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kniha ZdeÀka R. Ne‰pora urãitû stojí za pozornost a mûl by se s ní seznámit kaÏd˘, kdo
se zajímá o dûjiny ãeské religionistiky.
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Kniha Luteráni v ãesk˘ch zemích v promûnách staletí po letech pﬁipomíná skuteãnost z ãesk˘ch náboÏensk˘ch dûjin, s níÏ se
jiÏ v meziváleãném období pokou‰el vyrovnat napﬁíklad Franti‰ek Hrub˘, totiÏ Ïe nekatolick˘ tábor nebyl v období reformace
a protireformace ani zdaleka jednolit˘m celkem a Ïe ani v potoleranãní dobû nebyla
cesta ãesk˘ch a moravsk˘ch nekatolíkÛ
k unii jednoduchá. Pokud si navíc pﬁeãteme
úvod Petra Hlaváãka, mÛÏeme nab˘t dojmu,
Ïe si kniha dokonce klade i zcela aktuální cíle a Ïe jde o urãitou snahu o nové historicky
zdÛvodnûné sebevymezení luteránského
proudu uvnitﬁ souãasn˘ch ãesk˘ch protestantsk˘ch církví.
Kniha o ãesk˘ch luteránech k pﬁedmûtu
svého zájmu pﬁistupuje z konfesních pozic,
pﬁesto si v‰ak zachovává ráz odborné historické publikace. Pro tﬁi základní stati uveﬁejnûné v publikaci je charakteristické, Ïe se
v nich v závislosti na zkoumané epo‰e promûÀuje pramenná základna, metodologick˘
pﬁístup a do znaãné míry i geografick˘ zábûr.
Jiﬁí Just ve své kapitole vûnované období reformace a specifick˘m kontaktÛm ãeské husitské tradice s evropskou reformací
proto svÛj v˘klad do znaãné míry podﬁizuje
troskovitû zachovan˘m pramenÛm, které se
snaÏí v co nejvût‰í úplnosti zaznamenat,
zpracovat a interpretovat. Vûdomû pﬁitom
rezignuje na „jednotu místa, ãasu a dûje“.

Jeho v˘klad se zároveÀ neomezuje na úzce
chápané církevní dûjiny a zahrnuje celou
‰kálu skuteãností, procesÛ a jevÛ, jeÏ by
mohly b˘t vnímány jako souãást ‰ir‰ích kulturních dûjin ãi dokonce dûjin politick˘ch.
Pﬁiná‰í tak celou ﬁadu jednotliv˘ch zji‰tûní,
která se pokou‰í skládat do mozaiky interpretace nejdÛleÏitûj‰ích proudÛ v˘voje reformace v âechách, na Moravû a ve Slezsku
se v‰emi jeho peripetiemi od neopominuteln˘ch poãátkÛ v pﬁedluterské dobû pﬁes komplikované pronikání luterské reformace do
jiÏ existujících struktur reformace v ãesk˘ch
zemích aÏ po vyvrcholení protireformace
kolem roku 1620.
âást vûnovaná dlouhému období mezi
lety 1620 a 1861, jejímÏ autorem je Zdenûk
R. Ne‰por, zavádí ãtenáﬁe do zcela odli‰né
historické situace a tím zprostﬁedkovanû
i do jiného typu historického v˘kladu. Ne‰por se pro období mezi nástupem razantní
protireformace po poráÏce stavovského
povstání a vyhlá‰ením toleranãních patentÛ
císaﬁe Josefa II. musí vyrovnat s naprost˘m
nedostatkem archivních pramenÛ, a to
pﬁedev‰ím v pﬁípadû pramenÛ odkazujících
na dûjiny domácích tajn˘ch nekatolíkÛ.
I v tomto pﬁípadû navíc podobnû jako v Justovû textu vystupuje metodologick˘ problém svázan˘ s obtíÏnou identifikací luteránÛ v rámci komplikovanû strukturované
nekatolické obce, obzvlá‰tû kdyÏ pozdûj‰í
historiografie zab˘vající se touto problematikou takﬁka automaticky ztotoÏnila luterány
s nûmecky hovoﬁícím (mûstsk˘m) obyvatelstvem a na piedestal ãesk˘ch duchovních
dûjin postavila pﬁíslu‰níky Jednoty bratrské.
V tomto ohledu tvoﬁí v˘razn˘ historick˘
pﬁedûl dekret Leopolda I. o milosti pro luterány ve Slezsku, je‰tû více v‰ak dekret Josefa II. o toleranci vÛãi pﬁíslu‰níkÛm vybran˘ch nekatolick˘ch konfesí, mezi nimiÏ
nechybûli ani protestanti augsburského vyznání.
