu v šesti chrámech milosti (Gna-
denkirche), z nichž jeden byl v Těšíně. Význam Těšína jako centra luterství vzrostl po odstoupení většiny Slezska 
Prusku v polovině 18. století, kdy zde byla zřízena evangelická konzistoř. Toleranční patent umožnil dne 22. čer-
vence 1784 rozšířit pravomoc těšínské konzistoře na všechny české i rakouské země. Ale již na konci téhož roku 
se sídlo konzistoře přestěhovalo z Těšína do Vídně. Po vyhlášení tolerančního patentu vznikaly další sbory, 
všechny byly tvořeny na základě augsburského vyznání víry. Více na téma dějin těšínských evangelíků: WAG-
NER, O. Kościół macierzysty wielu krajów. Historia Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim w latach 
1545–1918/1920. Bielsko-Biała: Ośrodek Wydawniczy Augustana, 2009. 



 

[70] 
 

povoloval evangelická vyznání v Čechách a na Moravě (a v alpských zemích 

Habsburků), respektive upravoval jejich postavení ve Slezsku, v žádném pří-

padě však nerušil výlučné postavení římskokatolické víry. „Tolerance“ zname-

nala „trpění“, tedy skutečnost, že Josef II., byl za určitých, přesně vymezených 

podmínek ochoten připustit legální existenci dosavadních nekatolíků, kteří tím 

pádem přestali být pronásledováni.153  Nové církve nadto zůstaly až do poloviny 

19. století výrazně omezené v symbolické, sociální i ekonomické oblasti. Ne-

směly se rovnat katolicismu, který zůstal státním náboženstvím.154 Přesto zís-

kaly charakter státem uznávaných, a také státem řízených a kontrolovaných 

konfesí. Zrovnoprávnění po formální stránce evangelických církví s církvi řím-

skokatolickou přinesl až tzv. protestantský patent z dubna 1861, který zrušil do-

savadní omezení ekonomické a symbolické povahy. I přes formální srovnání 

římskokatolická církev si fakticky udržela výsadní postavení až do pádu ra-

kousko-uherské monarchie. 

Pádem monarchie v roce 1918 vzniklo samostatné Československo. Pro české 

evangelíky znamenala tato událost epochální změnu. Poprvé ve svých moder-

ních dějinách český národ získal plnou samostatnost. Vznikem samostatného 

českého (československého) státu jako by se naplnila Masarykova představa 

o „náboženském“, na táborství a českobratrství navazujícím a Prozřetelností ve-

deném „smyslu“ českých dějin.155 Tato představa, kterou přijali za svou mnozí 

čeští a moravští evangelíci, tvořila významnou část československé státní ideo-

logie. Současní historici tuto ideologii, která se projevila i v přestupovém hnutí, 

nazývají náboženským nacionalismem.156 Jako by na zvolání politiků „pryč od 

Vídně“ přicházela z hlubin národa ozvěna „pryč od Říma“. Tato vábící píseň 

oslovila značnou část české populace, třebaže ne vždy uposlechnutí této výzvy 

znamenalo formální vystoupení z římskokatolické církve.  Na Slovensku se toto 

heslo v praxi neuplatnilo vůbec. Čeští evangelíci již od přelomu století diskuto-

vali a připravovali spojení česky mluvících evangelických sborů luteránů a kal-

vínů (reformovaných) do jedné národní církve. Z toho důvodu historická výzva 

roku 1918 je zastihla připravené a akceschopné. Výsledkem rozhodného, možná 

až příliš ukvapeného, jednání bylo v prosinci 1918 založení Českobratrské 

církve evangelické. Českobratrská církev evangelická vznikla rozhodnutím Ge-

nerálního sněmu evangelíků českých 17.–18. 12. 1918 sloučením českých sborů 

                                                           
153 NEŠPOR, Z. R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého 
Slezska. Praha: Kalich, 2009, s. 14.  
154 NEŠPOR, Z. R. Náboženské oživení v evangelických církvích v druhé polovině 19. století. In: HANUŠ, J. 
a kol. Christianizace českých zemí ve středověké perspektivě. Brno: Matice moravská 2011, s. 269. 
155 NEŠPOR, Z. R. Dědictví luterské reformace v Čechách a na Moravě po roce 1918 (předběžný nástin proble-
matiky). In: JUST, J.; NEŠPOR, Z. R.; MATĚJKA, O. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: 
Lutherova společnost, 2009, s. 310–350. 
156 Tamtéž, s. 310. 
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tehdejší evangelické reformované církve (helvetského vyznání) a evangelické lu-

