Vznik K es anského spole enství – impulsy, d vody, události, význam
Impulsy a d vody
Vznik K es anského spole enství v T šín na po átku 20. století byl výslednicí ady
vliv a událostí, majících jak p vod ve staleté náboženské tradici t šínského luterství, tak i
v zahrani ních vlivech z N mecka a anglosaského sv ta.
Nejstarším vlivem, který byl p i vzniku K es anského spole enství p ítomen, bylo
d dictví t šínského pietismu. V roce 1709 císa Josef I. povolil na nátlak švédského krále za
Horní branou m sta T šína výstavbu luterského kostela. Kostel, který vešel do d jin pod
názvem „kostel milosti“ (Gnadenkirche) i „Ježíš v kostel“, se stal centrem pietismu
hallského sm ru. V letech 1709-1730 v T šín pracovali význa ní pietisté, mezi nimiž elné
místo zaujímá Johann Adam Steinmetz (1689-1762)1, kterému náleží nepominutelné zásluhy
na obnov Jednoty bratrské (Unitas fratrum, Moravian Church). Svým podílem na r stu a
vzniku ochranovského bratrského sboru nepochybn „vešly d jiny kostela milosti v T šín do
d jin sv tového protestantismu“. 2 Po vypov zení p ti pietistických kazatel a u itel (1730)
utrp l pietismus na T šínsku citelnou ránu ale nevymizel odtud. P etrval až do 19. století,
takže v roce 1834 napsal pastor Friedrich Traugott Kotschy (1795-1856), že T šín byl i
v pozd jších dobách „opravdovou dcerou Halle“ (eine wahre Tochter von Halle)3. D dictví
pietismu bylo v t šínském luterství 19. století možná více latentn než zjevn p ítomno – ale
bylo p ítomno a usnad ovalo p ijímání jiných impulz , které vedly k renesanci pietistických
myšlenek na po átku 20. století.
Mezi adou t ch, kdo se zasloužili o to, že plamen pietistické zbožnosti na T šínsku
nevyhasnul, pat í estné místo „otci polského protestantismu“ Leopoldu Marcinovi von Otto
(1819-1882)4. K jeho zásluhám pat í, že se rozhodn a kategoricky postavil proti vliv m
teologického racionalismu a liberalismu. V jeho teologii se naproti tomu snoubil luterský
konfesionalismus s d dictvím pietismu. Svým biblicismem p ipravil p du duchovnímu
probuzení; díky asopisu „Zwiastun Ewangeliczny“ ovliv oval i po svém odchodu z T šína
(1875) ady t šínských evangelík polského jazyka; zanechal též na T šínsku žáky, kte í
následovali jeho teologické p esv d ení.
Mezi Ottovy oddané žáky pat il pastor Jan Pindór (1852-1924)5, který zprost edkoval
t šínskému protestantismu duchovní podn ty zejména z anglosaského sv ta. Pindór se nau il
anglicky a navštívil Anglii i USA, spolupracoval s Evangelickou aliancí a Londýnskou
traktátní spole ností v Anglii; v USA kázal r. 1893 na sv tové výstav v Chicagu, kde se
setkal s elnými p edstaviteli „hnutí svatosti“ (holiness movement); pobyt v USA pokládal za
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„vrchol svého života“6. Anglosaskou puritánskou a evangelikální tradici narouboval na
t šínský protestantismus jednak vytvo ením Svaz zdrženlivosti (Zwi zki wstrzemi liwo ci),
Svaz pokroku a osv ty (Zwi zki post pu i o wiaty), jednak p ekladem d l význa ných
osobností anglického náboženského písemnictví (Baxter, Bunyan, Spurgeon).
Události
lov kem, který stál p ímo u zrodu K es anského spole enství, byl pastor Karol
Kulisz (1873-1940)7, který podporoval innost skupinek modlitby a studia Bible; sám kolem
roku 1900 inicioval vznik spole enství v Komorní Lhotce, kde p sobil v duchovní služb .
Jiné skupinky se tvo ily v T anovicích, v Dzi gielowie, ve Smilovicích, v Konské a jinde.
