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HANS KÜNG, TEOLOG NA HRANĚ

V letošním roce oslavil Hans Küng osmdesáté
narozeniny. U příležitosti těchto kulatých narozenin
nabízíme českým čtenářům soubor čtyř studií,
věnovaných nejdůležitějším myšlenkám tohoto velikého
křesťanského myslitele.
Soubor jsme nazvali Hans Küng, teolog na hraně. Zdá se,
že rozhraní je Küngovým životním prostorem. Pohybuje
se na rozhraní mezi katolicismem a protestantismem,
na hraně mezi církví a světem, na ostří nože mezi
duchovní tradicí a sekulární kulturou, na křižovatce
mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, a také na
mezioborovém rozcestí mezi teologií a religionistikou.
V důsledku svého bytostného tíhnutí k překračování
hranic a stavění mostů se Küng často odvážně vydává
do neprozkoumaných končin a neprobádaných oblastí.
Snad právě proto často říká věci, které vyvolávají
spory a rozbouřené emoce a získávají mu jak oddané
stoupence, tak rozhořčené odpůrce, a to i v řadách
vlastní církve a jejích oﬁciálních představitelů. Ano,
i v tomto smyslu je Hans Küng teologem na hraně, na
hraně církevního pravověří, na samé hraně legitimity
jako římský katolík a křesťanský bohoslovec. Tak se to
alespoň jeví mnohým jeho souvěrcům. To ovšem podle
našeho přesvědčení nic neubírá na inspirující síle jeho
myšlenek.
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V letoním roce oslavil Hans Küng osmdesáté narozeniny. U pøíleitosti
tìchto kulatých narozenin nabízíme èeským ètenáøùm soubor ètyø studií,
vìnovaných nejdùleitìjím mylenkám tohoto velikého køesanského
myslitele. Soubor jsme nazvali Hans Küng: teolog na hranì. Zdá se, e
rozhraní je Küngovým ivotním prostorem. Pohybuje se na rozhraní mezi
katolicismem a protestantismem, na hranì mezi církví a svìtem, na ostøí
noe mezi duchovní tradicí a sekulární kulturou, na køiovatce mezi
køesanstvím a jinými náboenstvími, a také na mezioborovém rozcestí
mezi teologií a religionistikou. V dùsledku svého bytostného tíhnutí
k pøekraèování hranic a stavìní mostù se Küng èasto odvánì vydává do
neprozkoumaných konèin a neprobádaných oblastí. Snad právì proto èasto
øíká vìci, které vyvolávají spory a rozbouøené emoce a získávají mu jak
oddané stoupence, tak rozhoøèené odpùrce, a to i v øadách vlastní církve
a jejích oficiálních pøedstavitelù. Ano, i v tomto smyslu je Hans Küng
teologem na hranì, na hranì církevního pravovìøí, na samé hranì legitimity
jako øímský katolík a køesanský bohoslovec. Tak se to alespoò jeví
mnohým jeho souvìrcùm. To ovem podle naeho pøesvìdèení nic neubírá
na inspirující síle jeho mylenek.
Karel Floss, Pavel Hoek, Ivan tampach
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HANS KÜNG A JEHO DÍLO
Hermann Häring

Jméno jako program
Z celosvìtového hlediska patøí Hans Küng k nejznámìjím teologùm
souèasnosti. Stále se hlásí ke katolicismu. Jeho jméno bylo úzce spojeno
ji s 2. vatikánským koncilem (1962-1965); ji tehdy se zasazoval o køesanský ekumenismus stejnì jako o dùslednou reformu církve v duchu
Písma. Od té doby se pevnì drí tohoto svého ivotního projektu. V edesátých letech pøedloil rozsáhlé práce k nauce o církvi (eklesiologii) zaloené na Písmu, o Jeíi Kristu a k otázce Boha. Diskuse o tìchto tématech
jsou stále jetì aktuální; platí to i o obtíných otázkách týkajících se Petrovy
sluby a neomylnosti. Vnitrocírkevní, stále jetì trvající sankce proti
Küngovi z konce roku 1979 jeho známost a vliv jetì posílily; obsahové
zpracování nebo vyvrácení jeho sporných tezí není dodnes u konce. Nikoli
z osobních, nýbr z vìcných dùvodù se mnohým jeví jako antipod
Benedikta XVI. (který ho v záøí 2005 pøijal k obsáhlému rozhovoru).
Küngovo jméno je dále známé ve spojitosti s dialogem se svìtovými
náboenstvími, který 1990 vyústil ve velmi úspìný Projekt svìtového
étosu; zasazuje se o globální mír a trvalé smíøení národù. Jako zakladatel
Nadace svìtový étos Küng podporuje a rozvádí mylenku globálního
étosu. V èetných a rozmanitých vìdeckých pracích jej dialog mezi náboenstvími a svìtový étos vedly (nejpozdìji od roku 1980) ke studiu
svìtových náboenství, k otázkám svìtového míru a otázkám svìtového
hospodáøství, spoleènosti a politiky. Na nesèetných svìtových cestách,
stejnì jako v mezinárodních pøednákách v rámci vìdeckých, politických
a národohospodáøských institucí propaguje své mylenky  a k pøednáce
v plenárním zasedání OSN v listopadu 2001, dva mìsíce po katastrofickém
náletu na Twin Towers v New Yorku.
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Takto Küng na celém svìtì dodnes pracuje na tom, aby mezi køesany
ale i v daleko irím mìøítku ivì pùsobilo jeho ivotní krédo: Vìøím
v jednotu církví. Vìøím v mír mezi náboenstvími. Vìøím ve spoleèenství
mezi národy.
Bohatý, pohnutý ivot
Hans Küng se narodil v roce 1928 v Sursee v nìmecky hovoøícím výcarsku  místo leí na Sempaském jezeøe, nedaleko Luzernu a historických kantonù s proslulou Rütliwiese, symbolem výcarského sebevìdomí
a cílevìdomosti. Události v Nìmecku u nìho ji záhy probouzejí zájem
o lidská práva a politiku. V letech 1948-1955 studuje na jezuitské universitì
Gregoriana v Øímì tøi roky filosofii, ètyøi roky teologii, naèe obojí studium uzavírá licenciátskou prací. Filosofii poznává v celé její íøi; zvlátní
zájem vìnuje J.-P. Sartrovi. Potøebné teologické vìdomosti získává na
nejvyí úrovni, zejména pokud jde o systematickou teologii, k ní se mùe
kdykoli vracet a kterou roziøuje smìrem k teologii evangelické. Neménì
dùleité jsou jeho první vlivné zkuenosti s vnitøními pravidly papeství
a kurie, s její íøkou i omezeními, s jejím leskem i jejími hranicemi. Proívá
nápor poutníkù ve svatém roce 1950 a poslední léta Pia XII. V roce
1954 je v Øímì vysvìcen na knìze a spoleènì se svou rodinou tam slaví
svou primici.
Po dalích studiích v Londýnì, Madridu a Paøíi promuje Küng 1957
ve váeném Institut Catholique v Paøíi na základì rozboru nauky
o ospravedlnìní u Karla Bartha (tého dne se habilituje J. Ratzinger
v Mnichovì). První základy k této práci byly poloeny ji za øímského
pobytu, nyní vyvozuje dùsledky pro katolicko-evangelickou ekuménu,
kterou bezvýhradnì potvrzuje pøedmluva Karla Bartha. Tak se stává pro
odborníky a o ekuménu se zajímající spolukøesany z evangelické i katolické
strany velmi rychle známý. Ji v roce 1960, tedy ve vìku 32 let, získává
na katolické teologické fakultì university v Tübingen katedru fundamentální teologie (po krátkém pùsobení v duchovní správì pøi dvorním
kostele v Luzernu a návazné asistentské èinnosti na universitì v Münsteru). V roce 1964 pøechází na stolici dogmatické teologie. Jde o senzaènì
brzký start v dobì, kdy se události daly do pohybu, nebo v roce 1959
8
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vyhlauje Jan XXIV. 2. vatikánský koncil, který v letech 1962-1965 rozvine
ohromnou, dodnes pùsobící dynamiku.
Od té doby pracuje Küng prostøednictvím pøednáek a publikací neúnavnì na íøení ekumenické mylenky. S evangelickými kolegy (H. Diem,
E. Käsemann, E. Schlink, pozdìji J. Moltmann a E. Jüngel) navazuje
intenzivní a trvalé kontakty. Rád se dává strhnout proudem koncilních
pøíprav  roku 1962 je jmenován oficiálním poradcem koncilu (peritus).
A do roku 1965, kdy koncil konèí, je pøítomný na vech koncilních
zasedáních. S celou svou energií, s rozvrhy textù a návrhy na jejich úpravu,
v pøednákách a konferencích, pøi nesèetných rozhovorech v zázemí
s biskupy a zainteresovaným tiskem se zasazuje o reformu církve, sleduje
se zaujetím pokroky i pøekáky, pøièem rozhodující okamiky se vrývají
do jeho fotografické pamìti. V prvním svazku jeho pamìtí mùeme èíst
o tomto napínavém èase a jeho roli v nìm. Spoleènì s Y. Congarem,
K. Rahnerem a E. Schillebeeckxem zakládá roku 1963, tedy hned v prùbìhu koncilu, mezinárodní teologický èasopis Concilium, který vychází
v sedmi jazycích a pùsobí dodnes jako hlasatel katolické obnovy.
V roce 1964 zakládá v Tübingen Institut pro ekumenické bádání,
v nìm mùe spojit své síly s jinými kolegy a jeho øeditelem zùstává a
do svého emeritování v roce 1996. Teï koneènì zaèíná jeho solidní ivot
badatele. Avak konec koncilu ho nevede ke klidu, ponìvad závìry
a zámìry tohoto epochálního setkání èekají teï na své naplòování a teprve
teï se zaène opravdový zápas mezi silami reformy a silami jejích odpùrcù.
To vyaduje celosvìtovou angaovanost, vzhedem k tomu, e navíc patøí
k nejmladím kolegùm usilujícím o tuto reformu. Následuje intenzivní
mezinárodní pøednáková èinnost, stejnì jako hostovské profesury v Evropì a v USA. Jeho iroce pojímanými tématy jsou mnohé aspekty obnovy
teologie a církve. Bìí o novì vybojovanou svobodu køesana, o odpor
proti autoritativnì setrvaèným silám, o vyjasòování mnoha kompromisních
koncilních formulací, stejnì jako o nové objevení Písma pro církevní praxi
a køesanskou angaovanost. Dùleitá pro jeho dalí tvorbu je proto
v roce 1967 vydaná kniha o církvi, v ní rozpracovává svùj obraz církve
na irokém základì a biblicky, historicky a systematicky jej zdùvodòuje.
Koneènì máme pøed sebou ekumenicko-katolickou nauku o církvi zpra9
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covávající obsáhle aktuální stav diskuse. Nepøiel teï koneènì èas pro
odpoèinek?
Není tomu tak, nebo postupnì stagnuje vnitrocírkevní situace
a v Øímì znovu zaèíná proces sebeupevòování, navíc právì v dobì, kdy
se události daly do pohybu, poprvé také v Latinské Americe. V èem
spoèívá hlavní dùvod pro tento znepokojivý vývoj, který s sebou nese té
zklamání? V roce 1970 pøedkládá Küng k diskusi otázku nároku na
papeskou neomylnost, co mu øímská kurie nikdy neodpustí. Za úèasti
veøejnosti zaèínají na teologické a církevnì politické rovinì desetileté
vnitøní spory. Pøesto, e to Künga odvádí od vlastní teologické práce,
zaèíná souèasnì desetiletí vysoce intenzivní badatelské práce. Vzhledem
ke vzrùstající nejistotì èetných køesanù chce Küng dùkladnì obnovit
teologické základy, dát znovu význam Písmu a propojit víru se souèasným
mylením. Tak roziøuje okruh ekumenicko církevního tázání, dává obnovenému chápání víry z Jeíe Krista pevný základ a za tímto úèelem
rekonstruuje novovìkou otázku po Bohu  s jejími dramatickými, vùèi
náboenství kritickými, ale i náboenství naklonìnými debatami o ateismu
a o smyslu ivota, o jeho teorii a praxi, stejnì jako se vznikem emancipaèních hnutí, co vechno dodnes ovlivòuje soudobé mylení. Ve
spolupráci s pìti ekumenickými univerzitními instituty je navíc vypracováno
memorandum k reformì a uznání církevních úøadù, je  aèkoli oficiálnì
odmítnuto  si dodnes zachovalo svùj význam. Küngovo mylení se má
dùslednì osvìdèit v obnovené praxi.
Vnitrocírkevnì pokraèuje pøesto polarizace. Jan Pavel II. (1978-2005)
zahajuje pøísnì konzervativní kurz. Jsou tu obavy z vývoje holandské
církve. Ovlivnìni Øímem mìli ji døíve nìmeètí biskupové zásadní výhrady
vùèi Küngovì christologii zdola a jeho uèení o Bohu, jak je zøejmé
z dopisù, kolokvií a veøejných postojù. Opakované pokusy o nápravu
nepøinesly ovoce, ponìvad Küng se zdráhá opoutìt základy dané Písmem èi se jich dokonce vzdát úplnì. Svou nejhlubí krizi povolání i ivota
proívá pak v prosinci 1979, kdy se Øím rozhodne odebrat mu pøi pøednákách na vánoèní svátek církevní povolení vyuèovat. Dramatické pokusy
o prostøedkování na církevní stranì i jinde nemìly úspìch a po bolestných
týdnech zápasù se dostává sedm z dvanácti kolegù Küngovy fakulty na
stranu oficiální církve. Tyto okolnosti jej nakonec donutí odejít z teologické
10
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fakulty, podrí si vak jako profesor pro teologii se svým institutem
místo na univerzitì, ani patøí k nìjaké fakultì  z hlediska práva na
vysokých kolách jde o novum.
Avak z dlouhodobého hlediska jde pøi tomto hrozivém zlomu pro tìce
postieného Künga o nový poèátek úspìné teologické cesty. A právem
se nyní stává pro své nezlomné, na Písmo a aktuální horizont víry se
orientující pozice v oèích mnoha lidí vìrohodným pionýrem. Posluchárny
jsou plnìjí ne døíve; trvají jeho pøednákové cesty v Evropì a v zámoøí.
Ve své knize o vìèném ivotì se zamìøí navíc na teologicky a existenciálnì
dùleitou otázku po posledních vìcech (smrt a vìèný ivot), èím uzavírá
periodu sedmdesátých let.