terské církve (augsburského vyznání). Generální sněm československých evan-

gelíků augsburského i reformovaného vyznání obě církve spojil do Českobratr-

ské církve evangelické, která se vzdala obou „cizích“ reformačních konfesí, jež 

sněm dokonce prohlásil za „oktrojované“, a věroučně se přihlásila k České kon-

fesi z roku 1575 a Komenského edici bratrského Počtu z víry (Bratrské konfesi) 

z roku 1662. Počítalo se, že se k církvi připojí i evangelíci na Slovensku, ti však 

s díky (a důrazem na augsburskou konfesi) odmítli. V době vzniku čítala církev 

116 sborů, 25 sborů filiálních a 107 kazatelských stanic. K církvi se hlásilo 

156 535 věřících, z čehož 22 860 tvořili luteráni a 123 675 helvéti (reformo-

vaní). V církvi výrazně dominoval reformovaný prvek, což se projevilo i v liturgii, 

která se přiklonila ke kalvínské prostotě. Pouze některé dosud luterské sbory na 

Valašsku si vysloveně ponechaly augsburskou liturgii a nově ustanovený čes-

kobratrský sbor v Českém Těšíně si vymohl pouze „administrativní přivtělení 

k ČCE“ a trvale se hlásil výlučně k augsburské konfesi. V nové církvi se reálně 

v mnohém již „kalvinizovaní“ čeští a moravští luteráni, kteří ani dříve často ne-

souhlasili s konfesionalismem svých farářů, někdy i velice vehementně pustili do 

odstraňování všeho luterského, jak v liturgii, tak i v kostelním vybavení. Li-

kvidace luterství v Českobratrské církvi nebyla alespoň zpočátku cílená ve pro-

spěch pozůstatků kalvinismu, bylo usilováno o vytvoření skutečně moderní (po-

krokové, národní, humanistické) a zároveň historické církve (navazující na 

údajné tradice české reformace, jež byly z toho důvodu církevně-historicky 

zkoumány).157 Luterská liturgie a další charakteristiky proto zůstaly nanejvýš lo-

kální a regionální zvláštností některých sborů, ani v nich se však namnoze neu-

držely trvale. Církev měla podporu prezidenta republiky T. G. Masaryka. Prezi-

dent byl sice členem církve až do své smrti, ale o vnitřní život církve, vnější 

ostatně taktéž, se vůbec nezajímal a jeho osobní religiozita se projevovala jiným 

způsobem, přičemž Masaryk stále doufal, že se český národ navrátí na cestu re-

formace. Bylo-li záměrem zakladatelů ČCE iniciovat mohutné přestupové hnutí 

ve prospěch unionované reformované církve hlásící se k odkazu české reformace 

v podání moderní interpretace T. G. Masaryka, pak tento dobře míněný záměr 

jednoznačně nevyšel. Při prvním oficiálním československém sčítání lidu v roce 

1921 církev sice vykazovala nárůst členské základny (231 199 členů), ale před-

stavy o hromadném přestupu naplněny nebyly, a to minimálně ze tří důvodů. Za 

prvé vedle ČCE vznikla Církev československá (CČS; od roku 1971 Církev čes-

koslovenská husitská), která pohltila do svých řad naprostou většinu osob od-

stupujících od římskokatolické církve. Za druhé se ukázalo, že „přestupové 

                                                           
157 NEŠPOR, Z. R. Dědictví luterské reformace…, s. 324. 
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hnutí“ bylo jakousi přestupní stanicí na cestě k úplné sekularizaci. Když přestu-

pující bývalé římské katolíky opustilo národní nadšení, svoji víru už neměli na 

čem stavět a směřovali k ateismu. Za třetí ČCE nebyla jedinou „dědičkou“ čes-

kého, moravského a slezského luterství. Ostatně se za ni ani nepovažovala a svě-

tové (cizí) reformační konfese ráda opustila, augsburskou snadněji a rychleji 

než reformovanou. Opětovné přihlášení se k oběma konfesím po druhé světové 

válce bylo pouze politickým kalkulem a nemělo žádný vliv na církevně praktický 

a liturgický život. Čeští evangelíci v novém Československu postavili ve svém 

hodnotovém systému výše své národní cítění než vyznávanou víru a německoja-

zyčným a polskojazyčným evangelíkům taktéž neměli co nabídnout. Výsledkem 

„sjednocení“ českých evangelíků obojího vyznání byl vznik ne jedné, ale pěti ná-

stupnických církví bývalé evangelické církve v Rakousku. Pomineme-li v tomto 

výčtu nástupnické církve na Slovensku – slovenskou církev augsburského vy-

znání a převážně maďarskou vyznání kalvínského, u kterých se dalo předpoklá-

dat, že sjednocovací proces nepodpoří, máme zde vedle ČCE na mysli Němec-

kou evangelickou církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Deutsche Evange-

lische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien) a Augsburskou církev evange-

lickou ve východním Slezsku v Československu.  