Díky pastoru Kuliszovi se o T šínsko za ala zajímat tzv. Misie pro jihovýchodní Evropu
(Mission für Süd-Ost-Europa)8, která sem vysílala své pracovníky. Jezdili sem zejména
evangelisté Martin Urban (†1949) ze Strzegomia a Paul Wießwede (†1963) z Katowic9;
k dalším n meckým evangelist m, kte í jezdili na T šínsko, pat il Ernst Lohmann (†1936),
vydavatel asopisu „Für alle“.
Duchovn velmi plodným byl rok 1905. V tomto roce se odehrálo n kolik desítek
evangelizací v T šín : jak v Ježíšov kostele, tak v sekulárních prostorách. Na tato
shromážd ní p icházeli lidé nejen z okolí T šína ale i ze vzdálen jších míst. Mnoho lidí se
obrátilo ke Kristu. (Pod vlivem jedné evangelizace jistý hospodský z Gut vyvalil sud
destilátu a vylil ho do potoka.) Paul Wießwede napsal: „Ve velkém množství p icházeli lidé
z T šína a bližšího i vzdálen jšího okolí, ano dokonce i z beskydských vesnic. Slovo bylo
ochotn p ijímáno a panoval velký nával na duchovní rozhovory. Pán daroval nádhern istá
obrácení zejména mezi mladými lidmi.“10 Probuzení bylo roku 1908 n meckým kazatelem
Holzmannem nazváno „Wunder von Teschen“ neboli „T šínský zázrak“.
Ve dnech 11. a 12. ervna 1905 se konal v Komorní Lhotce mezinárodní sjezd
p edstavitel probuzeneckých hnutí. Ú astnily se ho p ední osobnosti evropských
evangelikálních hnutí – nap íklad sta ešinou setkání byl dr. Friedrich Wilhelm Baedeker
(†1906), který p sobil dlouhý as jako misioná mezi v zni carského Ruska a který áste n
inspiroval Lva Nikolajevi e Tolstého k napsání románu „Vzk íšení“. Lhotecká konference
bývá pokládána za vrcholnou událost t šínského probuzení a za bezprost ední impuls pro
po átek zorganizované misijní práce na T šínsku.
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Roku 1905 také vyšel z pera Karola Kulisze traktát nazvaný „Co chceme?“11,
p edstavující programové prohlášení rodícího se hnutí a jeho apologii.
Evangeliza ní innost narazila na odpor církevní vrchnosti, zejména superintendenta
Haaseho. Ten p inutil pastora Pindóra, aby se innosti spole enství neú astnil a aby jeho
spolek Zwi zek post pu i o wiaty nezašti oval evangeliza ní innost. Vznikla proto pot eba
založit novou organizaci, jejímž jménem by mohla být evangeliza ní a vzd lávací práce
vykonávána. Dne 18. února 1906 se sešlo v budov n kdejší evangelické školy – v tzv. Pajcie
– asi dvacet pracovník a založili nový spolek nazvaný „K es anské spole enství“. Téhož dne
byl zvolen i první ídící výbor spolku, který se sešel hned následujícího dne. Pastor Kulisz se
sice oficiáln nemohl vedení spolku ú astnit, nicmén fakticky s K es anským spole enstvím
úzce spolupracoval. Roku 1906 vypracoval pro rodící se spolek statut, který byl 21. listopadu
téhož roku potvrzen slezskou zemskou vládou v Opav .
Exkurz. Nástin d jin K es anského spole enství a jiných evangelikálních hnutí
v eské ásti T šínska ve 20. století.
K es anské spole enství vzniklo roku 1906 jako spolek náboženský, který sdružoval
své leny bez ohledu na národnost. Nicmén po rozd lení T šínska došlo k pokojnému
odd lení se n meckých brat í, kte í roku 1920 vytvo ili vlastní organizaci se sídlem v eském
T šín ; polští lenové spole enství, žijící v eskoslovensku, z stali zpo átku v p vodním
polském spole enství, sídlícím v Polském T šín ; vlastní organizaci vytvo ili až v roce 1927.