Jetì intenzivnìjí a plodnìjí bude od nynìjka jeho dùsledné soustøedìní na tématiku svìtových náboenství. Dochází k velkému posunu
v oblasti zájmù a témat, nejde vak o zlom, ponìvad ji døíve jevil znaèný
zájem o otázku jiných náboenství, jak to dokládají pøíleitostná vyjádøení.
Avak nyní se tato tématika stává na celá desetiletí ústøedním pøedmìtem
zájmu. Nejdøíve se Küng vrhá do religionistické literatury, je je k disposici,
ète základní spisy svìtových náboenství. Od roku 1981 poøádá spoleènì
s religionisty dialogické pøednáky o hinduismu, buddhismu a islámu, pozdìji
o èínských náboenstvích. Tato forma pøednáek vede k enormnímu pracovnímu nasazení, ponìvad na otázky odborníkù, které jsou kladeny vysoce kompetentnì, musí nyní odpovídat veøejnì a se stejnou kompetencí.
První pokus je úspìný, svùj ústav pøetvoøí systematicky ve støedisko
setkávání s jinými kulturami a náboenstvími. V následujících letech se
tu setkávají té specialisté v oborech hospodáøství a politiky, výzkumu
konfliktù a pedagogiky. Pro svùj nový cíl Küng neváhá cestovat té i na
jiné kontinenty a hledat podporu u veøejných nadací. Nejdùleitìjím
základem pro tyto aktivity zùstává ovem studium a vìdecká práce. Mezi
roky 1991 a 2004 vycházejí tøi velké monografie k monoteistickým náboenstvím, a také dùleité monografie a publikace jeho spolupracovníkù,
a rovnì Küngovy vlastní publikace k jiným tématùm. Co vyjde z jeho
domu, je vdy napsáno vìdecky odpovìdnì a korektnì, ale také srozumitelnì pro irí ètenáøskou veøejnost. Tak ani po letech jeho vylouèení
nebylo moné oslabit Küngùv vliv a renomé.
11
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Ale nechybìly ani dalí významné vývojové rysy. Stejnì jako se
v sedmdesátých letech zasazoval o teologické otázky, tak se od roku
1989 snaí Küng prohloubit mezináboenský dialog. Ve støedisku UNESCO v Paøíi má pøednáku k tématu není svìtový mír bez míru mezi
náboenstvími, stejnì jako v roce 1990 ve World Economic Forum
v Davosu (výcarsko) pøednáí k etickým otázkám v ekonomii. Tyto
a jiné programatické pøednáky jsou shromádìny v kníce s titulem
významným pro dalí periodu: Projekt svìtový étos. V roce 1995 umoòuje velkorysý dárce zaloit Stiftung Weltethos, aby se tato nadace
stala od roku Küngova emeritování (1996) jeho pracovní základnou. Avak
ji v roce 1993 (dalí astná náhoda) vypracovává spoleènì s pøísluníky
jiných náboenství pro Parlament náboenství svìta v Chicagu prohláení, je se stane klasickým textem vzhledem k pozdìjí práci na tomto
poli. Své programatické základní zamìøení dostává projekt svìtový étos
nyní ve ètyøech pøíkazech, je jsou vem svìtovým náboenstvím spoleèné: ochrana ivota, spravedlnost, opravdovost a partnerství  vechny
ètyøi integrovány do míry zlatého pravidla.
Tento model pøesvìdèuje veøejnost. Odvíjí se od nìj nezmìrná aktivita,
je Künga vede na konferencích, výstavách a osobních setkáních do
kontaktu se zástupci velkých kultur a náboenství, svìtového hospodáøství
a svìtové politiky. Nezapomínejme ani na velkou televizní dokumentaci
(jde souèasnì o multimediální projekt) Spurensuche  Hledání stop ke
svìtovým náboenstvím v sedmi dílech, která si v letech 1995-2000
vyádala jeho velké nasazení. Küng toti rozvrhl scénáø, procestoval se
spolupracovníky a televizním týmem vechny kontinenty a usiloval té
o to, aby získaný materiál byl zhodnocen také didakticky a pedagogicky.
Pøitom se vdy znovu vrací ke svému psacímu stolu  Tübingen zùstává
støedem jeho èinnosti. V øadì studií a publikací je dále rozpracováván
projekt svìtový étos (vedle starích, stále se vracejících témat). Své základní mylenky dále rozpracovává: následuje problematika lidských povinností a povinností institucí, øeení praktických moností, jak nabídnout
tématiku svìtového étosu kolám, dále otázky etiky v hospodáøství a politice, ale rozpracovávány jsou té návrhy, jak mírovì uspoøádat politické
utváøení svìta. Nový a neoèekávaný je velký zájem, který tento teologem
inspirovaný projekt nachází té mimo teologické a církevní instituce.
12
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V dané chvíli se projekt etabluje i v jiných zemích. Vedle nadací v Nìmecku, výcarsku, Rakousku, Èeské republice a Maïarsku se mylenka
svìtového étosu prosazuje novì té v Kolumbii a Mexiku; ve výhledu
jsou nadace v Brazílii a Chorvatsku. Intenzivní kontakty ji existují také
s Egyptem, Sýrií a Ománem.
Mylenková cesta dokumentovaná knihami
Küngova biografie a jeho teologický vývoj jsou vzájemnì úzce propojeny
a dobøe dokumentovány v jeho publikacích; pouze knihy obsahují na
15 tisíc stran, èlánky a dalí pøíspìvky nepoèítaje. Pøi jejich podrobném
studiu máme monost nahlédnout pøesnìji do dùvodù a obsahu jeho tvorby.
Ekumenický ráz je zdùraznìn, jak jsme ji øekli, v jeho disertaci k nauce
o ospravedlnìní u Karla Bartha (Rechtfertigung, 1957). Küng dochází
k závìru, e nauka o ospravedlnìní katolickou a evangelickou církev
nerozdìluje. Ji v raných svìdectvích staré církve se ukazuje, co pozdìji
do naeho povìdomí pøinesl zpìt Luther. Tato teze budí podiv, ovem na
katolické stranì se o ní diskutuje pouze opatrnì a váhavì, ponìvad tehdy
platilo zcela obecnì: rozdìlení církve bude pøekonáno, jakmile nás opìt
spojí nauka o ospravedlnìní. Tento dalekosáhlý závìr vzbuzoval obavy, a
tak trvalo plných 42 let, ne se v roce 1999 v Augsburgském prohláení
Gemeinsame Erklärung zur Lehre von der Rechtfertigung potvrdil
Küngùv podnìt  lo ovem o událost, k ní ani nebyl pozván. (Ale Küng
i tehdy neztrácí iniciativu a zpracovává konkrétní dílèí otázky). Ve svých
pøípravných spisech ke koncilu prohlubuje a konkretizuje ekumenické
perspektivy (Konzil und Wiedervereinigung 1960, Strukturen der Kirche 1962 a dalí publikace).
Kniha o církvi (Die Kirche 1967) je dnes ji klasická, iroce rozpracovává exegetický stav bádání stejnì jako ekumenicky citlivé, dodnes
zásadnì dùleité tematické okruhy. Teï koneènì je ekuména doma té
v katolické nauce o církvi. Ale jak narùstá èasový odstup od koncilu, dá
se tato kniha èíst té jako protinávrh, ponìvad dùslednì rozvíjí jeho
v mnoha smìrech oslabované rozbìhy. Jak se vlastnì v následujících
letech s tímto koncilem zachází? Nebylo by koneènì na èase dát se cestou
konkrétní ekumény? Dùleité mezi následujícími publikacemi je memo13
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randum Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter (Reforma a uznání
církevních úøadù 1973). Küng ukazuje biblicky a systematicky zdùvodnìnou cestu k takovému chápání úøadu, v nìm se mohou obì velká
vyznání Západu setkat. Do stejné doby spadají té iniciativy týkající se
ekumenické spoleèné eucharistie a biskupské volby, zruení povinného
celibátu a monost svìcení en  vechno poadavky, které se dnes
vyjadøují dùraznìji ne kdykoli jindy, pøièem se o nich èasto mluví tak,
jako bychom o nìèem takovém nikdy neslyeli. V tomto pokusu o obnovu
je dùleitá také malá kníka s velkým dosahem: Unfehlbar? Eine Anfrage (Neomylná? Dotaz, 1970), v ní Küng dùraznì vyaduje  na zpùsob
parlamentních interpelací  vìcné, exegeticky udritelné teologické zdùvodnìní papeského nároku na neomylnost. Èasto je Küngovi namítáno,
e otázku neomylnosti pøeceòuje nebo nechápe její pravé pozadí. Kritikové
postrádají hlubí hermeneutickou reflexi, avak pøehlíejí, e Küng do
své hermeneutiky ji dávno zaøadil otázky zájmù a kritiky ideologie. Jeho
intervence stojí na pøesvìdèení, e ideologie øádné neomylnosti podporuje ve skuteènosti aktuální nepohyblivost církevního reimu. Co je po
delí èas prohlaováno souborem biskupù dùraznì jako Boí vùle nebo
pravda, nedá se podle této nauky revidovat. V praxi se tento princip
rovná pouèce: zásadní zmìny jsou od zlého. Patøí k tragice nejnovìjích
katolických církevních dìjin, e K. Rahner (díky patnému porozumìní
smyslu víry církve) tuto souvislost nikdy neprohlédl, naèe odepøel v tomto
bodì souhlasit se svým kolegou. Øím je mu za to vdìèný.
Jak jsme ji øekli, rozhodujícími Küngovými tématy sedmdesátých let
jsou ústøední otázky po Jeíí Kristu a Bohu; pøi bliím pøihlednutí jsou
dùleitìjí ne otázka po církvi. V roce 1970 vydává Küng zøejmì jednu
ze svých nejtìích a nejsloitìjích knih. Vyrovnává se s obrazem Krista
a christologickou spekulací jednoho z nejvìtích filosofù novovìku 
monografie pojednává o F. W. Hegelovi a nese název Menschwerdung
Gottes (Boí vtìlení 1970). Po dlouhá léta leel takøka ukonèený rukopis
na psacím stole. Rozsáhlý text ukonèil Küng pøedbìnì ji v roce 1964.
Analyzuje se v nìm obraz Krista na pozadí christologie, jak se rozvíjel
v rámci staré církve, jak byl v ústøedních výrocích definován na velkých
koncilech ètvrtého a pátého století, jak se v detailech vyvíjel dál, ale také,
jak ve svých ústøedních výrocích zùstal beze zmìny. Dal Hegel se svou
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spekulativní silou této nauce o Kristu její koneènou formu, to jest doloil
pro novodobé mylení smìrodatnì, jak mùeme a musíme Boí vtìlení
chápat dnes? Kniha je plná dramatiènosti. Nesleduje pouze vývoj
Hegelova mylení, nýbr také vekeré vìtvení této dialektické aktivity,
která vtahuje do procesu dokonce dìjiny lidstva. Vtìlením vchází Bùh do
dìjin, naplòuje se dìjinnost Boha. Pøesto konèí tato rozsáhlá Küngova
rekonstrukce tím, e v poslední èásti knihy ukazuje hranice takového
mylení. Küng pøedkládá Hegelovu konstrukci, by by byla jakkoliv geniální
a svùdná, nakonec v základì jako scestí, pøinejmením jako nìco pøekonaného. Neøíká jednodue, e toto idealistické a v tradici tak hluboce
zakoøenìné pojetí je nesprávné; kdo chce Hegela následovat, nech tak
èiní (za pøedpokladu, e ho pochopil). Avak Küng odkrývá dvì zlomové
linie. První linie probíhá na jedné stranì mezi idealistickým mylenkovým
systémem, který je kongeniální helénistickým typem mylení, a na druhé
stranì obrazem Krista vypracovaném na biblickém základì. Míní se tím
takový obraz Jeíe, Krista víry, jak je dnes utváøen na základì studia
Písma, je bere vánì pøevratné exegetické poznatky pøedelého století.
Druhá zlomová linie probíhá na jedné stranì mezi mylením klasického
novovìku, které je idealistické a v zásadì naddìjinné, protoe je napájené
z øecko-metafysických koøenù, a na druhé stranì mezi epochou, která
tuto metafyziku ztrácí ze zøetele a nachází pravdu novì v bezprostøední,
zcela dìjinné a empiricky uchopitelné skuteènosti v setkáních a vztazích.
Moná, e nám tato kniha lépe ne mnohé jiné ukazuje, z jakého vnitøního
(hlubinnì evangelického) mylenkového pohybu Küng napájí svou práci,
jak rozhodnì se vyrovnává s pøítomností a jak to má oficiální církev
s jeho návrhy tìké.
Avak nyní se Küng zatíil hypotékou, s ní se musí co nejdøíve vyrovnat.
Nikdo v jeho okolí neví, jak by jetì mohl stupòovat svou pracovní
výkonnost, ale jemu se to zøejmì daøí. Zpracovává velikou nahromadìnou
exegetickou látku k otázce Jeíe a Krista, dùslednì ji konfrontuje s aktuálními otázkami køesanské víry a rozvíjí  zcela ve smyslu christologie
zdola  aktuálnì pochopitelný a pøesvìdèivý obraz Jeíe, jeho historické
pøedpoklady jsou vykazatelné také vzhledem k historii a respektují té
povahu vyprávìní. Rozvíjí návrhy, z nich mùeme vycházet v jazyce
vyznání víry také dnes, ani dojde k intelektuálnímu pokøivení. Kniha má
15

Hermann Häring: Hans Küng a jeho dílo

jednoduchý název Christ sein (Být køesanem 1974). Dostává se jí kladného pøijetí a stává se rychle bestsellerem, ponìvad Küng staví Jeíùv
pøíbìh (zvìstování, praxi, smrt a zmrtvýchvstání) do kontextu jeho a naí
doby. Nepopírá ani boský rozmìr køesanské zvìsti, nezavrhuje ani ontologickou reflexi, ale trvá na tom, e Jeí nemùe být prostì apostrofován
nediferencovanì jako Bùh a jako preexistující bytost. Je pøesvìdèen
o tom, e jeho návrh jak novì myslet víru v Jeíe neznamená zplotìní
ani banalizaci, nýbr prohlubuje ji a èiní z ní aktuální výzvu. Jeíova
nesrovnatelnost vèetnì jeho zvlátního charakteru mezi zakladateli náboenství je pro Künga nesporná. Pro nìho je to historicky doloitelná výpovìï, nikoli tvrzení získané vírou, jeho význam by dnes ji nebylo moné
zprostøedkovat.