Němečtí evangelíci nebyli k jednání o novém uspořádání vůbec přizvaní, 

a proto se rozhodli založit vlastní národní evangelickou církev. Německá církev 

evangelická vznikla rozhodnutím zástupců německých evangelických sborů ze 

dne 25. 10. 1919. Původně zněl název Německá církev evangelická v Českoslo-

venské republice, v roce 1922 byl název modifikován do podoby Německá církev 

evangelická v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sídlo církve, v jejímž čele stál až 

do jejího zániku v roce 1945 (resp. 1948) dr. Erich Wehrenfennig, se nacházelo 

v Jablonci (Gablonz). Svým názvem církev projevila svou nelásku k Českoslo-

vensku, na jehož existenci jako by nebrala ohled. Církev při vzniku čítala 58 

sborů. Podle sčítání lidu z roku 1930 církev měla 132 000 duší. Adjektivum „ně-

mecká“ v názvu církve, dle vedení církve, nemělo zdůrazňovat její německý ná-

rodní charakter, nýbrž skutečnost, že se hlásí k dědictví reformace luterské, tedy 

německé. Ve svém vnitřním zřízení, vládou schváleném v roce 1924, se přihlá-

sila k „samojedinému základu Písma Svatého (…) a v svém učení k vyznání 

evangelicko-luterskému“, současně však deklarovala, že případným přičleně-

ním ne-německojazyčných obcí či členů nesmí být dotčen „národní charakter 

církve“, církevním jazykem „v mezích všeobecných zákonů a předpisů“ byla sa-

mozřejmě němčina.158 Silně nacionální profil způsobil, že se k církvi připojily 

všechny německé reformované sbory na území Československa – výjimku před-

stavoval německý kalvínský sbor v Mikulově, který si podržel kalvínské vyznání, 

                                                           
158 Vyhláška MŠNO č. 209/1924 Sb. 
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a zůstal proto samostatný. V roce 1935 měla Německá evangelická církev 69 far-

ních sborů, 32 filiálek a 118 kazatelských stanic. 

Nejkomplikovaněji se tvořila nová církevní struktura v oblasti Těšínského 

Slezska, kde náboženský profil místních evangelíků byl vždy ostře luterský. Na 

téma horlivosti víry těšínských evangelíků můžeme nalézt v literatuře různé, ob-

čas vtipné, v každém případě stereotypní, možná auto-stereotypní, rétorické fi-

gury typu: „Budu luteránem, i kdyby se to pánu Bohu nelíbilo“ nebo „Tvrdý jak 

Luthter od Těšína“. Těsně před rozpadem Rakouska-Uherska se v historických 

hranicích Těšínského Slezska nacházelo 18 evangelických sborů, které shro-

mažďovaly 96 000 duší, z toho 69 000 Poláků, 20 000 Němců a 7 000 Čechů.159 

Těšínské sbory náležely k slezskému seniorátu, který sdružoval ještě šest sborů 

z opavské části Slezska plus sbor v Moravské Ostravě, který sem byl přiřazen pro 

geografickou blízkost a věroučnou spřízněnost (sbor v Moravské Ostravě od 

svého vzniku měl vazby na Těšínské Slezsko); celkem tedy slezský seniorát čítal 

25 sborů.  

Evangelíci na Opavsku se hlásili k národnosti německé. Naopak na Těšínsku 

výrazná část slezských evangelíků se po první světové válce hlásila k polské ná-

rodnosti a velmi horlivě lnula k augsburské konfesi. Na rozdíl od Čech a Moravy, 

kde, jak jsme již uvedli, se v roce 1918 sjednotili čeští evangelíci augsburského 