Všechna t i spole enství však z stávala v bratrských stycích a spolupracovala. Nejv tší
aktivitou se ze zmín ných spole enství vyzna ovalo spole enství n mecké. Za druhé sv tové
války polské Spole enství jako organizace zaniklo. Po druhé sv tové válce bylo naproti tomu
zrušeno n mecké K es anské spole enství; na základ Benešových dekret se obnovilo
polské K es anské spole enství, do jehož ela byl v roce 1946 zvolen Vladislav Santarius
(1915-1989)12. Po komunistickém pu i v roce 1948 nemohla innost K es anského
spole enství pokra ovat ve form spolkové innosti, avšak ani pokus o její p evedení pod
záštitu Slezské církve evangelické augsburského vyznání se nezda il. Služba K es anského
spole enství proto pokra ovala pod vedením pastora Santaria v ilegalit pod názvem „misijní
práce“ i „misie“; práce byla inná v církvi ale od oficiálních církevních struktur byla
odd lena. Navzdory tvrdé proticírkevní politice komunist „misie“ rozvíjela svou innost a
ovlivnila adu osobností mimo t šínský region, zejména na Slovensku. Po sametové revoluci
využili lenové hnutí „misijní práce“ nových spole enských pom r a na obnovující
konferenci dne 30. listopadu 1990 se ustavili jako ob anské sdružení pod názvem
„K es anské spole enství – Społeczno Chrze cija ska“ (KS-SCh). Ministerstvem vnitra
byli registrováni dne 13. února 1991.
Vedle K es anského spole enství byly na území eského T šínska aktivní i jiné
evangelikální skupiny. Roku 1910 se od K es anského spole enství odd lil letni ní spolek
„Svaz pro rozhodné k es anství“; po rozd lení T šínska se lenové spolku registrovali jak
v Polsku tak v eskoslovensku, fakticky však zachovali organiza ní jednotu. Po druhé
sv tové válce došlo k p echodnému sblížení mezi Svazem rozhodných k es an a
K es anským spole enstvím, následn však po zm n režimu (1948) se rozhodní k es ané
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usnesli na vystoupení z evangelické církve a roku 1951 se p ipojili k Jednot eskobratrské
(dnešní Církvi bratrské). Jednota však nebyla církví letni ní a mezi jejím vedením a adou
bývalých rozhodných k es an docházelo ke konflikt m, které se vyhrotily roku 1963
vystoupením asi 400 osob z církve a pokusem založit novou církev s názvem „Církev
rozhodných k es an – letni ních“ (1964); pokus o založení církve ztroskotal pro odpor
komunistické moci. V pr b hu následujících let se pod vlivem „proroctví“, zv stujícího zkázu
T šínska a vyzývajícího k emigraci, ada letni ních vyst hovala a odešla do polských
Bieszczad, kde dnes tvo í náboženskou spole nost pod názvem „Ewangeliczna Wspólnota
Zielono wi tkowa“. Zbylí letni ní v eskoslovensku využili politického tání koncem 60. let a
od roku 1968 byli legáln inní pod záštitou tzv. p ípravného výboru. Roku 1973 byla innost
p ípravného výboru ze strany státní moci ukon ena a letni ní op t p ešli do ilegality; ve
spojení s letni ními skupinami z Moravy a ech se roku 1977 neúsp šn pokusili dosáhnout
státního uznání, tohoto se jim dostalo až t sn p ed pádem komunistického režimu v roce
1989, kdy byli registrováni pod názvem „Apoštolská církev“.13
V roce 1909 vznikl v T anovicích nezávislý sbor, vedený Josefem Mrózkem, hlásicí se
k tzv. bratrskému hnutí; pozd ji bylo na T šínsku založeno t chto sbor více. V p edm tné
literatu e n kdy bývají azeni k darbysmu, toto za azení však sami odmítají. Po nástupu
komunistického režimu byli brat i tvrd pronásledováni až do roku 1956, kdy se jim dostalo
státního uznání – byli registrováni pod názvem „Sbory v ících v Krista“ (dnes nesou název
„K es anské sbory“). 14
Pro úplnost je nutno dodat, že v dob mezivále né m ly ve Stonav své sídlo Modrý
k íž (spolek s abstinen ním zam ením, na T šínsku m l výrazn eský charakter) a Armáda
spásy (zam ovala se na evangeliza ní innost v pr myslových centrech).