V závìru knihy Být køesanem se jasnì ukazuje, e tázání po Kristu
nelze dost dobøe zavrit bez tázání po Bohu. Tak musí dojít k dalí, stejnì
rozsáhlé a nároèné práci. Po ètyøech letech nové, doslova nádenické
práce vychází kniha Existiert Gott? (Existuje Bùh? 1978). Zde se zpracovává a rozebírá novodobá historie mylení týkajícího se otázky po Bohu,
také se zpìtnou vazbou na døívìjí bádání, ale pøedevím ve vztahu
k novým analýzám a koncepcím. Právì v diskusi s velkými rozvrhy, je
se k náboenství stavìjí kriticky (Feuerbach, Marx, Nietzsche a Freud,
pozitivismus a jiné smìry) ukazuje: Boha nelze ani dokázat ani vyvrátit.
Také nemá být dokazován nebo vyvracen, ponìvad otázka po Bohu
vede bezprostøednì k otázce víry, to jest základní dùvìry, je otevírá
nejniternìjí svobodu a pouze z ní se mùe uskuteènit. Küng hovoøí
o vnitøní racionalitì. Mohli bychom mluvit té o vnitøním, nanejvý sensibilním naslouchání a chápání, v nìm se srdce otevírá skuteènosti. Tak je
tato kniha o Bohu souèasnì obsáhlou kritikou moderní, technicky a mocensky zúené racionality, je má tolik neblahých dùsledkù. Kniha Ewiges
Leben? (Vìèný ivot? 1982), která je dùsledným pokraèováním knihy
o Bohu, pojednává o dùleitém dùsledku onoho dùvìry-plného mylení.
Jde o naprosto rozumnou dùvìru, tedy o naslouchající a chápající odhalení,
e naí smrtí vechno nekonèí, nýbr e padáme do rukou Boha  tak
alespoò hovoøí víra  a jako umírající jsme zahrnuti do Boí pamìti.
Touto knihou uzavírá Küng epochu sedmdesátých let. Spoleènì
s Christ sein a Existiert Gott? chápe toto dílo jako poslední knihu trilogie.
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Zpìtnì se dá té øíct: knihou Die Kirche a touto trilogií byly probrány
ústøední otázky souèasného køesanství  pokud vyjmeme novì vznikající
otázky, které pøed nás stavìjí jiná náboenství v epoe rostoucí mobility,
migrace a kulturní globalizace. O tyto otázky pùjde v druhé polovinì,
mùeme-li to tak øíct, Küngova teologického ivota.
Té Küngova nová orientace osmdesátých let se nese ve znamení
intenzivní práce plodného autora. Rozlouèil se nyní z donucení s teologií
a poutí se pouze do religionistiky? Mnozí se toho obávají, ale tak snadno
nelze tento obrat vykládat. Jisté je, e se Küng nyní daleko intenzivnìji
obrací navenek. Spoleènì s Walterem Jensem se uplatòuje na Tübingenské
universitì v tak zvaném Studium generale. Z hlediska vìdecké organizace
se nyní více obrací ke svìtu a sekulárnímu mylení. Taková interpretace
vak klame. Jistì, stává se mistrem dialogu, konkrétnì dialogických
pøednáek. Ke slovu se v rámci Küngova pùsobení dostávají myslitelé,
básníci a hudební skladatelé novovìku. Spoleènì s W. Jensem hovoøí
o Pascalovi, Gryphiusovi, Lessingovi, Hölderlinovi, Novalisovi, Kierkegaardovi, Dostojevském a Kafkovi (Dichtung und Religion, Básnictví
a náboenství 1988), o T. Mannovi, H. Hessem a H. Böllovi (Anwälte
der Humanität, Zastánci lidství 1989), dále také spoleènì s W. Jensem
o Mozartovi, Wagnerovi a Brucknerovi (Musik und Religion, Hudba
a náboenství 2005), stejnì jako v provokativní knize o otázce umírání
(Menschenwürdig sterben, Dùstojnì lidsky umírat 1996). Dále vzniká
mení kniha o významných teolozích (Grosse christliche Denker, Velcí
køesantí myslitelé 1994), malé církevní dìjiny (Kleine Geschichte der
katholischen Kirche, Malé dìjiny katolické církve 2001) a relativnì nedávno iroce uznávané dílo o vztahu teologie a pøírodní vìdy (Der Anfang
aller Dinge, Poèátek vech vìcí 2005). Ale ani pøi tomto obratu navenek
se nevzdává teologie, spíe pøenáí teologickou formu mylení navenek
a poutí se do plodných diskusí s kulturou a jejími významnými projevy.
Z teologie tak uèinil opìt skuteènì slyitelného a skuteènì se sdílejícího
partnera rozhovoru. Pùsobení tohoto hluboce teologického mylenkového
stylu není jetì u konce. Zmiòme v tomto rámci jetì teologicko-literární
dílo jeho áka K.-J. Kuschela, abychom naznaèili bohatství obnovujících
impulsù.
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Podobnì je tomu s pøíklonem k jiným náboenstvím, jak jej urèují
desetiletí následující po roku 1980. Jde o pøíklon k religionistice? Zajisté,
religionistické práce vystupují nyní jako pracovní materiál silnì do popøedí,
ale stále znovu se prosazuje v základì teologické tázání a hledání pravdy.
Právì to je pøíznaèné pro Küngovy dialogické pøednáky, v jejich rámci
religionisté vystupují proti teologu, jsou pro nìho výzvou a nutí ho k tomu,
aby prostøedkoval mezi náboenstvími a uèil se formulovat nové postoje.
Nevzdává tedy teologii, nýbr její omezení na køesanské tradice, èím
vzniká otevøená teologie náboenství. Osvìdèí se v tom, e rozíøí (kulturní
a náboenský) základ otázky po pravdì. Zaèíná ekumena náboenství
a to nikoli ke kodì jednotlivých náboenství, nýbr k jejich uitku.
Ve dvou knihách dokumentuje Küng ji naznaèený dialog a výsledky
setkání s náboenstvími. Jde o Christentum und Weltreligionen (Køesanství a svìtová náboenství  islám, hinduismus a buddhismus 1984), jako
i Christentum und Chinesiche religion (Køesanství a náboenství Èíny
1988). Vykrystalizovává nová dynamika mylení, nebo v tomto støetávání
a prostøednictvím výmìny zkueností se vyjasòují Küngova vlastní pøesvìdèení. Samy o sobì a ve svých kontextech jsou to stále jetì teologické
texty. Ve stylu argumentace a prezentace se stále jeví jako dùsledky
a soudy, za nì autor nese osobní odpovìdnost. Ve zpìtném pùsobení na
reálnì exitující køesanství vede tento styl mylení a vysvìtlování v pravidelném odstupu k mením studiím a výkladùm, jako jsou Die Hoffnung
bewahren (Uchovat nadìji 1990) èi Credo (1992). Ani nyní tedy neztrácí
Küng kontakt se svou vlastní církví a køesanskou tradicí.
Konstantou zùstává jeho hlavní zájem o stálou výmìnu mezi teologií
a kulturou, mezi køesanstvím a jinými náboenstvími. S ohledem na
dramatické zmìny ve svìtové politice se od roku 1990 stává iniciátorem
výzkumného projektu náboenská situace doby. Toto motto tvoøí horizont
a snahu o vyjasnìní v èetných èláncích a detailních analýzách, ale celkovì
té ve tøech základních dílech, která teï vznikají v dlouhodobé posloupnosti. Pojednávají o idovství (Das Judentum 1991), køesanství (Das
Christentum 1994) a o islámu (Islam 2004). Vechny tyto monografie
sledují tuté metodu, kterou Küng vypracoval ji v sedmdesátých letech.
Nazývá ji analýzou paradigmat. V kadém z tìchto náboenství vypracuje vdy nejdøíve základ, na nìm se rozvíjí trvalá normativní síla,
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udrující se ve vech epochách, a na nìm se také toto náboenství vdy
znovu pomìøuje. Pak ovem obnauje epochální pøevraty, s nimi se setkáváme v kadém náboenství, je vedou ke støídání a promìnám tvarù,
pøièem minulé ne vdy mizí. U køesanství si pøipomeòme jen starovìk,
støedovìk a novovìk, co mùeme vztahovat na útvary ortodoxních,
øímsko-katolických a protestantských církví (srovnej svazky vydávané
H. Küngem a D. Tracym: Theologie  wohin? (1984) a Das neue
Paradigma von Theologie (1986). Dìjiny kadého ze studovaných
náboenství Küng prezentuje jako charakteristický obraz, poskytující
uiteèný pøehled. Tato metoda umoòuje vzájemnì rozliit tu kterou
hlubinnou strukturu a rozlièné epochy urèitého náboenství. Tyto hlubinné
struktury a jim odpovídající epochy jsou historicky vykazatelné. Umoòují
také srovnávat epochy urèitého náboenství s odpovídajícími epochami
jiného náboenství  nikoli napøíklad støedovìké paradigma islámu
s moderním køesanstvím, které ji prolo periodou osvícenství. To umoòuje historickou spravedlnost.
Tato perioda Küngových náboenských studií a angaovanosti v dialogu mezi náboenstvími pokraèuje kontinuálnì a souèasnosti. Avak
jak ji bylo øeèeno, dochází v roce 1989 k dalímu prohloubení. V ohnisku
pozornosti se vyjevuje ústøední aspekt: Küng píe malou kníku Projekt
Weltethos (Svìtový étos  projekt 1990, èesky 1992); tím se upisuje
projektu, který se brzy stane epochálním. Küng ji v døívìjí dobì usiloval
intuitivnì o myslitelský poèin, který si souèasná situace naléhavì ádá.
Dávno pøed tím, ne se zaèalo hovoøit o renesanci náboenství, vidìl, e
udeøila jejich hodina ve svìtové politice. Vzhledem k aktuální situaci svìta
s jejími znepokojujícími dùsledky globalizace získávají svìtová náboenství
neèekanì mimoøádný politický význam. Úspìch jeho ideje je pro nìho
potvrzením, e vykroèil správným smìrem. Text, který se stal rychle
klasickým, dosahuje mezinárodní íøe pùsobení. Küng intenzivnì pøipravuje
dalí text, který dopracovává s pomocí mezináboenské pracovní skupiny,
a tak vzniká Erklärung zum Weltethos (Prohláení ke svìtovému étosu
1993), které následnì odsouhlasí parlament náboenství svìta v Chicagu. Toto prohláení zcela jasnì ukazuje, jak dalekosáhlá je shoda
jednotlivých náboenství v aktuálních otázkách pøeití lidstva. Vyjádøeno
v moderních pojmech jde o humanitu (Zlaté pravidlo), nenásilí, spravedlnost
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a rovnost. Jen na jejich základì se mùeme pøiblíit k humánnì uspoøádanému svìtovému spoleèenství a svìtovému míru.
Tak poukazuje Chicagské prohláení na spoleèné potvrzení ústøedních
hodnot, na základní konsensus v závazných hodnotách, v nezvratných
mìøítkách a základních mravních postojích, které ji dlouho závaznì platí
v náboenstvích. K obecnému pøekvapení se ukázalo, e nejen Zlaté
pravidlo je spoleèným majetkem vech velkých náboenství, nýbr té
uvedené ètyøi pøíkazy, které se dají pøekvapivì snadno pøenést do souèasnosti. 1) Ze zákazu zabíjet lze vyvodit poadavek nenásilí a úcty ke
vemu ivému, 2) ze zákazu krádee moderní poadavky solidarity a sociální spravedlnosti. 3) Zákaz lhát dostává novou naléhavost v souèasném
století sdìlovacích prostøedkù jako odmítnutí manipulace a korupce,
pøièem je tøeba budovat mosty ke kultuøe tolerance a opravdovosti.
4) Mnohé nakonec pøekvapí, jak blízko má èasto vysmívaný zákaz sexuální
nevìry k vysoce moderním poadavkùm kultury stejných práv a partnerství, ale té k povinnosti vìrnosti a péèe vùèi dìtem, starým a slabým
lidem. Zlaté pravidlo se tak vyjevuje jako princip humanity spojující vekeré
výzvy, take jeho význam je nepopíratelný i v sekulárním mylení.
Není sporu o tom, e tento étos iroce akceptovaný v náboenstvích
a itý v postojích vech lidí mùe být zdùvodnìn a chápán té sekulárnì.
Proto je spolupráce se stoupenci svìtových náboenství ádoucí stejnì
jako zamýlené sekulární pùsobení. Pøitom nelze obracet zámìr výpovìdí.
Zde se neredukují náboenství na pìt hesel a nezploují v nìjaké morální
instituce. Spíe se ukazuje, e tyto naléhavé kulturní výzvy jsou neseny
mimoøádnì silnými náboenskými energiemi a mohou být náboenskou
motivací mobilizovány. Právì proto, e si uvìdomují transcendentní skuteènost, jsou svìtová náboenství nejdùleitìjími morálními agenturami
svìta.
Küng se zøídka vzdává oblasti, její tóninu si ji jednou osvojil. Avak
pøes tento mnohovrstevný a dále znìjící koncert se jeho práce v duchu
inspirace tohoto nového mylenkového svìta posléze soustøeïuje na bod,
v nìm spadají vjedno velké politické, sociální, hospodáøské a kulturní
otázky svìta. Tak vyústí i jeho práce ve zcela novou mnohotvárnost, jak
to také ukazují rozlièné tituly jeho publikací. Zmiòme se ve ví struènosti
o tøech skupinách.
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(1) Stejnì jako døíve se Küng vìnuje studiu a intenzivnímu poznávání
svìtových náboenství. K tomu patøí  vedle monografií o køesanství,
idovství a islámu  Küngùv multimediální projekt Spurensuche. Die
Weltreligionen auf dem Weg (Hledání stop. Svìtová náboenství na
cestì 1999), s ním lze pracovat té ve kolách a v dalím vzdìlávání.
Dùleité jsou také rozsáhlé práce ke tøem monoteistickým svìtovým
náboenstvím a k hinduismu z pera Küngových spolupracovníkù, èinných
v nadaci Svìtový étos: K.-J. Kuschel, Streit um Abraham (Spor o Abrahama 1994), Vom Streit zum Wettstreit der Religionen (Od zápolení
k soutìi náboenství 1998), Juden  Christen  Muslime (idé  køesané - muslimové 2007) a S. Schlensog Der Hinduismus (2006). K tomu
pøistupují èetné studie a sborníky ke svìtovým náboenstvím, k etické
výchovì a výuce mladých lidí, jako i k etickým otázkám ve spoleènosti,
hospodáøství a politice. Výukové materiály pøipravené S. Schlensogem
a W. Langem Weltethos in der Schule (Svìtový étos ve kole 2007)
jsou uiteènou pomùckou pøi seznamování se svìtovým étosem. V tom
se stejnì jako v rozsáhlé bibliografii k otázce svìtového étosu ukazuje,
jak Küngovu práci postupnì pøebírají jiní, jak tedy dále ije.