vyznání a helvetského vyznání do českobratrské církve a v roce 1919 němečtí 

evangelíci do německé církve160, v oblasti Těšínského Slezska šel vývoj jiným 

směrem. K ČCE se v zakládacím období přihlásil pouze jeden sbor, a to Staré 

Hamry ležící na slezsko-moravském pomezí. V přechodném období let 1918–

                                                           
159 SCHWARZ, K. Der Untergang der Donaumonarchie und seine Auswirkungen auf den Protestantismus. Ein 
Überblick. In: ŠVORC, P.; DANIELÁK, M.; HEPPNER, H. (eds.). Velká politika a malé regióny (1918–1939). 
Prešov – Graz: Universum, 2002, s. 22–29. 
160 V Českém Těšíně vznikly po první světové válce tři nové evangelické sbory. Po vytyčení státních hranic se sídlo 
těšínského sboru a kostel nacházely na polské straně. Na začátku roku 1921 bylo okresním hejtmanstvím vy-
zváno několik českotěšínských osobností proněmeckého smýšlení, které byly sdruženy kolem Lidové strany Jo-
sefa Koždoně (meziválečného starosty Českého Těšína), aby se ujaly organizování evangelíků. První schůze sbo-
rových zástupců a presbyterů se konala 20. března 1921. Vznikl tak sbor společný pro Němce, Poláky a „Šlon-
zakovce“ (Označení pro Koždoňovy stoupence a členy jeho strany; byli orientování zásadně antipolsky a proně-
mecky a prosazovali slezské separatistické tendence ve shodě s  heslem „Slezsko Slezanům“. Z národnostního 
hlediska se považovali za Slezany – Šlonzáky, většinou mluvili polsky, respektive slezsko-polským nebo polsko-
českým dialektem, víceméně se však hlásili k německému kulturnímu okruhu.). Prvním farářem byl zvolen pro-
německy smýšlející Paul Zahradnik, rodák z Kojkovic. Ten společně s kurátorem sboru Josefem Koždoněm při-
spěl k vybudování kostela (Na Rozvoji – otevřen 1926) a po sporech s polskými členy sboru zorganizoval připo-
jení sboru k Německé evangelické církvi. Poláci si pak vytvořili vlastní sbor (státními úřady byl potvrzen 1928) 
a vybudovali vlastní kostel (Na Nivách – vysvěcen 1932). Farářem byl zvolen Józef Berger. Již předtím (11. pro-
since 1921) došlo k založení dalšího evangelického sboru (tzv. českoslonzackého), který byl připojen k církvi 
českobratrské. V roce 1929 si sbor vystavěl malý kostel. V době polské vlády byl sbor zrušen a kostel zabaven. Po 
druhé světové válce se sbor přemístil do bývalého německého kostela Na Rozvoji. Více v SZYMECZEK, J. Vznik 
Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918–1923. Český Těšín: Kongres Po-
láků v ČR, 2010. 
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1920 dala většina těšínských sborů přednost konfesi před národností a sdružila 

se v samostatném seniorátu, který byl společný pro těšínské sbory bez rozdílu 

národnosti (týkalo se to hlavně Poláků, Šlonzakovců a Němců, že by v těšín-

ských sborech mohl získat někdy vliv i český živel, si nikdo nechtěl připustit). 

Sbory se 20. 12. 1918 sdružily ve slezském seniorátu (seniorat śląski), který ob-

sáhl území po obou stranách řeky Olše (Olza). Tento seniorát se na základě vy-

jádření zástupců jednotlivých sborů administrativně podřídil varšavské konzis-

toři. Po rozdělení Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo dne 28. 7. 

1920 se šest augsburských sborů slezského seniorátu ocitlo v české (českoslo-

venské) části Těšínska. Proto musela být nově řešena otázka jejich další cír-

kevně-administrativní příslušnosti.  

Připojení k německé církvi bylo složité pro příliš velkou národní odlišnost. 

Rovněž fakt, že ČCE se přihlásila k českým vyznáním, čímž opustila konfesijní 

základnu, na níž byla evangelická církev v českých zemích a ve zbytku Předlitav-

ska kdysi organizována, vzbuzoval mezi slezskými evangelíky na Těšínsku, kteří 

tradičně lpěli na augsburském vyznání, výrazné pochybnosti o tom, zda tato cír-

kev je církví evangelickou nebo husitskou. Těšínští evangelíci tento krok českých 

evangelíků chápali jako zradu staré víry a vytváření nepřípustných novot, které 

dle jejich názoru nesledovaly zájmy náboženské, nýbrž politické. Proto se těchto 

šest sborů sdružilo v jednom seniorátu evangelické církve a. v. ve východním 

Slezsku a vytvořilo Augsburskou církev evangelickou ve východním Slezsku 

v Československu. Tato církev byla státem uznána teprve 13. července 1923.161 

Než se tak stalo, byla řízena slezským seniorem německé církve z Opavy. Novou 

ústavu, v jejímž prvním paragrafu bylo výrazně řečeno, že „spočívá jedině na 

podkladě Slova Božího a jest založena na augsburském vyznání víry z roku 

1530, jakož i na veškerých symbolických knihách tohoto vyznání, které tvoří vý-

raz historické a duševní souvislost této církve s reformací Dra Martina Luthera“, 

církev přijala na synodu 13. listopadu 1924.162 Slezská evangelická církev jako 

jediná z „nástupnických“ církví si jako celek podržela původní, tedy augsburské 

vyznání a bohatou luterskou liturgii. Právě tyto zvláštnosti a polská etnicita cír-

kevníků byly hlavním důvodem, proč se církev nenechala zlákat ani do jediné 

z nacionálních evangelických církví, ač ty se o to vehementně snažily. 