Význam
K es anské spole enství se stalo nositelem evangelikální zbožnosti. Evangelikalismus
je podle uznávaného vymezení sou asného britského historika Davida Bebbingtona
charakteristický ty mi rysy: zvláštním vztahem k Písmu sv., u ením o nutnosti osobního
obrácení, d razem na vyjád ení víry iny a d razem na význam Kristovy ob ti na k íži. 15 Tyto
prvky byly a jsou p ítomny v innosti K es anského spole enství:
1) Biblicismus
K es anské spole enství vycházelo z reforma ní zásady sola Scriptura. Stálo na
luterském dogmatickém základu, jak jej na T šínsku upevnil pastor Otto a jeho žáci. Bible
byla a je v K es anském spole enství pokládána za Boží zjevené slovo, normu u ení a života.
Biblicismus je zd raz ován i v samizdatu vydané práci pastora Santaria „N kolik skromných
poznámek k problematice Kristovy církve v Novém zákon “16, kde teme: „Písmo svaté
Starého i Nového zákona je základem a zárove jedinou normou pro Kristovu církev. (…)
Samotné Písmo Svaté je sm rodatné a ono musí rozhodovat, a to nejen na kazatelnách ale i
v každodenních záležitostech života a ádu.“ Biblicismus vede jak k odmítání Tradice
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v katolickém pojetí (tj. jakožto dalšího zdroje zjevení), ale také k rozhodnému odmítnutí
liberální teologie a vyšší historické kritiky Písma. 17
2) Konverzionismus
Vznik K es anského spole enství jako spolku byl mimo jiné výsledkem evangelizací,
které se konaly v T šín a na jiných místech. A již evangelizace na zvláštních
shromážd ních nebo evangelizace osobním životem každého znovuzrozeného se staly
úst ední a trvalou sou ástí života Spole enství. Jeho innost vycházela z p esv d ení o
nutnosti v domého rozhodnutí se pro p ijetí Kristovy zástupné ob ti za h íchy každého
jednotlivce jako podmínky spásy. Karol Kulisz ve své promluv „O p stování k es anského
spole enství“ (1902)18 rozhodn prohlásil: „Pro nás zbožnost znamená: Zachra se lov e,
vra se k Bohu, za ni nový život! …známe ješt jiné (pokání), tj. jednorázový bolestný soud,
který B h v našem život uskute nil…“ Ve stejném duchu píše pastor Santarius: „Ježíš
Kristus uskute nil dílo spasení a touží skrze Ducha Svatého uskute nit akt nového stvo ení
v každém lov ku… Úlohou Kristovy církve je toto: vést lidi ke Kristu a prosit o zázrak
znovuzrození.“19
3) Aktivismus
Evangelická církev byla v dob vzniku K es anského spole enství institucí, která byla
bohatá na rozsáhlou spole enskou innost. Cíle innosti církevních p edstavitel a církevních
sdružení však sledovaly asto více politické i nacionální cíle než cíle náboženské.
K es anské spole enství se od této praktiky rozhodn odvrátilo – ehož d kazem je hned
první paragraf statutu z roku 1906, který stanoví, že „politika a konfesijní spory jsou ze
„Spole enství“ bezpodmíne n vylou eny“.
K es anské spole enství se naproti tomu orientovalo na duchovní r st, pastor Kulisz
v traktátu „Co chceme?“ vyty il program Spole enství stru n : „Jde tu o to, aby se i v naší
církvi ve Slezsku uskute nilo k es anské spole enství, aby i u nás nejedna biblická pravda, o
níž jsme dosud pouze slyšeli, p ešla do skute nosti, do života.“20
K es anské spole enství vytvo ilo hned v prvních desetiletích své existence pestrý
v jí rozmanitých služeb, mezi n ž náležely21: biblické hodiny a modlitební kroužky, zvláštní
vzd lávací konference, konané nejvýše jednou do roka, zimní p ípravné kursy pro vedoucí
biblických hodin, d tské ned lní besídky22, církevní p vecké sbory, dechové a mandolinové
soubory, pís ová tvorba, která našla sv j výraz zejména ve zp vníku Harfa syo ska (1906),
tzv. „evangelické ve írky“ (ve ejná p edstavení s bohatým kulturním i duchovním
programem), vydávání asopis , leták a brožur, vzd lávání mládeže (nap . u n meckého
K es anského spole enství byla r. 1915 založena Jednota mladých žen), letní procházky a
výšlapy, velké evangelizace ( asto s ú astí zahrani ních kazatel ), innost diakonická, práce
mezi studentstvem (výjime nou postavou v této služb byl bratr William John Rose (†1968)
z Kanady).