(2) Idea svìtového étosu se musí vnáet do urèujících sektorù
globalizovaného svìta a do utváøení svìta: do vìdy, hospodáøství a politiky,
stejnì jako do veøejné morálky. O tom hovoøí napøíklad dokumentace
Wissenschaft und Weltethos (Vìda a Svìtový éthos 1998), Globale
Unternehmen  globales Ethos (Globální podnikání  globální étos 2001),
jako i Wozu Weltethos (K èemu svìtový étos? 2002 a 2006). Ale té
Küngova obsáhlá práce Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft
(Svìtový étos pro svìtovou politiku a svìtové hospodáøství 1997). Na
intenzivní spolupráci s dalími autory spoèívá Küngovo spolupùsobení pøi
vzniku provolání Parlamentu náboenství svìta v Kapském Mìstì 1999
(provolání k naim vùdèím institucím) jako i Allgemeine Erklärung der
Menschenpflichten (Veobecné prohláení k lidským povinnostem
1998), je vydal H. Schmidt.
(3) Z iniciativy Kofi Annana a za spolupráce H. Künga vznikl manifest
Mosty do budoucnosti (2001), který je inspirován stìejními mylenkami
projektu Svìtový étos a ukazuje, jak silný vliv zaznamenává práce na
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svìtovém étosu. Zde koneènì dochází ke kroku od teoretického propracování k praktickému utváøení politické skuteènosti.
Tak jsou náboenství (a teologie) záleitostmi, je eminentnì utváøejí
politiku a kulturu. Nesou v sobì nejen velké potenciály moci, ale také
silné tvoøivé síly vyuitelné pro humánní souití, pro mír a smíøení.
V projektu svìtový étos nebìí tedy o to, aby centrem vidìní svìta byla
náboenství, nýbr o starost o budoucnost svìta, který se z vojenského,
sociálního a mocenského hlediska vymyká eticky z kloubù. To je pozadí
programu, jeho nutnost Küng odkrývá na konci Studené války (19451990) a jemu se jetì intenzivnìji vìnuje od 11. záøí 2001. Bez mezináboenského dialogu se neobejdeme, protoe lidstvo se musí vzhledem
k ohroené budoucnosti sjednotit na svìtovém étosu. Svìtový étos (global
ethic) neznamená teoreticky rozvíjenou etiku (ethics), nýbr soubor závazných hodnot, nezvratných mìøítek a základních morálních postojù,
je dnes nesèetní lidé ji ijí nebo alespoò uznávají.
Ústøední mylenky teologie Hanse Künga
Pøi mnohosti a sloitosti témat bychom snadno zapomnìli, e za tímto
dílem stojí jediná osoba. A co vlastnì chce? Pro pochopení a výklad
Küngova díla jsou proto dùleité jeho pamìti, z nich dosud vyly dva
svazky: Erkämpfte Freiheit (Vybojovaná svoboda 2002) a Umstrittene
Wahrheit (Spor o pravdu 2007). V duchu tìchto pamìtí bychom mohli
Küngovo pùsobení rozdìlit do dvou tvùrèích period, je navzájem rozdìluje
velký konflikt s Øímem. Pøehlednìjí je rozdìlení do ètyø fází, z nich
kadá má poèátek v nìjakém novém impulsu, který lze pøiøadit k pøedcházejícím. Poèátek nové fáze neznamená tedy nutnì konec fáze pøedcházející; platí to pøedevím pro tøetí a ètvrtou fázi. Podívejme se na tento
vývoj podrobnìji.
Ji v mládí se tento výcar mající pøed oèima nìmecký národní socialismus intenzivnì zajímá o spoleèenské souvislosti svìtové politiky. Studium
ve svìtové metropoli Øímu dalo té jeho teologickému mylení provdy
svìtový horizont, take toto pozadí utváøí dodnes jeho teologickou práci.
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První fáze: ekumenicky obnovená církev (od roku 1957)
Tato fáze je ve znamení vnitrocírkevní ekumény, která pro Künga zaèíná
s reformou katolické církve v duchu Písma. U Karla Bartha a protestantské teologie se uèí brát vánì Písmo jako pramen køesanské identity
a v jeho horizontu èíst novì vlastní tradici. Podnìty 2. vatikánského koncilu
(1962-1965) potvrzují ekumenické cíle, je sleduje od své disertace. Tak
vypracovává jako první katolický teolog obsáhlou nauku o církvi inspirovanou dùslednì Písmem. Církev chápe primárnì jako Bohem povolaný
Boí lid; tento titul se pro nìj stává programem. Pøitom církev zùstává
vdy provizóriem  nejedná ani ze sebe, ani pro sebe, nýbr má sledovat
poselství a vìc Jeíovu a podøídit se Boímu království. Vekeré institucionální otázky, je v katolické církvi vyvinuly vysoký stupeò vlastní
zákonitosti a dynamiky, se musí zodpovídat tomuto cíli. Ekumenicky citlivá
a brzy také sporná jsou tato témata: vztah Písma a tradice, otázka zaloení
církve, význam a interpretace eucharistie, nové základní chápání knìství
a hierarchie, papeství a øímského centralismu, historie viny katolické
církve vùèi heretikùm a idùm. K tomu brzy pøistupuje poadavek vzájemného uznání církevních úøadù, ekumenické spoleèenství pøi slavení eucharistie, zavádìní demokratických prvkù (zejména pøi volbì biskupù), knìské svìcení en a zruení celibátu. ádný z tìchto poadavkù nebyl dodnes
uspokojivì naplnìn.
Vzhledem k vnitrocírkevní stagnaci zuuje obecná diskuse tyto reformní
otázky zpoèátku na druhotné problémy, jako je napø. øímský nárok na
neomylnost. Pøehlíejí se bohuel metodické dùvody a konsekvence
plynoucí z Küngových intervencí pro køesanskou teologii a kritiku církve.
Ukazuje to také výe zmínìná monografie o Hegelovi, která je mimo jiné
dùleitá právì pro nìkterá metodická vyjasnìní. Øecká metafyzika (od
Platóna a k idealismu) myslí v jádru ahistoricky, opomíjí význam vzpomínky a vyprávìní, take není s to pøimìøenì vyjádøit osobu a vìc Jeíovu.
Klasická metafyzicky zabarvená christologie se jednodue nepopírá, avak
Küng relativizuje její helenisticko-metafyzickou podobu, a tak otevírá nový
prostor pro biblické vyznávání Krista. Ponìvad církevní uèitelský úøad
se bezvýhradnì a autoritativnì ztotoòuje s èasovì relativní christologií,
otevírá Küng souèasnì cestu pro systémovì kritickou hermeneutiku, je
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se zásadnì lií od bìné hermeneutiky ekumény, je vechno smiøuje
a tím zbavuje vlivu; její dùsledky se ukázaly ji v diskusi o neomylnosti.
Druhá fáze: svìtu otevøený jazyk køesanské víry (od roku 1970)
Dalí vyjasnìní pøináejí výe uvedené knihy k otázkám jak být køesanem
a jak vìøit v Boha. Pouèený hegelovskými studiemi, nepøenáí Küng Boí
pravdu a vùli vìdomì do ontologického systému boské a lidské pøirozenosti. Bùh je v Jeíovì hlásání, jednání a osudu bezprostøednì pøítomný. Fakticky mùe tedy Küngova christologie pøevzít velké formulace
tradice, avak v nové bezprostøednosti je vykládá z Jeíova pøíbìhu. To
vyaduje opatrnou rekonstrukci Jeíovy postavy z biblických pramenù,
tedy vdy také z bohatého materiálu shromaïovaného ji po mnohá
desetiletí vìdeckou exegezí. Vedle E. Schillebeeckxe vykonal Küng
v katolickém prostøedí tuto práci poprvé v takovém rozsahu a tak systematicky. Víru v Jeíe tedy neotvírá metafyzicky, nýbr narativnì, èím
oslovuje dneního èlovìka a dává dùleité podnìty výuce náboenství,
katechezi a íøení víry. Køesané, zainteresovaní lidé a áci dostávají odpovìï na zásadní otázku, co dnes znamená køesanství: rozliujícím prvkem køesanství je samotný Kristus Jeí. Teologicky by se dalo hovoøit
té o znovuobjevování opravdu lidského Jeíe, kterého køesané vyznávají
jako svého Krista. S nekøesany mohou otevøenì a nezaujatì hovoøit
o tomto Jeíovi, ani se zøeknou tøeba jen kousku své køesanské víry.
Stará ztráta øeèi je pøekonána  svìdèí o tom té pozdìjí kniha Credo.
Avak boj za takovéto otevøení není dostaèující, nebo odcizení naí
kultury od náboenských koøenù je hluboké. Vedle obrazu Jeíe je sporný
té obraz Boha. Proto Küng rekonstruuje v druhé velké monografii otázku
Boha. Odkrývá v ní spornou, avak napínavou a nezadatelnou osudovou
otázku novovìku. Analyzuje novodobé dìjiny mylení (Descartes, Pascal,
Hegel, Kierkegaard, Feuerbach, Marx èi Freud) a pøedkládá Nietzschùv
nihilismus jako velkou výzvu, na ni tøeba odpovìdìt. Boha sice nelze,
jak ji bylo øeèeno, dokazovat a víra v Boha zùstane vdy ohroována
pochybováním a vyvracením, avak základní dùvìra ve skuteènost umoòuje chápat bezvýhradnou dùvìru v Boha v dalím kroku jako rozhodnutí,
které je zcela smysluplné, rozumné a o sobì konsekventní. Opìt jde o to
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odváit se elementární, vnitønì zúèastnìné racionality, kterou nazýváme
vírou. Ve zpìtném ohlédnutí je jasné, e obì ty knihy patøí úzce k sobì,
vzájemnì se doplòují a vysvìtlují a obì ijí z onoho vnitønì rozumìjícího
rozumu, na jeho základì se dá kritizovat také technická racionalita novovìku a nacházet nový pøístup k pøítomnosti. Církevní hierarchie nemohla
zøejmì toto rozliení nikdy pøijmout, ponìvad jí stále jetì pøíli záleí na
racionálnì nevyvratitelném dùkazu jejich vlastních pravd a jejích
výluèného nároku na pravdu. Proto musel také znepokojující úspìch tìchto
knih a jejich dùsledky vést øímský systém k reakcím, které se Künga
dodnes snaí neúspìnì diskriminovat jako teologa. To, e Küng dodnes
ani na minutu nepøemýlel o vystoupení z katolické církve, svìdèí o vnitøní
konzistenci jeho koncepce. Kdo se kvùli této hierarchii katolíkem nestává,
ten také z této církve kvùli ní nevystupuje.
Tøetí fáze: objev svìtových náboenství (od roku 1980)
Ji bìhem koncilu se Küng zasazuje o rehabilitaci idovství a táe se po
významu svìtových náboenství; pozdìji vyaduje  na rozdíl od K. Bartha  vedle vnitrocírkevní ekumény té ekuménu svìtových náboenství.
Vyplývá to z jeho biblicko-narativního a souèasnì systematicky reflektovaného východiska: køesanské mylení zaloené na apriorní pøevaze je
tøeba relativizovat. Pøed Küngem se nyní rýsuje teologie umoòující
nezkreslený pohled na jiná náboenství, ani se pøitom podléhá relativismu.
Ponìvad celosvìtovì se náboenství osvìdèují jako místa nejrozmanitìjí,
vdy konkrétní a èasto spoleèné zkuenosti s Bohem. Proto Küng sází na
konkrétní, vìcný a dialogicky zaloený rozhovor pøedpokládající znalost
jiných náboenství. S plným nasazením se angauje v takovém dialogu
od roku 1980.
Pro Künga je toto nové východisko té testem základù jeho dosavadní
teologie. Pøi zpìtném ohlédnutí se ukazuje, e se tento experiment podaøil,
ponìvad tato na Písmo a aktuální zkuenost orientovaná teologie právì
nyní ukazuje svoji nosnost, jeví se jako pevný most smìrem k ostatním
smysluplným systémùm. Na jedné stranì se mùe stále odvolávat na
Jeíe z Nazaretu a úspìnì testovat jeho nezamìnitelnou historii a poselství v rozhovoru s náboenstvími. K tomu patøí uvlastnìní (orig. Behei25
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matung) Jeíe v Bohu, jeho v Bohu zaloená spolulidská solidarita
a s tím spojené, pro lidi snáené ztroskotání. Na druhé stranì chápe víru
v Boha jako radikální dùvìøování v poslední nevyslovitelnou instanci, která
lidem dává dùstojnost, z nitra je zavazuje a vekerou pozemskou skuteènost
v posledku relativizuje. Novì se vak musíme uèit, e jsou tu svìdectví
pro takovou víru té vnì køesanství. S tímto pøesvìdèením iniciuje
mezináboenský rozhovor. Nedìlá to ani empiristicky podle mìøítek
nezúèastnìné fenomenologie, ani ze stanoviska nadøazeného køesanství.
Iniciuje tento rozhovor jako angaovaný, o zkuenosti své víry vypovídající,
na sebekritiku pøipravený køesan s vùlí vzít na vìdomí ono jiné v jiných
náboenstvích. Do tohoto procesu vzájemného poznávání a úcty zve
i stoupence vech svìtových náboenství.
Mezináboenský dialog tak probíhá jako obohacující, ale také kritická
výmìna zkueností víry, je je tøeba si sdìlovat a také jim naslouchat.
V ádné své knize neprezentuje Küng jiná náboenství jako konkurenci
èi protiklad, nýbr vdy jako rozíøení vlastní víry nebo jako výzvu vùèi ní.
Napøíklad z buddhistického ostychu pøed Boím jménem se máme uèit
stejnì jako z muslimské kritiky naivního zbotìní Jeíe, z východní koncepce soucitu stejnì jako z idovského zákazu zobrazování. Tak se uèí
pojednávat náboenství diferencovanì. V prùbìhu let o nich podává stále
komplexnìjí obrazy. Systematicky nachází v kadém náboenství, jak ji
bylo øeèeno, epochální útvary, které spoluurèují souèasný mezináboenský
rozhovor v celosvìtovém mìøítku. Poznání náboenství vede samo k obsáhlému vìdìní o svìtì.
Ètvrtá fáze: nasazení pro lidstvo smíøené v míru (od 1989)
Poprvé se dá u Künga hovoøit o vytvoøení koly spolupracovníkù, kteøí
nastínìný pracovní model a jeho cíle pøejímají s vìtí samostatností. Stále
více pùsobí Küngovy metodické impulzy z jeho prùzkumu náboenství
nejen ve slubách teologických a religionistických analýz, ale pomáhají
té veøejnosti. Se stále vìtím dùrazem chce prostøedkovat poznání a na
základì setkání vytváøet dùvìru. Výslovnì je nyní tematizován svìtový
horizont, k nìmu byly poloeny základy od mládí a ji za doby studia. Od
poèátku Projektu Weltethos se v Küngových knihách stále setkáváme
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se základním mottem: není mír mezi národy bez míru mezi náboenstvími.