Všechny tři nově vzniklé národní evangelické církve v Československu (Čes-

kobratrská církev evangelická, Deutsche Evangelische Kirche a Augsburská cír-

kev evangelická ve východní Slezsku v Československu) nakonec měly své sbory 

                                                           
161 Podle sčítání lidu z roku 1930 se k Augsburské evangelické církví ve východním Slezsku v Československu 
hlásilo 46 777 členů, z čehož 30 155 (64 %) bylo polské národnosti a 16 121 (34 %) národnosti české. Duchovní 
pocházeli výlučně z řad polské menšiny a jejich počet se pohyboval kolem dvaceti. Polští duchovní udržovali pol-
ský ráz církve, v čele církve stál až do roku 1991 vždy duchovní polské národnosti.   
162 SZYMECZEK, J. Vznik Československa a evangelíci…, s. 96. 
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na Těšínsku.163 Vztahy mezi třemi velkými evangelickými církvemi dlouhou 

dobu zůstávaly napjaté: česká a německá církev spolu nesouhlasily z nacionál-

ních důvodů, zatímco církev „slezskou“ by obě docela rády pohltily. To se proje-

vilo za druhé světové války, kdy byly slezské sbory připojeny do německé (říšské) 

evangelické církve, a po druhé světové válce, kdy o připojení slezských sborů ne-

úspěšně usilovala církev českobratrská.  

Rozdělením českých zemí po Mnichovu 1938 se jedenáct farních sborů ČCE, 

pět filiálek a 31 kazatelských stanic ocitlo v německém a polském záboru. Nao-

pak osm farních sborů Německé evangelické církve s filiálkami a kazatelskými 

stanicemi zůstalo na území Česko-Slovenska, respektive Protektorátu, kde se 

jim ovšem dostávalo korektního zacházení (podobně jako po opadnutí bezpro-

středně pomnichovských vášní v Sudetech nacisté ve většině případu jednali ko-

rektně se sbory ČCE). Německá evangelická církev si při tom relativně dlouho 

zachovala organizační samostatnost, i když sílily tlaky na její připojení k evan-

gelické církvi říšské. K tomu nakonec došlo na pátém Církevním dnu 30.–31. 

srpna 1940. V rámci německé (říšské) evangelické církve si nicméně Německá 

evangelická církev v župě Sudety a v Protektorátu, jak byl její název změněn, za-

chovala organizační autonomii i dosavadní vedení.164 Augsburské sbory nachá-

zející se na připojeném území k Polsku (tzv. Zaolzí)165 se „dobrovolně“ podřídily 

varšavské konzistoři Evangelicko-augsburské církve v Polsku (7. listopadu 

                                                           
163 Před zánikem Rakouska-Uherska bylo v Těšínském Slezsku 18 evangelických sborů. Těšínské sbory patřily 
ke slezskému seniorátu, který vedle nich sdružoval ještě dalších 7 evangelických sborů ze Slezska opavského. 
Dohromady tedy slezský seniorát v době rakousko-uherské monarchie čítal 25 sborů. Po rozdělení Těšínského 
Slezska se z 25 sborů ocitlo 15 na území Československa, konkrétně: 1. Staré Hamry, 2. Bludovice, 3. Bystřice, 
4. Freiwald (Frývaldov, od roku 1947 Jeseník), 5. Freudenthal (Bruntál), 6. Hillersdorf (Holčovice), 7. Jägerndorf 
(Krnov), 8. Komorní Lhotka, 9. Frýdek, 10. Klein Bressel (Vraclavek) 11. Moravská Ostrava, 12. Návsí, 13. Or-
lová, 14. Opava, 15. Třinec. Dalších 10 sborů se ocitlo v Polsku: 1. Stare Bielsko, 2. Bielsko, 3. Drogomyśl, 4. 
Ernsdorf (Jaworze), 5. Goleszów, 6. Kurzwald (Międzyrzecze), 7. Skoczów, 8. Cieszyn, 9. Ustroń,10. Wisła. 
Ze sborů, které se nacházely na československé straně, se rozhodly k Českobratrské církvi evangelické přestoupit 
v zakladatelském období pouze Staré Hamry (celý sbor), později pak část sboru ve Frýdku (kde Češi založili čes-
kobratrský sbor ve Frýdku) a část v Moravské Ostravě (od této chvíle českobratrský sbor v Moravské Ostravě) 
a v Českém Těšíně. Posledně jmenovaný se oficiálně nazýval: českoslezský sbor evangelický a. v., který byl admi-
nistrativně podřízen ČCE. Tyto sbory se staly součástí moravskoslezského seniorátu ČCE.  