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Dokladem tohoto tvrzení ze sou asné doby je p íznivá kritika eského p ekladu díla n mecké teoložky Ety
Linnemanové „Originál nebo pad lek?“ (Original oder Falschung?), uve ejn ná v nejnov jším ísle asopisu
KS-SCh „Idea“, . 19, b ezen 2005, s. 6-8.
18
KULISZ, Karol: O pil gnowaniu chrze cija skiej społeczno ci. Przyjaciel Ludu, 1902, . 15, s. 116-119; .
16, s. 121-124; . 18, s. 137-141.
19
Par skromnych uwag..., s. 34, 63.
20
KULISZ, op. cit., s. 106.
21
Vý et inností K es anského spole enství se z v tší ásti opírá o rešerši, u in nou v mezivále ných íslech
asopisu „Głosy ko cielne“.
22
Stojí za zmínku, že vznik ned lních besídek se asov kryje se zánikem konfesijního evangelického školství:
Zatímco v roce 1879 bylo na T šínsku 22 evangelických škol, v roce 1909 zbyly jen dv . (MICHEJDA, Karol:
Dzieje Ko cioła ewangelickiego w Ksi stwie Cieszy skim. 2. vyd. IN: Z historii Ko cioła ewangelickiego na
l sku Cieszy skim. Katowice, Didache 1992, s. 163.)

Aktivismus je charakteristikou evangelikálních hnutí, která je nejvíce patrná i osobám,
stojícím vn t chto hnutí; pat í k jejich charakteristikám nejtypi t jším. Na K es anském
spole enství se potvrdila slova amerického teologa Helmuta Richarda Niebuhra: „Slavná
k es anská obrození nepramení z objevu n eho dosud neznámého. Dochází k nim tehdy,
když n kdo vezme radikáln a vážn n co, co už tu dávno bylo.“23
4) Krucicentrismus
Úst ední místo Kristovy ob ti na k íži v teologii evangelikálních hnutí úzce souvisí
z p edchozími charakteristikami – je úst edním momentem Nového zákona, je-li chápan jako
historický p esný záznam Kristova života, a je východiskem výzvy k obrácení. Zvláštní
vzd lávací konference K es anského spole enství v roce 1907 nesla název „Moc Kristovy
krve“. Pastor Santarius ve shora citované práci uvádí: „Ježíš Kristus dává plné spasení skrze
ob svaté krve a není t eba žádných dodatk a „plus “. Každé „plus“ zneuc uje velikost Jeho
krve.“24
K es anské spole enství je organizací, která byla a je nositelkou novopietistické a
evangelikální zbožnosti. Díky konzervativnímu p ístupu k Bibli vedlo lidi k obrácení a
obrácené k posv cenému životu, jenž se projevoval aktivismem, a ovlivnilo tak charakter
evangelické církve na území eského T šínska a v posledních desetiletích 20. století jej také
rozhodujícím zp sobem utvá elo.
D jiny protestantismu na T šínsku jsou mimo ádné. A jist i vznik K es anského
spole enství a stoletá innost jeho len p isp la k tomu, že sou asný britský historik William
Reginald Ward mohl napsat o sou asných d jinách T šínska tato slova: „Náboženské d jiny
moderního T šínska si podržely mezinárodní význam zcela nep im ený jeho íselné
velikosti.“25
Daniel Spratek
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Citát p evzat z: YANCEY, Philip: Nekon ící milost. Praha, Návrat dom 2002, s. 9.
Par skromnych uwag..., s. 25.
25
„The religious history of modern Teschen has thus retained an international significance out of all relation to
its numerical size.“ (WARD, William Reginald: The Protestant Evangelical Awakening. Cambridge – New
York, Cambridge University Press 1992, s. 92.)
24

Tato p ednáška byla proslovena na mezinárodní v decké konferenci „Evropa Ducha – pietistická
hnutí v církvi a ve spole nosti ve XX. a XXI. století“, konané ve dnech 5. – 6. dubna 2005
v Konferen ním centru Uniwersytetu l skiego v Cieszynie (Polsko).