Není mír mezi náboenstvími bez dialogu mezi náboenstvími. Není dialog
mezi náboenstvími bez studia základù jednotlivých náboenství. Küng
nyní spatøuje ve vech dnes významných náboenstvích v posledku jediné
mìøítko, je v nich pùsobí a umoòuje je chápat té z vnìjku.
Toto mìøítko se dá popsat pojmem lidskosti. Pravé náboenství je
vdy takové náboenství, které se pøes vechen egoismus a potenciál
násilí zamìøuje na blaho a záchranu èlovìka a svìta, jako i svìtové
smíøení lidí. Na základì této zkuenosti není humanita pro Künga nenáboenským nebo sekulárním pojmem. Ji v knize Být køesanem hrál
tento pojem dùleitou úlohu a patøí vùbec ke Küngovým velkým objevùm
osmdesátých let: právì jako náboensky motivovaná ivotní praxe se
humanita mùe intenzivnì rozvíjet, nevyluèuje vak sekulární koncepty
lidskosti. Tento pøístup není tedy nekritickým humanistickým pøídavkem
k modernistickému naladìní, nýbr dùsledkem promyleného obrazu Krista
a Boha.
V pohledu na svìtová náboenství má tento postup dalekosáhlé dùsledky. Küng vyzvedá náboenství z jejich vlastní defenzivní izolace
a vzhledem k ohroené budoucnosti je upozoròuje na spoleènou odpovìdnost. Kulturní a politické rozmìry náboenství a jejich víra se dále posilují.
Podle Künga je tøeba mìøit vechna náboenství podle jejich schopnosti
spoluutváøet ohroenou budoucnost svìta. Je pøesvìdèen, e svìtová náboenství nejene musí pùsobit tímto smìrem, ale jsou toho schopna právì
na základì své víry v Boha, která je hluboce humánní. Mohou proto
vytváøet náboenské motivace a potøebné obrácení srdce, v nìm vzniká
vìdomí poslední a koneèné odpovìdnosti. Právì toto chybí sekularizovaným a vysoce diferenciovaným spoleènostem stále více, ponìvad jejich
právní systémy zdùrazòují stále jednostrannìji posilování individuálních
práv.
Tento program má velký význam té pro budoucnost smíøeného lidstva,
nebo aktivizuje nejdùleitìjí arsenály ovlivòující v jednotlivých kulturách
jednání a chování lidí. Obava, e by takový program omezoval náboenství
jen na nìjaký druh morálních dispozic, nemá opodstatnìní, ponìvad
politický potenciál náboenství je chápán jako projev Boího ducha
a dùkaz moci víry v Boha. Tento program nelze abstrahovat od konkrét27
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ního setkávání se stoupenci vech náboenství, je se v projektu svìtový
étos nadále pìstuje. Právì proto tvoøí v Küngovì pùsobení a v nadaci
svìtový étos zde popisovaná tøetí a ètvrtá fáze nerozluènou symbiózu.
Jak nutná a plodná je práce na mezináboenském, na mír mezi lidmi
zamìøeném setkávání, lze v západní Evropì pozorovat dennì na problémech multikulturní a multináboenské spoleènosti.
Zdá se, e nyní u Künga dochází k jakémusi uzavírání tvùrèího kruhu.
Svou práci zapoèal v katolické církvi a pro ni, pro tohoto global player,
jeho vliv sahá do vech kultur a který má proto stále celosvìtovou odpovìdnost. Pak se v zápase o otevøení køesanské víry zasazoval o to,
aby mohla být ve svìtì novì pochopena. Pøes náboenství a jejich odpovìdnost v globalizované svìtì se nyní pùvodní otázka vyjevuje v plném
svìtle. Otázka po Bohu nabývá na síle, èím více ji konfrontujeme s budoucností svìta. Avak tento dùsledek ivotní cesty se ukazuje teprve pøi
zpìtném pohledu. A je tím podivuhodnìjí, e a jak se vydaøil.
Küng a teologický diskurz 20. století
Ji padesát let urèuje Küng diskurz katolické teologie v podstatných otázkách. Patøí k tomu  v prvních dvou fázích jeho tvorby  tyto obsahovì
a metodicky významné pøíspìvky: ekumenicky otevøený rozhovor o nauce
o ospravedlnìní, biblicky a ekumenicky odpovìdné pojetí církve, vùdèí
role Písma v církvi a teologii, historicky sebekritické zpracování ekumenicky citlivých témat jako jsou eucharistie, otázka úøadu a papeského
primátu. Od roku 1970 platí za vysoce problematické téma nauka o neomylnosti, na nì se u nikdo neodvauje, a  jak ji bylo zmínìno 
kromì E. Schillebeeckxe nenapsal ji nikdo jiný srovnatelnou christologii,
která by byla exegeticky dùslednì odpovìdná.
S tím se úzce pojí Küngovy iniciativy v oblasti ekumenické teologie.
Týkají se  na základì biblických a historických sond  uznání církevních
úøadù a jiných církví, stejnì jako nové podoby papeství. Podceòovat
nemùeme ani Küngovy iroké aktivity pro podporu církevní obnovy
v teologické literatuøe, zejména jeho spolupráci v èasopise Concilium,
stejnì jako podnìty pøi vytváøení kritického veøejného vìdomí (osobní
intervence, iniciativy, podpisové akce), ale také jeho teologicky odpovìdný
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a vytrvalý osobní odpor proti øízení církve, kdykoli se domnívá, e je to
nutné z povahy Písma a lidských práv.
Ale nejtrvalejí vliv má Küng v oblasti mezináboenského dialogu
a ve vìci reflexe jiných náboenství v katolicko-ekumenickém mylení.
Tím a jeho projektem svìtový étos se mu nakonec podaøilo získat sluch
pro køesanskou teologii a náboenství v sekularizované svìtové veøejnosti.
Svìdèí o tom jak jeho vystoupení na plenárním zasedání OSN v listopadu
2001, tak také poèet øeèníkù, kteøí dosud pøili do Tübingen pronést
kadoroèní øeè v rámci svìtového étosu: Tony Blair, Mary Robinsonová,
Kofi Annan, Horst Köhler, iránská nositelka Nobelovy ceny míru Shirin
Ebadi, pøedseda MOV Jacques Rogge a Helmut Schmidt.
Tak Küng ukazuje, jak zajímavá a vlivná mùe být pro svìt otevøená
teologie. Køesanské církve by udìlaly dobøe, kdyby se chopily tìchto
impulsù, a tak postavily svou zvìst bezvýhradnì do sluby smíøeného
lidstva.
Výhled
Tento pøíspìvek se ujal tìkého a vlastnì neukonèitelného úkolu naznaèit
bilanci pùsobení jednoho dlouhého, mnohotvárného a konflikty naplnìného
ivota. Je taková bilance vùbec moná? Pøirozenì to nemùe být bilance
úèetního, který na haléø ví, jak vechno dobøe vypoèítat, a tak získat
koneènou sumu ziskù a dluhù. Netvrdím také, e v Küngovì teologii nenajdeme ádnou chybu, snad i nedùslednosti nebo pøedèasné závìry. Snad
je to vina jeho odpùrcù, e jetì nedolo ke kritické rozpravì s jeho teologií,
proto se také zde o nìèem takovém nereferuje  alespoò zatím ne. Mezi
Küngovými odpùrci se vdy ukazovaly dvì skupiny: na jedné stranì
masivnì a v organizovaných bitevních frontách vystupující obhájci církevních zájmù, kteøí zpravidla svìdèí pouze o své vlastní nehybnosti, na druhé
stranì individualisté v teologii, pøedevím samostatní myslitelé a metakritici
mezi nimi, pro nì Küngovy výpovìdi nikdy nedosahovaly jejich vlastní
mylenkové výe  ovem výe, které vlastnì ji nedosahuje ádný normální køesan. Tak nyní zùstává pro jeho obhájce úkol napomáhat tomu,
aby jeho dílo nebylo rozdrceno mezi tìmito bloky. Komu se to dosud
podaøilo? Mnohými tak oslavovaný Ataná, pro mnohé zachránce pravé
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køesanské víry, strávil léta v trierském exilu. Kdy Tomá Akvinský
umíral, probíhal proti nìmu právì inkvizièní proces. B. Pascalovi nezbývalo
nic jiného ne apelovat proti papei ke Kristovu trùnu. Historie geniálního
a hluboce køesansky smýlejícího teologa M. Luthera je dostateènì známa a Y. Congar, jmenovaný nìkolik mìsícù pøed smrtí kardinálem, byl po
léta svatým oficiem (jde o pøedchùdce øímské kongregace pro nauku
víry, kterého ve svém deníku srovnává s gestapem) poniován a ikanován.
S ádným ze jmenovaných zde nemá být Hans Küng srovnáván, avak
dá se tuit, e vlastní prùlom, jeho docílil, nebyl jetì dostateènì vzat na
vìdomí v rámci filosoficko-teologické reflexe. Snad lze pojmenovat pøinejmením smìr tomuto prùlomu vlastní. K tomu zde musí postaèit dvì
hesla. První zní: vyjít z ulity platónsko-aristotelské metafyziky, která se
nepozorovanì a nevyhnutelnì stala svìrací kazajkou náboenského resp.
køesanského jazyka. Abychom to lépe pochopili, pouème se u autorù,
jako jsou: P. Ricoeur, M. de Certeau èi E. Lévinas (prùvodci pøi tom by
nám mohli být O. H. Pesch se svými studiemi k Lutheriovi a C.-F. Geyer
se svými studiemi o helenizaci). Druhé heslo zní: ponoøit se do svìta
náboenství a jejich schopnosti vlít elementární a nejhlubí lidské zkuenosti
do pøimìøeného jazyka. Èím víc se jimi Küng zabývá, tím více chápe ve,
co trápí svìt, jako svou vlastní zkuenost  a dokáe to pojmenovat
jazykem zahrnujícím jak jeho samého, tak jeho adresáty. Je tøeba pouze
doufat, e bude s to v tom projektu jetì nìjaký èas pokraèovat. Na
takovém pozadí mùe recepce jeho mylení v církvi, teologii a svìtovém
dialogu jetì klidnì poèkat.
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HERMENEUTICKÉ PØEDPOKLADY
TEOLOGIE NÁBOENSTVÍ
HANSE KÜNGA
Pavel Hoek

Teologické podnìty a návrhy Hanse Künga zpùsobily a dosud zpùsobují
celou øadu kontroverzí a diskusí,1 a to nejen v oblasti teologie náboenství.
Jeho pojetí církve (církevní hierarchie, papeské neomylnosti,2 knìského
úøadu, ekumenického vysluhování svátostí atd.) vyvolalo zásadní kritiku
ze strany stoupencù tradièní øímskokatolické eklesiologie.3 Jeho pojetí
osoby a díla Jeíe Krista se zdá být v napìtí se starocírkevním pravovìøím,
jeho klasické formulace najdeme ve vyznáních rané církve.4 Jeho pojetí
vztahu køesanství a jiných náboenství5 je kritizováno jako teologicky
neodpovìdné a kompromitující jedineènost a absolutnost køesanství.6
1 Struènì k tomu viz J. Munzar, Kdo je Hans Küng a oè mu jde. In: Teologický sborník
1/1998, s. 23nn. Podrobnìji viz studii H. Häringa Hans Küng. Grenzen durchbrechen,
Mainz 1998.
2 Viz k tomu Künguv slavný spis Unfehlbar?, Zürich 1970.
3 Küngova základní práce k eklesiologii je (jetì církevnì schválená) monografie Die
Kirche, Freiburg 1967. Struèné shrnutí nejdùleitìjích principù Küngovy eklesiologie
nabízí kníka Co je církev, Brno 2000. Vùèi normativnímu øímskokatolickému pojetí
církve (a kontroverzních kapitol jejích dìjin) silnì kritická je Küngova pozdní práce
Malé dìjiny katolické církve, Brno 2005.
4 Viz ke Küngovì christologii jeho práci Menschwerdung Gottes, Freiburg 1970, a zejména
Christ sein, München 1974. Viz také zkrácenou verzi tého díla pøeloenou do èetiny
pod názvem Být køesanem, Brno 2000. Kriticky ke Küngovì christologii viz napø.
R. Cardal, Teodicejní aggiornamento, Olomouc 2005, zejména s. 153nn.
5 Viz zejména Küngovy obsáhlé monografie Das Judentum, München 1991, Das Christentum, München 1994, Der Islam, München 2004. Struènì v èetinì srov. napø. Po stopách
svìtových náboenství, Brno 2006.
6 Srov. G. Neuhaus, Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch, Basel 1999.
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Küngovo pojetí svìtového étosu7 se jeví mnohým kritikùm pøíli poplatné
osvícenské, univerzalistické racionalitì (pøípadnì pragmatismu) a pøíli
málo a problematicky ukotvené v teologických souøadnicích køesanské
víry a tradice.
Ke správnému pochopení a kritickému zhodnocení Küngových teologických závìrù a stanovisek v oblasti teologie náboenství je ovem
nezbytné náleitì porozumìt jeho epistemologickým východiskùm. Teprve
ve svìtle Küngových epistemologických (noetických) pøedpokladù dávají
toti jeho (v nìkterých pøípadech radikální) teologické závìry (ohlednì
vztahu køesanství a jiných náboenství) náleitý smysl.8 Zámìrem tohoto
textu je právì vyjasnìní spojitosti mezi Küngovými epistemologickými
pøedpoklady a jeho teologickými závìry v oblasti køesanské teologie
mimokøesanských náboenství.9 Pùjde tedy o rozbor Küngovy teologické
hermeneutiky, o analýzu a hodnocení Küngova pojetí principù rozumìní
v rámci køesanské teologie.
Sám Hans Küng si je vìdom nesmírné dùleitosti hermeneutických
principù v teologické práci, a také povinnosti (kadého teologa) vydat ze
svých hermeneutických principù a pøedpokladù poèet a uèinit je zcela
transparentními. Je si vìdom skuteènosti, e srozumitelnost a pøesvìdèivost
jeho teologických tezí stojí a padá s plauzibilitou jejich hermeneutických
pøedpokladù. 10 Své hermeneutické principy Küng struènì komentuje
v èetných metodologických exkursech, porùznu rozmístìných v jeho knihách. Rozhodující pro pochopení Küngova hermeneutického rozvrhu jsou
potom jeho pøíspìvky ve sbornících Theologie - Wohin? a Das neue
7 Srov. Svìtový étos, Zlín 1992, Svìtový étos pro politiku a hospodáøství, Praha 2000,
Prohláení ke svìtovému étosu, Brno 1997.