K německé církvi patřily tyto sbory: Freiwald (Frývaldov), Freudenthal (Bruntál), Frýdek, Hillersdorf (Holčo-
vice), Jägerndorf (Krnov), Klein Bressel (Vraclávek), Bohumín, Opava, Moravská Ostrava, nově založený slez-
sko-německý sbor v Českém Těšíně a reformovaný sbor Kuttelberg bei Jägerndorf (Spálené u Krnova). Tyto 
sbory tvořily samostatný německý slezský seniorát v čele s Martinem Haasem, od 1929 s  jeho nástupcem Hugo 
Folwartschným, pastorem ve Frývaldově.  
Zbývajících šest polských sborů (Bystřice, Bludovice, Návsí, Třinec, Orlová a Komorní Lhotka), které dohro-
mady čítaly 40 000 věřících, utvořilo svou vlastní Augsburskou církev evangelickou ve východním Slezsku v Čes-
koslovensku. Krátce na to (1927) se k nim připojil další polsko-slezský sbor v Českém Těšíně Na Nivách. Po 
smrti Józefa Folwartschného stanul v čele seniorátu Oskar Michejda a jeho sbor v Třinci se stal sídlem seniorátu.  
164 NEŠPOR, Z. R. Dědictví luterské reformace…, s. 338. 
165 Tohoto termínu polská historiografie užívá k označení sporného území, které zahrnuje tehdejší politické 
okresy Fryštát a Český Těšín osídlené polskou menšinou, a které bylo v roce 1938 připojeno k Polsku. Z praktic-
kých důvodů termín používají i mnozí čeští historici, např. Jiří Friedl, Ivo Baran a další.  
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1938), a tím se zřekly vlastní autonomie, kterou v meziválečné ČSR tak zarputile 

hájily. Ponechání autonomie polským augsburským sborům na Zaolzí bylo spo-

jeno s nebezpečím, že by o podobnou autonomii v polském Horním Slezsku za-

čaly usilovat i německé sbory sdružené ve strukturách Církve evangelicko-

augsburské v Polsku, což bylo z politického hlediska nepřípustné. Nicméně po 

druhé světové válce bylo pro ČCE toto „dobrovolné“ spojení těšínských sborů 

s varšavskou konzistoří „cenným argumentem“ umožňujícím zpochybnit 

právní kontinuitu poválečné Augsburské církve ve východním Slezsku v Česko-

slovensku. V době polského záboru byly omezeny bohoslužby v němčině v ně-

meckém evangelickém sboru v Bohumíně a v těšínském sboru Na Rozvoji na 

minimum. Sbory církve českobratrské působící na území připojeném k Polsku 

byly zlikvidovány. Českobratrští duchovní Těšínsko pod nátlakem nebo dobro-

volně opustili. Jelikož na územích zabraných Němci nebyly českobratrské sbory 

ihned zlikvidovány, je v českobratrských kruzích do dnešního dne živá před-

stava, že polský zábor byl pro české evangelíky horší než německá okupace.166  

Mnoha opatření zavedená polskou vládou proti ČCE byla v době německé 

okupace ponechána beze změn. Církevní příslušnost těšínských evangelických 

sborů a. v. se však s příchodem německých vojsk na podzim roku 1939 znovu 

změnila. Sbory byly podřízeny konzistoři ve Vratislavi. Do čela superintenden-

tury v Těšíně byl jmenován Paul Zahradnik. Pro polské evangelické faráře na-

staly těžké chvíle. Ze 24 duchovních, kteří v šesti sborech augsburské církve 

působili před rokem 1938, byli všichni kromě jednoho zproštěni úřadu, vypo-

vězeni z far, zbaveni práv v církvi a krutě pronásledováni. Byli uvězněni v kon-

centračních táborech nebo odesláni na nucené práce. Do konce války jim bylo 

znemožněno vykonávat duchovní službu. Tři duchovní zahynuli rukou němec-

kého okupanta.167  

K podstatnému omezení českého evangelictví došlo za Protektorátu, jehož 

fungování bylo namnoze pouze zástěrkou německé okupace zbytku českých 

zemí. Přesto česká a moravská církev představovaly za Protektorátu jednu 

z mála forem občanské společnosti, jimž bylo dovoleno přetrvat, ovšem za vyso-

kou cenu alespoň vnějšího sebepodřízení okupačnímu a kolaborantskému re-

žimu.168 Významné místo v životě slezských evangelíků v době okupace sehrával 

německý evangelický sbor v Moravské Ostravě. Ve sboru v meziválečném ob-

dobí byly slouženy bohoslužby v polském a německém jazyce. V době okupace 

                                                           
166 „Platilo přitom, že polský zábor byl pro české evangelíky leckdy horší než německý a zbývající sbory ČCE na 
Těšínsku od vynuceného zániku vlastně uchránil až začátek druhé světové války.“ Cit.  NEŠPOR, Z. R. Dědictví 
luterské reformace…, s. 338.  
167 Śląski Kościół Ewangelicki a.w. w czasie drugiej wojny światowej. In: Evangelický kalendář – Kalendarz 
Ewangelicki 1995. Český Těšín: SCEAV, 1994, s. 131–134.  
168 NEŠPOR, Z. R. Dědictví luterské reformace…, s. 331. 
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díky mnohem mírnější protektorátní legislativě než říšské legislativě na Těšín-