Ondﬁej Matûjka na rozdíl od autorÛ pﬁedchozích kapitol pro období po roce 1861 bojovat s nedostatkem pramenÛ nemusel. Jejich mnoÏství mu naopak umoÏnilo, aby se
soustﬁedil pouze na vybrané otázky postavení luteránÛ v rodící se ãeské moderní národní spoleãnosti. Jeho pojetí proto (oprávnûnû) rezignuje na snahu autorÛ zab˘vajících
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se pﬁedchozími obdobími zahrnout do interpretací co nejvût‰í soubor zachovan˘ch pramenÛ. Matûjkovo pojetí je více tematizované a strukturované. Soustﬁedí se na tak
zásadní skuteãnosti, jako je roz‰tûpení ãesk˘ch potoleranãních protestantÛ na pietisty
a racionalisty, na „skuteãné“ luterány
a evangelíky, kteﬁí se na základû toleranãních pravidel sice hlásili k luteránÛm, ve
skuteãnosti ale byli nositeli ãeskobratrské
tradice, na luterány vûrné monarchii a luterány rozvíjející jiné neÏ prohabsburské my‰lenky, na ãesk˘ a nûmeck˘ jazykov˘ proud
uvnitﬁ luteránské církve, na rÛzné vzájemnû
znesváﬁené generace luteránÛ, na pﬁíznivce
a odpÛrce unie mezi luterány a „helvéty“.
Z uvedeného v˘ãtu nejdÛleÏitûj‰ích problémÛ moderního luterství v ãesk˘ch zemích
nepochybnû vypl˘vá, Ïe MatûjkÛv text nepostrádá napûtí a pro nezasvûceného ãtenáﬁe
mnoho pﬁekvapiv˘ch zji‰tûní, které nejenÏe
nejsou bûÏnou souãástí „uãebnicového“ dûjepisu, ale ani tradiãních v˘kladÛ o ãeské reformaci.
Uvedené tﬁi zásadní texty jsou v knize
doprovázeny nûkolika drobnûj‰ími exkurzy
zab˘vajícími se rÛzn˘mi sekundárními
aspekty reformace. Zdenûk R. Ne‰por se vûnuje dûdictví luterské reformace v âechách
a na Moravû po roce 1918. Tent˘Ï autor se
zab˘vá také lutersk˘mi kostely a modlitebnami a evangelick˘mi ãasopisy. Martin
Grombiﬁík spolu s Martou Procházkovou
pojednali o pozÛstatcích luterské spoleãnosti v ãeské moderní spoleãnosti, o liturgii
a církevní hudbû, Jaroslav Kratka napsal exkurz o zboÏnosti ve Slezsku.
Kniha Luteráni v ãesk˘ch zemích v promûnách staletí se vyznaãuje nûkolika
charakteristikami, díky nimÏ si zaslouÏí nepochybnou pozornost odborné i ‰ir‰í veﬁejnosti. Pﬁedev‰ím jde po del‰í dobû o v˘znamnou snahu o zachycení dÛleÏité
souãásti ãeské reformace v dlouhém trvání,
a také o její novou interpretaci a ucelen˘
v˘klad. V‰ichni zúãastnûní autoﬁi se pokusili shrnout relevantní prameny k podání charakteristiky ãeského luterství, jeÏ pﬁedchozí
generace historikÛ, teologÛ a státních ideologÛ pﬁekryly konstrukcí o jednotném v˘voji ãeské reformace smûﬁujícím k vytvoﬁení
moderní národní spoleãnosti. V‰ichni autoﬁi

navíc prokázali, Ïe bádání o ãeské reformaci jiÏ ani zdaleka není v útlumu, jak˘ bylo
moÏno zaznamenat v devadesát˘ch letech,
a Ïe mezitím naopak vyrostla nová generace
historikÛ, kteﬁí k tématu ãeské reformace
dokáÏou pﬁistupovat nejen s odbornou akribií, ale také s náleÏitou kreativitou a schopností pokládat si nové a dosud ne zcela obvyklé otázky. V tomto ohledu lze tedy
recenzovanou knihu povaÏovat za v˘znamn˘ poãin v rámci církevních a duchovních
dûjin, charakterizovan˘ interdisciplinárním
rozkroãením mezi historiografii a teologii
a obohacen˘ o aktuální rozmûr hledání identity jednotliv˘ch proudÛ ãeské reformace,
coÏ samozﬁejmû mÛÏe mít nezanedbateln˘
v˘znam i pro religionisticky ãi filozoficky
pojíman˘ v˘zkum sledované problematiky.
·koda jen, Ïe autoﬁi s vût‰í peãlivostí nepﬁistoupili k formální stránce své publikace.
Zjevnû jí totiÏ chybí dÛslednûj‰í redakãní
zpracování. Aãkoliv se kniha deklaruje jako
monografie, v nûkter˘ch úhlech pohledu nepﬁesahuje charakter vzájemnû jen málo provázaného sborníku. Ani tﬁi základní texty,
které kniha obsahuje, napﬁíklad nemají sjednocenu formální podobu poznámkového
a odkazového aparátu. Kapitola Ondﬁeje
Matûjky o ãesk˘ch luteránech v 19. a 20.
století na rozdíl od jin˘ch ãástí knihy navíc
obsahuje i dílãí seznam literatury. Pro ãtenáﬁe ponûkud dezorientující je i sloÏitá struktura této kapitoly, obsahující dvû rÛzné závûreãné stati, resp. závûr a závûr onoho
závûru. I tak lze ov‰em ﬁíci, Ïe Jiﬁí Just, Zdenûk R. Ne‰por, Ondﬁej Matûjka i dal‰í autoﬁi pﬁedkládané publikace poloÏili neopomenuteln˘ základ pro dal‰í etapu v˘zkumu
reformace v podmínkách ãesk˘ch zemí
i stﬁední Evropy jako celku.
TOMÁ· KNOZ