8 V této souvislosti nutno podotknout, e Küngovo teologické stanovisko ke vztahu køesanství k jiným náboenstvím se v prùbìhu jeho ivotní a akademické dráhy vyvíjelo,
viz k tomu napø. K. J. Kuschel, Theologie in Freiheit. In: W. Jens a K. J. Kuschel,
(eds.), Dialog mit Hans Küng, München 1996, s. 49nn.
9 Küngova (pozdìjí) aplikace východisek teologie náboenství v jeho proslulém programu
svìtového étosu bude v rámci této studie zmiòována více ménì okrajovì, mým hlavním pøedmìtem zájmu jsou toti spíe teoretické (hermeneutické) pøedpoklady toho, co
posléze Küng ve svém programu svìtového étosu uskuteèòuje.
1 0 Ke svému konfliktu s autoritami øímskokatolické církve Küng poznamenává, e podstatou
tohoto sporu je právì odliná hermeneutika, srov. Theologie im Aufbruch, München
1987, s. 14.
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Paradigma von Theologie11 a pøedevím práce Theologie im Aufbruch
(1987),12 která je celá vìnována Küngovì pojetí teologické hermeneutiky.
I. HERMENEUTICKÉ PØEDPOKLADY
1. Dvì konstanty teologie 13
Jedním z podstatných rysù Küngova programu je snaha hledat nové cesty
teologického mylení, tak aby teologie adekvátnì odpovídala na výzvy
a otázky souèasnosti. Je pøesvìdèen, e úkolem teologie je (v kadé generaci èi dìjinné epoe) novì promýlet obsah køesanské víry, a to právì
v kritické korelaci s duchem doby,14 tedy s ohledem na srozumitelnost
pro necírkevní veøejnost, laickou i odbornou.15 S jistými výhradami tedy
pøijímá pro svùj teologický program adjektivum postmoderní, vzhledem
k tomu, e souèasná teologie se podle nìj musí vyrovnávat s výzvami
modernity a ovem také její pozdní fáze, její krize èi úpadku, tedy tzv.
postmodernity.
Pro sémantickou roztøítìnost adjektiva postmoderní ovem Küng
dává pøednost pøívlastku ekumenická (jako oznaèení pro ten typ teologie,
který se snaí rozvíjet). Také imperativ ekumenicity staví Küng na pøesvìdèení, e teologie se musí vyrovnávat s dìjinnými výzvami, e tedy
ani katolická teologie (kterou Küng jakoto øímskokatolický bohoslovec
a knìz pìstuje) nemùe ignorovat zásadní výzvu, kterou pro køesanství
novovìku pøedstavuje reformace 16. století (a samozøejmì také schisma
mezi západním a východním køesanstvím, dovrené v 11. století). Küng
se domnívá, e jakkoli od reformace uplynulo u pìt století, øímskokatolická
1 1 H. Küng, D. Tracy, (eds.), Theologie  Wohin, Gütersloh 1984, H. Küng, D. Tracy, (eds.),
Das neue Paradigma von Theologie, Gütersloh 1986. V anglickém pøekladu vyly oba
sborníky ve svazku Paradigm Change in Theology, Edinburgh 1989.
1 2 V anglickém pøekladu vyla (rozíøená o kapitolu vìnovanou K. Barthovi) jako Theology
for the Third Millenium, New York 1988.
1 3 K následujícímu viz kapitolu Die Richtung: Auf dem Weg in die Postmoderne v knize
Theologie im Aufbruch, s. 16nn.
1 4 Ve své hermeneutice se Küng jednoznaènì pøihlauje k Tillichovì metodì korelace, viz
napø. Theologie im Aufbruch, s. 203.
1 5 Viz k tomu napø. Krédo, Praha 2007, s. 11nn.
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teologie se dosud s její výzvou adekvátnì nevyrovnala.16 Právì tak se
domnívá, e aèkoli osvícenství resp. modernita pùsobí v rámci západní
kultury u nìkolik století, velká èást øímskokatolických teologù se dosud
nepostavila k výzvám modernity èelem.17 Küng dokonce pomìrnì èasto
kritizuje vlastní církev, e dosud do znaèné míry zaujímá protireformaèní
a protimodernistická defenzivní stanoviska, e místo aby vzala vánì výzvy
reformace a osvícenství (zejména v oblastech, kde je podle Künga tøeba
dát reformaci a osvícenství za pravdu), uchyluje se nezøídka spíe k restaurativním èi reakèním postojùm,18 èím se podle Küngova názoru z dlouhodobého hlediska odsuzuje ke sterilitì.
Tøetí rozhodující výzvou pro souèasnou teologii je (vedle odkazu reformace a osvícenství) stále intenzivnìji vnímaná pøítomnost mimokøesanských náboenství. Vzhledem ke globalizaèním procesùm je dnes víc
ne kdykoli v dìjinách rozhodujícím úkolem køesanské teologie vyrovnat
se poctivì s pøítomností miliard jinak vìøících obyvatel planety. Adekvátní
teologie svìtových náboenství je proto podle Künga prubíøským kamenem
kadé budoucí køesanské teologie.19
Mùeme tedy shrnout, e katolický teolog Küng rozvíjí ve svých spisech
postmoderní èi ekumenickou teologii, která v jeho pojetí musí vzít
vánì výzvy reformace, osvícenství a plurality svìtových náboenství.
Musí být odpovìdná vùèi normativním zdrojùm køesanské víry a tradice
a zároveò vùèi souèasné kultuøe, musí být zároveò srozumitelná a pøesvìdèivá ad intra, tedy v rámci køesanské církve, a zároveò transparentní
a plauzibilní ad extra, tedy na obecném trhu idejí, a to jak ve vztahu
k necírkevní, sekulární veøejnosti, tak ve vztahu ke stoupencùm mimokøesanských náboenství.

1 6 Srov. Malé dìjiny katolické církve, s. 78nn.
1 7 Srov. Malé dìjiny katolické církve, s. 97nn.
1 8 Srov. k tomu napø. Kuschel, Theologie in Freiheit, s. 13. Pro upøesnìní: podle Künga
udìlala øímskokatolická církev rozhodující krok smìrem k pøijetí výzev reformace
a osvícenství na II. vatikánském koncilu. Pokoncilní vývoj ovem podle Künga zrazuje
a opoutí tento nadìjný trend, viz napø. Malé dìjiny katolické církve, s. 123nn.
1 9 Srovnej k tomu P. Hoek, Hans Küng a dialog náboenství. In: Dingir 3/2003, s. 89nn.
Viz také I. tampach, Hans Küng a mezináboenský dialog. In: Køesanská revue
6/1998, s. 157nn.
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2. Klasické problémy teologické hermeneutiky 20
Své pojetí teologické hermeneutiky Küng vysvìtluje prostøednictvím kritického komentáøe rozhodujících køiovatek v dìjinách køesanské církve.
Jako katolík velmi vysoko hodnotí Luthera.21 Lutherova prorocká odvaha
a ústøední dùraz na evangelium Jeíe Krista se staly Küngovi celoivotní
inspirací (stejnì jako tyté reformaèní dùrazy znovuobjevené a rehabilitované v díle K. Bartha). V tomto smyslu Küng v podstatì plnì pøitakává
reformaci: støedem Písma a kritériem vekeré køesanské teorie a praxe
je Jeí jakoto Kristus. Zároveò ovem Küng nalézá u Luthera jistý
sklon k jednostrannosti a redukcionismu, ba k agresivitì. V této souvislosti
je mu blií snaha o vyváenost a katolicitu, pøíznaèná pro Erasma Rotterdamského. Küng staví Lutherovu prorockou odvahu nad Erasmovou
zbabìlost, zároveò vak dává Erasmovi (proti Lutherovi) za pravdu
v tom smyslu, e Erasmovi se podle Künga podaøilo (na rozdíl od Luthera)
odolat pokuení jednostrannosti.
V souvislosti se sporem o vztah mezi Písmem a Tradicí Küng hledá
(vpravdì ekumenicky) prostøedkující stanovisko mezi reformaèním a øímskokatolickým pojetím. Zároveò vyslovuje váné výhrady jak proti øímskokatolickému pojetí Magisteria jakoto nekritizovatelného autorizovaného
vykladaèe Zjevení, tak proti protestantskému pojetí výluèné autority Písma
v duchu reformaèního hesla sola scriptura. Odmítá tedy jak nekontrolovatelnost uèitelského úøadu øímskokatolické církve, tak pojetí bible
jako papírového papee v protestantismu. Odmítá také nekritické pojetí
autority Tradice, typické pro pravoslaví. Ekumenické øeení, integrující
nosné momenty katolického, protestantského i pravoslavného pojetí vztahu
Písma a Tradice (a zároveò akceptující pøínos osvícenství v oblasti vìdecké, historicko-kritické biblistiky) spatøuje Küng v pojetí Písma jakoto
kanonického textu, který není totoný se Zjevením, který nicménì Zjevení
dosvìdèuje.

2 0 K následujícímu viz oddíl Klassische Konflikte v knize Theologie im Aufbruch, s. 29nn.
2 1 Viz k tomu V. kapitolu (vìnovanou Lutherovi) v Küngove knize Grosse christliche
Denker, München 1994. Viz také Theologie im Aufbruch, s. 32nn.
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Pro Küngovo pojetí Písma je dùleité jeho øeení vztahu kanonického
celku Písma a jeho normativního støedu. Také v této otázce se Küng
pokouí najít tvoøivou syntézu katolického a evangelického pojetí.22 Se
stálým ohledem na kanonickou íøi (tedy v duchu katolické univerzality èi
inkluzivity) Küng zároveò spolu s reformací konstatuje, e støedem Písma
je Jeí jako Kristus (ve smyslu evangelické partikularity), tak jak se
k nìmu propracovává historicko-kritická exegeze (tedy vìdecká metoda
zaloená na osvícenské racionalitì).23 Jeí jako Kristus je v tomto smyslu
Pánem nad autoritou Církve, nad Tradicí, i nad Písmem. Küng tedy
v rámci svého projektu ekumenické teologie øíká ano Písmu, Tradici
i autoritì Církve, a zároveò ne biblicismu, tradicionalismu a autoritáøství.
Tímto pojetím se ovem Küng opìt dostává do napìtí s normativním
øímskokatolickým pojetím vztahu Písma a Tradice, které ostatnì otevøenì
kritizuje. I formulace II. vatikánského koncilu ohlednì Písma a Tradice
jakoto dvojího zdroje Zjevení povauje za neastné a kompromisní. Naopak velmi kladnì hodnotí koncilní formulaci, e Písmo (a jenom Písmo)
má být duí a ivotním principem teologie.
Küng tedy v naznaèeném smyslu dùslednì usiluje o zachovávání katolicity (univerzality) teologické práce, ovem zároveò pøijímá reformaèní
(evangelickou) partikularitu støedu, jím je Písmem dosvìdèený Jeí
jakoto Kristus. Tento støed Písma je ovem dostupný teologické reflexi
pouze prostøednictvím historicko-kritické exegeze, tedy vìdecké metody
vycházející z osvícenské racionality. Právì v tomto smyslu chce Küng
jako katolický bohoslovec kriticky pøijmout výzvu reformace i osvícenství.

22 Ke Küngovì programu evangelické katolicity viz R. Becker, Hans Küng und die Ökumene, Mainz 1996, a také J. Vokoun, Pojetí katolicity u Hanse Künga. In: Teologický
sborník 4/1998, s. 57nn. Struènì definuje Küng toto své pojetí napø. také v útlé kníce
Krédo, s. 135nn.
23 Pro upøesnìní je tøeba na tomto místì dodat, e rozhodující normou vech norem není
podle Künga hypotetická exaktní a objektivní historiografická rekonstrukce Jeíe historie, ale Jeí sám jako osoba, jako rozhodující událost dìjin, dosvìdèovaná v angaovaných svìdectvích Písma. (Küngova christologie je ovem dùslednì budována zdola).
Viz k tomuto upøesnìní Küng, Být køesanem, s. 43nn a také Kuschel, Theologie in
Freiheit, s. 28.
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3. Exegeze jako východisko dogmatiky 24
Vekerou dogmatickou tvorbu církve od patristiky a po souèasnost je
dále podle Künga tøeba kriticky hodnotit a v pøípadì potøeby revidovat na
základì pomìrnì jednodue identifikovaného kritéria: je jím Jeí jakoto
Kristus, nakolik nám jej zpøístupòuje historicko-kritická exegeze.25 Tím
se ovem otvírá celá øada otázek a problémù: má-li být právì exegeze
východiskem dogmatiky (a Küng jednoznaènì trvá na tom, e ano), co
poèít s vnitøní pluralitou køesanského kánonu, s napìtími mezi jednotlivými
teologickými koncepcemi, jak je historicko-kritická exegeze identifikuje
v rámci novozákonního kánonu? Co dále poèít s nedostatkem konsensu
mezi exegety: má-li být historicko-kriticky konstruovaný exegetický nález
východiskem dogmatiky, musí systematický teolog èekat, a se exegeté
dohodnou (zvlá jestlie se podobný konsensus v nìkterých oblastech
zdá být v nedohlednu)?
Küng se domnívá, e tyto problémy jsou v principu øeitelné,26 ovem
nikoli tak, e se vnitøní pluralita Písma pøekoná èi redukuje tak èi onak
definovaným kánonem v kánonu. I v této vìci je tøeba trvat na principu
katolicity,27 tedy holistického pohledu na kánon Písma, a odolat pokuení
redukcionismu, který podle Künga hrozí právì evangelickým bohoslovcùm,
hledajícím kánon v kánonu. Küng kriticky namítá, e snaha o nalezení
kánonu v kánonu vede k zámìnì støedu za celek. Ve snaze identifikovat ústøední téma Písma ( napø. ospravedlnìní høíníka) pak nìkteøí
evangeliètí teologové bezdìky usilují o to být bibliètìjí ne bible, evangeliètìjí ne evangelium èi pavlovtìjí ne Pavel.
Mùeme tedy shrnout, e podle Küngova pøesvìdèení je v pøístupu
k Písmu potøeba kombinovat katolickou íøi s evangelickým soustøedìním,
e princip katolicity nedovoluje zabøednout do selektivního redukcionismu,
2 4 K následujícímu viz kapitolu Kirchenspaltung durch die Bibel? v knize Theologie im
Aufbruch, s. 87nn.
2 5 Viz k tomu napø. Küng, Co je církev, s. 23n.