sku, byla tato tradice zachována, s tím že polský jazyk byl prezentován jako slez-

ské nářečí německého jazyka. A tak se Moravská Ostrava na určitou dobu stala 

jediným místem v okupované střední Evropě, kde mohla oficiálně znít ve veřej-

ném prostoru polština.   

Čeští evangelíci sice z velké většiny přestáli okupační režim se ctí, došlo však 

k další ideové nacionalizaci církve a věřících, k posílení jejich protiněmeckého 

a protiluterského smýšlení a k oslabení myšlenkové plurality uvnitř ČCE. Po 

druhé světové válce chmurné stíny dějin dohnaly polské a německé luterány. 

V roce 1945 představovali luteráni v osvobozeném Československu menšinu, 

která se lišila od majoritní české společnosti svou národností a vyznáním. Němci 

i Poláci byli v poválečné době chápáni jako státně nespolehlivé živly. Demokra-

tické politické strany se sice svým politickým programem opíraly o předválečnou 

demokracii, bohužel ale i o její rub, který tvořil důsledný nacionalismus. Některé 

politické kroky demokratických stran připomínaly spíše pomstu, než hledání 

spravedlnosti při posuzování zločinů z dob polského záboru Těšínska a německé 

okupace Československa. Pod tlakem politické situace ožila koncepce spojení 

všech evangelíků v českých zemích do jedné společné církve – Českobratrské 

církve evangelické. V říjnu 1945 bylo vypracováno Memorandum synodní rady 

Českobratrské církve evangelické o organizaci evangelických církví v českých 

zemí. Memorandum bylo vysláno vládě a všem kompetentním úřadům. Text 

memoranda obsahující požadavek spojení slezských a německých evangelíků 

s církvi českobratrskou byl projednán na třetím zasedání IX. synodu církve čes-

kobratrské v Praze dne 6. prosince 1945. Synod podpořil snahy o připojení slez-

ských evangelíků a vyzval slezské evangelíky ke spolupráci. Synod dále po před-

chozích jednáních s vedením bývalé Německé evangelické církve „vyhověl“ žá-

dosti německých evangelíků o připojení k církvi českobratrské a usnesl se, aby 

sbory bývalé Německé evangelické církve byly přičleněny k ČCE.169   

Odsunem Němců, jemuž legitimaci dal princip kolektivní viny, přišly ně-

mecké evangelické sbory v Československu o velkou část členské základny, čímž 

byly prakticky zrušeny. Představitelé ochromené německé církve pod tíhou udá-

lostí souhlasili k přičleněním německých sborů k ČCE. Dne 6. května 1948 byl 

schválen zákon č. 131/1948 Sb. o likvidaci právních poměrů Německé evange-

lické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Retroaktivní ustanovení para-

grafu 1 tohoto zákona stanovilo, že uvedená církev zanikla dnem 4. května 1945 

roku. O využití majetku a jeho převedení do vlastnictví jiných církví nebo orga-

nizací mělo rozhodovat Ministerstvo školství a osvěty, později Státní úřad pro 

věci církevní. Jednalo se o 110 kostelů a kaplí, 16 modliteben a 6 sborových 

                                                           
169 SZYMECZEK, J. Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku o zachování konfesní a národní odlišnosti. 
Securitas imperii, 19, 02/2011, s. 218–237. 
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domů, 68 far, 7 domů, 6 škol, 42 hřbitovů, 5 sociálních ústavů a jeden statek, 

které byly zčásti rozděleny mezi české nekatolické církve (především českobra-

trskou a československou) a zčásti využity k jiným účelům nebo zbourány. Ně-

mecká církev tak definitivně zanikla. Nemnozí německojazyční evangelíci, kteří 

zůstali v Československu, se všude s výjimkou Těšínska připojili k Českobratr-

ské církvi evangelické a v některých, především západočeských a severočeských 

sborech, zpočátku tvořili tak významnou menšinu, že se v těchto sborech příle-

žitostně konaly bohoslužby v obou jazycích (např. Aš, Horní Slavkov, Chodov, 

Karlovy Vary a jiné). Tato praxe ustala v šedesátých letech dvacátého století, kdy 

po uvolnění poměrů většina Němců z Československa dobrovolně odešla.   