2 6 O vlastní øeení se Küng pokouí ve své ji zmiòované práci Christ sein. Vysoko hodnotí
také podobné pojetí exegeticky zaloené christologie svého souvìrce E. Schillebeeckxe,
viz k tomu Theologie im Aufbruch, s. 133nn.
2 7 Ke Küngovì pojetí principu katolicity v biblistice v naznaèeném smyslu viz Vokoun,
Pojetí katolicity u Hanse Künga, s. 57n.
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jemu se neubránil protestantismus. Písmo má identifikovatelný støed,
v tom je Küng zajedno s reformací, tímto støedem je ovem Jeí Kristus
sám, tedy skuteèný Jeí historie (kterého Küng odmítá odliovat od Krista
kérygmatu), jak jej dosvìdèuje Písmo.
Küng se domnívá, e souèasná krize systematické teologie spoèívá
právì v tom, e mezi ní a exegezí zeje iroká a hluboká propast. Domnívá
se, e pokud by se podaøilo tuto propast pøeklenout, tedy pokud by se
exegeticky ohledatelný Jeí, dosvìdèovaný v Písmu jako Mesiá a Pán,
stal východiskem resp. rozhodujícím kritériem dogmatiky, vedlo by to
k tolik ádoucímu oivení a ozdravení teologického mylení. I pøes neshody
exegetù a i pøes vnitøní pluralitu kanonických svìdectví je podle Künga
moné vycházet z historicky ohledatelné pùvodní tradice o Jeíi jakoto
Kristu, která má být v tomto smyslu norma normans ví køesanské
teologie.
Vedle této rozhodující normy ovem musí køesanská dogmatika
metodicky zohledòovat také dìjiny dogmatu.28 K dìjinám dogmatu je
podle Künga nutno pøistupovat takté dùslednì historicko-kriticky, i zde
platí neménì ne v oblasti biblistiky poadavek pøísnì vìdecké historickokritické exegeze, a u budou její výsledky jakékoli. 29
Küng se domnívá, e vùèi výzvì, plynoucí z reformace a osvícenství,
tedy podrobit dogmatickou tvorbu církve kritériu støedu Písma (jím je
Jeí jako Kristus), jak jej odhaluje historicko-kritická exegeze, zaujímají
katoliètí teologové trojí postoj: buï tuto výzvu v podstatì ignorují, tak je
tomu podle Künga v neoscholastice, nebo jdou cestou spekulativní harmonizace výsledkù moderní exegeze a tradièních vìrouèných formulací (touto
cestou jde podle Künga napø. K. Rahner), nebo této výzvì poctivì èelí,
a to za cenu ohroení vlastní kariéry (touto cestou se Küng cítí povinen
jít).

2 8 Viz k tomu kapitolu Dogma gegen Bibel? v knize Theologie im Aufbruch, s. 110nn.
2 9 Küng demonstruje tuto metodu, vèetnì jejích znepokojivých výsledkù, napøíklad ve své
ji zmiòované práci o papeské neomylnosti Unfehlbar?
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4. Horizonty rozumìní 30
Jak u bylo øeèeno, Zjevení není podle Künga totoné s textem Písma,
zjevení je ve výpovìdích Písma dosvìdèováno. Kadá výpovìï Písma
má ovem svùj implicitní interpretaèní rámec, svùj model rozumìní, svou
implicitní teorii. Zjevení jako takové je pøijímáno interpretující zkueností,
a tato interpretující zkuenost je konstitutivním prvkem samotného
dynamického dìní Zjevení, resp. jeho recepce z lidské strany. Ovem
ona interpretující zkuenost a jí odpovídající model rozumìní jsou pochopitelnì dìjinnì podmínìné, promìnlivé velièiny. To nám dává podle
Künga svobodu hledat skuteèný význam biblických výpovìdí za jejich
doslovným znìním, poplatným historicko-kulturním souøadnicím svého
vzniku (napø. starovìké kosmologii trojpatrového vesmíru atd.). Zároveò
se svobodou od doslovného znìní biblických výpovìdí nám výe uvedené
pøedpoklady otevírají cestu k tlumoèení biblické zvìsti do horizontù dnení
doby a kultury  a to právì proto, abychom zùstali vìrní pùvodní intenci
biblické zvìsti. Máme-li tuto zvìst tlumoèit vìrnì, musíme ji vyjádøit jinak.
Budeme-li uívat dobových pøedstav a výrazových prostøedkù, dnení
posluchaè ve skuteènosti uslyí nìco jiného, ne co bylo pùvodnì mínìno.
Nae souèasná situace je rovnì konstitutivním prvkem naeho pøijetí
Zjevení resp. naeho rozumìní tomuto Zjevení.
Z tìchto Küngových mylenek ovem (podle nìj) nikterak neplyne
historický relativismus. Monost ukotvit teologické mylení v historických
danostech, ohledatelných a dostupných kadému (nejen vìøícímu), je Küngovi naopak hrází proti vemu relativismu a také vemu zbonému fantazírování. Právì historický Jeí je v køesanství hrází proti mýtu, pohádkám
èi filosofickým konstruktùm a abstrakcím. Kristus kerygmatu není nikdo
jiný ne právì Jeí historie. Podle Künga je tøeba køesanskou víru ve
vztahu k rozumìní chápat zároveò jako fides quaerens intellectum historicum a intellectus historicus quaerens fidem. V tomto smyslu také
Küng kategoricky odmítá postoj dogmatické úzkosti, vyjádøený vìtou
co se (z dogmatických dùvodù) nesmìlo stát, to se (v historii) nemohlo

3 0 K následujícímu viz kapitolu Wie treibt man christliche Theologie? v knize Theologie
im Aufbruch, s. 129nn.
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stát. Teolog musí poctivì a tvrdoíjnì klást otázku co se skuteènì stalo.
A to je otázka historická.
V pøístupu k druhé konstantì teologické reflexe, tedy k souèasné kadodenní zkuenosti, odmítá Küng pro teologii nìjaký specifický, ostatním
nesdìlitelný a nesrozumitelný noetický klíè. Souèasným kulturním horizontem podmínìná mnohoznaèná lidská zkuenost s realitou je pøedmìtem
bádání spoleèenských a pøírodních vìd, kterým musí teolog podle Künga
pozornì naslouchat. Tyto vìdy ovem stejnì jako teologie vìdí o (zøejmì
neodmyslitelné) náboenské dimenzi lidské existence. Tuto esenciální
otevøenost èlovìka vùèi transcendenci je ovem nutno nìjak vykládat.
Køesanská teologie pak má hledat cesty a monosti ústrojného navázání
na obecnì vykazatelnou náboenskou otevøenost (souèasného) èlovìka
a korelativnì prezentovat køesanskou zvìst jako plauzibilní odpovìï na
náboenskou touhu, potøebu èi dimenzi, pøítomnou v lidských srdcích,
tedy jako pøesvìdèivou monost pro smysluplný ivot, jako heuristický
projekt hledání a nalézání smyslu lidské existence. Právì takto si Küng
pøedstavuje transparentnost, srozumitelnost a vykazatelnost køesanské
teologie v korelativním rozhovoru mezi normativními zdroji køesanské
tradice (evangelium Jeíe Krista) na jedné stranì a kulturními horizonty
souèasnosti na stranì druhé. 31
Z tohoto Küngova pojetí ovem vyplývá, e úkol teologie nebude nikdy
dokonèen, resp. e v kadé generaci nebo alespoò kulturní epoe je nutné
zaèít (v jistém smyslu) od zaèátku. Právì pro tento stále znovu vyvstávající
úkol aktuálního tlumoèení køesanské zvìsti vypracovává Küng svou her-

3 1 Dùleitým argumentem, který Küng uvádí na podporu své hermeneutické kriteriologie,
je pozorování, e historicko-kriticky rekonstruovaný Jeí historie a jeho zvìst jsou
podle veho dnenímu sekularizovanému èlovìku paradoxnì srozumitelnìjí a blií ne
pozdìjí dogmatické formulace vysoké christologie a trinitární nauky o Bohu. Dochází
tedy k jedineèné korespondenci mezi obìma konstantami køesanské teologie, jimi
jsou podle Künga právì (historicko-kritickou) exegezí ohledávaný Jeí Kristus jakoto
normativní støed Písma na jedné stranì a souèasný kulturnì historický kontext èi horizont
na stranì druhé. Úkolem teologa je pak kritické hledání korelace mezi nimi. Tuto metodu korelace Küng názornì uskuteèòuje ve zmiòovaných pracích Existiert Gott? a Christ
sein, dále ve tøetím svazku této volnì navazující trilogie, nazvaném Ewiges Leben?,
München 1982, novìji napø. ve studii o vztahu teologie a pøírodních vìd Der Anfang
aller Dinge, München 2005.
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meneutickou kriteriologii, pøi které vedle u uvedených principù a pøedpokladù vyuívá zejména podnìtù z oblasti teorie vìdy, pøedevím koncepce
paradigmat a jejich posunù, jak ji vypracoval T. Kuhn ve studii Struktura
vìdeckých revolucí. 32
II. PARADIGMA V TEOLOGII
1. Pojem paradigma33
Küng je pøesvìdèen o tom, e Kuhnovo pojetí støídání paradigmat v pøírodních vìdách je moné s uitkem uplatnit i v oblasti vìd humanitních,
a e se velmi dobøe hodí jako heuristický a poøádající nástroj i v oblasti
dìjin teologie, resp. dìjin køesanství. Küng je pøesvìdèen, e pojem
paradigmatu (uplatníme-li ho v oblasti dìjin køesanské tradice) je vhodným
prostøedkem periodizace (v diachronní perspektivì), sledování hlubinné
struktury (v synchronní perspektivì) a prognostiky (ve výhledu do budoucnosti).
Paradigma je pro Künga (s odvoláním na Kuhna) celková konstelace
pøesvìdèení, hodnot a postupù, sdílených èleny daného spoleèenství
(v konkrétních dìjinných souøadnicích). Paradigma je tedy celostní model
rozumìní skuteènosti (v rámci daného oboru). Dané paradigma obsahuje
pøedpoklady, které dlouho zrály a jsou hluboko zaloeny, jsou tudí velmi
vlivné a jen èásteènì vìdomì reflektované. Paradigma jakoto dobovì
podmínìný horizont rozumìní je ovem mono tematizovat, teprve kdy
se náleitì zohlední poznatky oborù studujících vìdu jako jeden z kulturních
projevù èlovìka  tedy psychologie vìdy, sociologie vìdy, dìjin vìdy a
filosofie vìdy. Paradigma pøedstavuje oborovou matrici, vèetnì symbolických generalizací, klíèových metafor, standardních metod, vysvìtlujících
modelù a typických ilustrativních pøíkladù.
V tomto smyslu tedy je tøeba poèítat s rolí subjektu (resp. komunity
subjektù) v procesu vìdeckého bádání, náleitì reflektovat problematiku
3 2 T. Kuhn, Struktura vìdeckých revolucí, Praha 1997.
33 K následujícímu viz kapitolu Paradigmenwechsel in Theologie und Naturwissenschaft,
v knize Theologie im Aufbruch, s. 153nn.
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pøedporozumìní, stejnì jako známý gadamerovský princip, e metoda
vdycky a nutnì mìní (spoluurèuje) pøedmìt zkoumání. Role subjektu
vìdce ovem vnáí do vìdy dìjinnost, tedy relativitu promìnlivých dìjinných a kulturních horizontù, které formují základní východiska kadého
vìdce. V tomto smyslu je tøeba kadé paradigma chápat jako provizorní
model, jako doèasnì (!) uspokojivý zpùsob uspoøádání a výkladu dosavadního poznání.
Paradigma jakoto provizorní vzorec èi model výkladu skuteènosti je
ovem v kadé dobì nezbytné, protoe nezprostøedkovaný pøístup k nahým faktùm není moný. Blahodárná funkce stávajícího paradigmatu
má ovem svoje úskalí. Konkrétní odbornou komunitou sdílené paradigma
toti zároveò urèuje kanonické metody, normy vìdeckosti a reim pravdy. Sociální charakter kadého paradigmatu se odráí také v tom, e do
dané komunity je pøijat pouze ten, kdo stávajícímu paradigmatu pøitakává.
Odborná práce v rámci daného paradigmatu mùe paradoxnì odmítat
ve, co paradigmatu neodpovídá, jako herezi, jako trestuhodný tah mimo
achovnici. Vìdecká komunita pak nezøídka odmítá ve, co ohrouje
zavedený model, co zpochybòuje osvìdèenou metodologii. Vìrnost paradigmatu tak mùe pùsobit stagnaci a sterilizaci bádání a omezenost jen
na kumulativní rùst poznání v daném rámci, na zaplòování bílých míst
a øeení zbývajících problémù.
Ovem v dìjinách vìdy dochází také k posunùm paradigmatu. Tyto
posuny nejsou (jenom) výsledkem kumulativního rùstu poznání krùèek
po krùèku, spíe se podobají utrení laviny. Pøíèiny a faktory, podílející se
na posunech paradigmatu, jsou racionální i iracionální. Nositelé zavedeného paradigmatu obvykle na posun nepøistoupí, instituce, univerzity, nakladatelství a periodika pod jejich vlivem obvykle proti novému paradigmatu
bojují, pøedevím tím, e jeho nositele-kacíøe (kterých zpoèátku nebývá
mnoho, navíc jsou vìtinou mladí) prostì neberou na vìdomí, nezamìstnají
je a nepublikují jejich práce.
Nové paradigma se obvykle rodí v dùsledku rostoucí kognitivní disonance v rámci zavedeného paradigmatu, které je otøeseno a zpochybnìno.
V nastalé krizi èi pøechodném období nejistoty se postupnì vynoøuje nové
paradigma, které by mìlo mít vìtí interpretaèní potenciál. I nové paradigma je zajisté dìjinnì podmínìný model skuteènosti, nicménì mìlo by
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být (vykazatelným a mìøitelným zpùsobem) adekvátnìjím výkladem
vzhledem k celku skuteènosti  mìlo by mít vìtí a uspokojivìjí explanatory power ne pøedchozí paradigma.
Období, kdy se staré paradigma otøásá v základech a postupnì se
rodí nové, je obdobím nejistoty, ba krize identity  zejména pro ty, kdo
svou identitu tìsnì (to znamená také emocionálnì a existenciálnì) spojili
se starým paradigmatem. Cesta pøechodu k novému paradigmatu nebývá
jen sekvencí logických argumentù, mívá nezøídka charakter konverze
k nové, celostní perspektivì, která ukáe celek skuteènosti v novém svìtle.