Zmíněný již IX. synod vyzval i jiné evangelické církve v českých zemích i na 

Slovensku k „bratrskému jednání o spolupráci a spojení všech českých a sloven-

ských evangelíků do jedné církve“. Všechna jednání však byla neúspěšná 

a žádná evangelická církev výzvy neuposlechla. Naopak na Slovensku snahy 

ČCE o sjednocení všech evangelíků byly pokládány jako přípravy útoku na zá-

klady samostatnosti luterství na Slovensku. Proto slovenští luteráni ve sporu 

slezských evangelíků s českobratrskou církví se jednoznačně přiklonili na stranu 

slezských spoluvěrců.    

Českobratrská církev svým záměrem definitivně vyřešit otázku polských 

evangelíků na Těšínsku nacházela své politické spojence ve straně národně-so-

ciální. Se ztrátou politického vlivu této strany slábly i tendence připojení 

augsburských sborů k církvi českobratrské. Evangelíci a. v. nacházeli podporu 

u komunistů. V době vypjatého nacionalismu a pokusů o definitivní řešení men-

šinových otázek formou odsunu, čistek nebo násilné asimilace se zdánlivě po-

kojný komunistický internacionalismus jevil Polákům na Těšínsku jako alterna-

tivní základna dalšího národního rozvoje polské národnostní menšiny ve všech 

oblastech, tedy i v oblasti náboženské. Pro evangelíky a. v.  na Těšínsku z toho 

plynulo silné pokušení docílit legislativní kontinuity augsburské církve za přímé 

pomoci komunistické strany. Této pomoci se jim pak skutečně dostalo.  Brzy po 

únorovém puči dne 19. května 1948 komunisty obsazené ministerstvo školství 

a osvěty uznalo dosavadní, do té doby zpochybňované, orgány augsburské 

církve jako právoplatné, které mohou vyvíjet činnost až do doby schválení nové 

církevní ústavy. Součástí církve se staly mezitím ustavené dříve německé sbory 

v (Novém) Bohumíně a (Moravské) Ostravě, kde církev sdílí kostel společně 

s ČCE. Nová ústava jako i nové církevní předpisy byly přijaty synodálním shro-

mážděním v Českém Těšíně dne 25. června 1950. Církvi se dostalo rovněž no-

vého názvu – Slezská církev evangelická augsburského vyznání.170  

                                                           
170 Z teologického hlediska je to název nepřesný. Neexistuje totiž žádná slezská konfese; z geografického také, 
jelikož církev měla působnost po celé České republice. 
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Doba let poválečných je dobou vymírání posledních luterských tradic v Čes-

kobratrské církvi evangelické. V současnosti v ČCE neexistuje žádná luterská 

frakce nebo platforma. Vstup církve do Světového luterského svazu (2004), 

o nějž bylo požádáno již v roce 1977, ale nebyl realizován mimo jiné i pro bojkot 

ze strany ostatních československých členů tohoto svazu, byl chápan skoro jako 

provokace. Jelikož církev nepřijala za své některé dokumenty svazu, mnozí čle-

nové ČCE si nebyli jistí, zda to vedení církve se vstupem do luterského svazu 

myslí opravdu vážně. V průběhu dějin ČCE docházelo uvnitř církve k postup-

nému odkrájení (či řečeno metaforou amerického luterského teologa Theodore 

Graebnera „malomocenskému opadání“) jakýchkoliv prvků luterské identity. 

Z 27 sborů někdejší augsburské církve v roce 1918 si formálně podržely pů-

vodně luterský charakter pouze čtyři sbory. Znalec problematiky Martin Grom-

biřík upozorňuje, že i u těchto sborů musíme hovořit o luterském charakteru 

těchto sborů s určitou rezervou. Většinou jde totiž o relikty luterské liturgie v de-

kadentní, petrifikované a dále nerozvíjené podobě či o různé drobné zvláštnosti 

(způsob vykonávání sbírky apod.). 171 Na rozvoji autentické luterské tradice se 

uvnitř ČCE nijak nepracuje. Luterství v českých zemích začíná být mrtvým po-

jmem. S výjimkou Slezské církve evangelické, která je však regionálně omezená, 

a navíc ovlivněná pietistickou formou zbožnosti, a ostrůvku pražských luteránů 

slovenské národnosti sdružených v Evanjelickej cirkvi a. v., nenacházíme v sou-

časné ČR žádné projevy živého luterství. Z této defenzivní pozice se české luter-

ství bez zásahu zvenčí nebude schopno v budoucnu samo povznést.    
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