Tyto zmìny mají pochopitelnì své spoleèenské a politické okolnosti
a dùsledky, nezøídka zde pùsobí jako dùleitý faktor boj o moc, vliv
a spoleèenská privilegia. V nìkterých pøípadech je nové paradigma absorbováno starým, které takto dojde ádoucí transformace. V jiných pøípadech je staré paradigma postupnì oputìno jako neuspokojivé a zcela
nahrazeno novým. A koneènì tøetí monost interakce starého a nového
paradigmatu ústí v poráku nového a reafirmaci starého. V nìkterých
pøípadech mohou pochopitelnì obì paradigmata koexistovat, a to i po
dlouhé èasové období.
2. Paradigma a dìjiny køesanství
Jakým zpùsobem tedy Küng aplikuje Kuhnovo pojetí paradigmat a jejich
posunù v oblasti teologie resp. dìjin køesanské tradice?34 Küng je pøesvìdèen, e podobnì jako je tomu v dìjinách vìdy, prochází i køesanská
kulturní a duchovní tradice od samého poèátku sledem paradigmat, tedy
celostních modelù výkladu skuteènosti. Platí to i o nejranìjí fázi: Boí
zjevení nikdy není dáno ve své nahotì, vdy je prostøedkováno interpretací,
která zahrnuje dobovì podmínìné koncepty, schémata, modely, symboly
 tedy vechny základní komponenty a definièní prvky toho, co Küng
(spolu s Kuhnem) oznaèuje pojmem paradigma.
Vechna paradigmata se ovem skládají z konstantních a variabilních
prvkù. Proto aplikace dìjinnì relativních paradigmat na køesanství nikte3 4 Pojetí dìjin køesanství jakoto sledu paradigmat viz v práci Das Christentum. Struènì
v èetinì viz také Malé dìjiny katolické církve, s. 5n. Viz také K. Floss, Küngùv zápas
o nové duchovní paradigma. In: Teologický sborník 2/1998, s. 61nn.
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rak (podle Künga) neznamená dìjinný relativismus. V rámci kadého
a kteréhokoli paradigmatu je toti tøeba uplatòovat kritérium normativního
poèátku. Legitimita kadého paradigmatu køesanství stojí a padá tím, do
jaké míry mùe vykázat soulad s evangeliem.35 Vedle diskontinuity paradigmatických posunù je zde tedy záruka kontinuity. Diskontinuita je ovem
znaèná (z toho dùvodu Küng odmítá napøíklad i Newmanovo pojetí organického vývoje køesanského dogmatu).
Küng navíc nespojuje konstantní prvky køesanských paradigmat
s dogmatickými tezemi starocírkevních vyznání, ale spí se støedem Písma,
jím je, jak u bylo øeèeno, Jeí dosvìdèovaný jako Mesiá a Pán. Nové
paradigma má kadopádnì za úkol vydat poèet ze vech otázek, výzev
a problémových okruhù pøedchozího paradigmatu, má být schopno vysvìtlit
a vyloit více, ne ménì ne jeho pøedchùdce. Nové paradigma je tak
vdy reformulací tradice.
Køesanství je ostatnì (ve vech svých podobách) bytostnì a nutnì
vztaeno k historii, k vlastní normativní minulosti. Právì tato vazba na
historii chrání podle Künga køesanskou teologii pøed upadnutím do mýtu
èi fixací na abstraktní nedìjinné principy, ideje a vzorce. Právì proto je
konstantním prvkem vech paradigmat a kritériem normativity Jeí (dosvìdèovaný texty Písma jako Pán a Mesiá), tak jak jej ohledává historicko-kritická exegeze.
Ohlednì souèasné situace v køesanské církvi a køesanské teologii
Küng konstatuje, e se nachází ve fázi krize, otøesení dosavadních modelù
výkladu skuteènosti a na cestì k novému paradigmatu, pro které Küng
volí (jak u bylo naznaèeno výe) pøívlastky postmoderní (vzhledem
k výzvì modernity) a ekumenické (vzhledem k výzvì reformace). Pøívlastek ekumenická ovem Küng vztahuje nejen na vnitrokøesanskou
ekumenu, ale míøí jím i na tøetí rozhodující výzvu pro souèasnou teologii,
jí jsou ostatní svìtová náboenství. Nové paradigma teologie se podle
Künga vynoøí právì ze zápasù tváøí v tváø rozhodujícím výzvám, které
pro tradièní (katolickou) teologii pøedstavují pøedevím reformace, osvícenství a svìtová náboenství.

3 5 Viz Malé dìjiny katolické církve, s. 10n.
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3. Na cestì k novému paradigmatu: výzvy souèasné teologie
Jak u bylo øeèeno, Küng je pøesvìdèen, e v rámci nového rodícího se
paradigmatu obstojí jenom teologie, která vede rozhovor se souèasnou
kulturou, tedy teologie rozvíjená v korelaci s kulturním horizontem dneka.
Jenom taková teologie má místo na univerzitì a ve veøejném prostoru
vùbec. V rámci nového paradigmatu teologie tedy musí intenzivnì komunikovat s pøedstaviteli moderní pøírodovìdy, moderní filosofie, moderní
politické teorie, moderní religionistiky a kritiky náboenství, moderní psychologie a sociologie, moderních hnutí osvobození a také moderní historiografie a vìdecké exegeze. Vichni tito partneøi v dialogu pøedstavují
souèasný modernì-postmoderní kulturnì spoleèenský horizont, který je
(v Küngovì korelativním modelu teologické reflexe) jednou ze dvou
rozhodujících konstant teologické reflexe.
Kritéria, standardy a normy ovem teolog samozøejmì èerpá z druhé
rozhodujícího konstanty, tedy z evangelia, pùvodní køesanské zvìsti.
Kombinace obou konstant tak podle Künga symetricky odráí kombinaci
obou hledisek jeho ekumenicky zaloené teologie, katolického hlediska
a evangelického hlediska. Katolickému hledisku odpovídá univerzální
(èasový a prostorový) horizont teologické reflexe. Evangelickému hledisku
odpovídá orientace k prvotnímu svìdectví o Jeíi Kristu. Teologie v ekumenickém paradigmatu tedy musí být zároveò katolická (musí pìstovat
vpravdì univerzální zábìr a otevøenost) a zároveò evangelická (orientovaná na evangelium). V podobném smyslu musí být podle Künga zároveò
souèasná (odpovídající na otázky dneka), a zároveò tradièní (odpovìdná
vùèi dìjinám), plnì ekumenická (otevøená celému svìtu vèetnì mimokøesanských náboenství) a zároveò christocentrická (vìrnì zakotvená
v Jeíi Kristu).36

3 6 Dále má být zároveò teoretická  akademická a zároveò praktická  pastorální. Ve
svých metodických postupech má teologie nového paradigmatu uplatòovat následující
principy: 1) pravdivost (ne konformitu èi oportunismus), 2) svobodu (ne autoritáøskou
kontrolu), 3) kritiènost (ne tradicionalismus), 4) ekumenicitu (ne konfesijní zúení), viz
k tomu Theologie im Aufbruch, s. 206n a 197n.
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4. Reflexe vlastní ivotní dráhy a práce ostatních teologù 37
Ve svém promýlení hermeneutických principù ekumenické  postmoderní
teologie odkazuje Küng také k vlastním ivotním zkuenostem. Byl vychován a vzdìlán v prostøedí nejlepí tradièní øímskokatolické vzdìlanosti.
Postupnì doel k závìru, e rozhodujícím úkolem pro katolickou teologii
bude èestné vyrovnání se s výzvou reformace a osvícenství, ke kterému
zatím podle nìj nedolo. Jako dùleitý krok ádoucím smìrem chápal
Küng II. vatikánský koncil, na který byl ve svém mládí pozván jako poradce. Pokoncilní vývoj ovem pro Künga znamenal znaèné zklamání.
Konzervativní linie pontifikátu Jana Pavla II. podle Künga zrazovala intenci
II. vatikánského koncilu. Postupnì nabývaly vrchu tendence k defenzivním,
reakèním èi tradicionalistickým postojùm, typickým pro katolicismus pøed
II. vatikánským koncilem. Namísto ekumenické vstøícnosti a otevøenosti
nové konfesní vymezování øímskokatolické identity. Namísto pøijetí výzev
modernity a historicko-kritické exegeze defenzivnì apologetické èi útoènì
polemické odmítání modernity.
Zklamání pro Künga znamenala i smíølivá snaha o spekulativní harmonizaci výsledkù historicko-kritického ètení bible a dìjin dogmatu s normativními stanovisky církve, jak se o ni pokouel napø. K. Rahner. Podle
Künga vede takové poèínání k velmi problematickému výsledku, kdy
formulace zùstane v platnosti, ale obsah je zmìnìn k nepoznání (napø.
v dìjinách významu teze mimo církve není spásy nebo ve vìci ustanovení
vech svátostí samotným Kristem). Podle Künga je tøeba vykládat dogmata církve ve svìtle kritické exegeze, a ne naopak (jak se a pøíli èasto
dìje).
Stateèným a obdivuhodným pøipravovatelem cesty pro nové paradigma
køesanské teologie tak není Küngovi ani Ratzinger, ani Rahner, ale evangelický bohoslovec Karl Barth.38 Barth podle Künga s prorockou jasno37 K následujícímu viz kapitolu Theologie auf dem Weg zu einem neuen Paradigma v knize
Theologie im Aufbruch, s. 222nn.
38 K následujícímu viz zejména VII. kapitolu (vìnovanou Karlu Barthovi) Küngovy knihy
Grosse christliche Denker, která také vyla pod názvem Karl Barth and the Postmodern
Paradigm v anglickém pøekladu knihy Theologie im Aufbruch (nazvaném Theology for
the Third Millenium, s. 257nn). V nìmeckém vydání knihy Theologie im Aufbruch
z roku 1987 tato poslední kapitola není zaøazena.
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zøivostí hovoøil o krizi souèasného køesanstva i svìta a rozvíjel tomu
adekvátní teologii krize. Barthùv dùraz na exegezi jakoto jediné legitimní
východisko dogmatiky a jeho celková koncentrovanost na Jeíe Krista
Künga zásadním zpùsobem ovlivnily.
Podle Künga ovem Barth cestu k novému paradigmatu otevøel, ale
svùj program nedokonèil. Jistou slabinou Barthova teologického mylení
je podle Künga jeho sklon vyhýbat se hermeneutickým diskusím, tedy
právì tìm okruhùm otázek, které Küng povauje za stìejní. Küng je
navíc pøesvìdèen, e Barth by dnes hovoøil jinak (rozhodnì by nebyl
barthiánem). Domnívá se, e Barthovy pozdní úvahy (napøíklad o Boím
lidství a o meních svìtlech vedle Svìtla s velkým S) ukazují smìr,
kterým by Barth zøejmì rozvíjel a revidoval svou teologii. Küng se také
domnívá, e v Barthovì dùrazu na exegetické zakotvení dogmatiky je
tøeba jít radikálnì a do posledních dùsledkù - nejen v oblastech, jako je
prvotní høích, peklo, ïábel, ale také v oblasti christologie výsostných titulù
a nauky o Trojici.
5. Osvícené osvícenství
Küngem navrhovaná radikální revize køesanské teologie ovem není
mínìna jako kapitulace pøed osvícenským ideálem vìdecké racionality
a historické kritiky. Ideály a vymoenosti osvícenství se nesmí ignorovat,
ale ani absolutizovat. Samo osvícenství není neproblematické, potøebuje
kritiku a vìdomí vlastních mezí.39 Küng tedy odmítá ve vztahu k osvícenskému pojetí rozumu jak scholastickou hierarchizaci typu víra nad rozumem, tak v protestantismu se objevující fideistické stanovisko typu víra
proti rozumu, tak i nekriticky osvícenské stanovisko rozum proti víøe.
Jak podrobnì ukazuje v práci Existiert Gott?, pro osvícenství pøíznaèná
dùvìra v rozum implicitnì pøedpokládá dùvìry-hodné zaloení rozumu,
3 9 Viz k tomu Christ sein, s. 17nn, v èetinì viz zkrácené vydání tého díla (Být køesanem),
s. 15nn. Ke Küngovì metodì kritické recepce výzev osvícenské racionality a zároveò
ohledávání její vlastní problematiènosti viz (vedle úvodní èásti práce Být køesanem)
zejména Küngùv spis Existiert Gott? K metodì Küngovy argumentace v tomto díle viz
struènì J. P. Ondok, Koncepce dokazování Boha u Hanse Künga. In: Teologický
sborník 1/1998, s. 32nn. Kritiku této Küngovy metodiky viz v práci R. Cardala Teodicejní
aggiornamento, zejména s. 9nn.
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z nìho ovem rozum sám nemùe vydat poèet: to, co rozum zakládá,
nemùe být jeho souèástí.
Küngovou aspirací a nadìjí není nic víc a nic ménì ne poloit základy
teologii, která se oprostí od bøemene nesrozumitelného jazyka minulosti
a která pomùe náboenské víøe mít v souèasném moderním a postmoderním svìtì znovu kritickou a osvobodivou funkci. Vyhlíí teologii, která
pøijímá a vítá hodnoty osvícenské modernity, ale zároveò pøesvìdèivì
poukazuje na její meze. 40 Küng tedy vyhlíí (v rámci západní kultury)
osvícené osvícenství, tedy osvícenství, které si je vìdomo svých mezí
a dluhù a také které opustilo iluzi o postupném nevyhnutelném zániku
náboenské víry. Osvícenství, které bere vánì náboenství, tak jako náboenství musí (podle Künga) brát naprosto vánì osvícenství. V rámci
své metody korelace ve vztahu k osvícenské racionalitì (a k touto racionalitou urèovanému intelektuálnímu klimatu) trvá jak na nutnosti kritické
recepce, tak také na nezbytnosti kritické konfrontace. Podle Künga ostatnì není pravdìpodobný ani definitivní triumf osvícenského ateismu nad
náboenstvím, ani definitivní triumf náboenství nad slábnoucím a umírajícím osvícenstvím. Vyhlíí osvícenství aufgehoben, pøijaté, pøekonané a pozdviené41 , kompatibilní s rozumnou dùvìrou v transcendentní
základ skuteènosti (kterému køesané øíkají Bùh). Takto a právì takto si
Küng pøedstavuje pøechod od modernity k postmodernitì a právì v tomto
smyslu pøijímá pro svùj teologický projekt pøívlastek postmoderní.
Z výe uvedených úvah Küng vyvozuje následujících deset principù
nové teologie:42 1) nesmí to být esoterická nauka jen pro zasvìcené, ale
obecnì srozumitelná rozprava, 2) rozhodující hodnotou není prostá víra
èi církevní systém, ale pøísné hledání pravdy, 3) ideologiètí oponenti nesmìjí

4 0 Napøíklad ve vztahu k otázkám konce lidského ivota a nadìjím posmrtné existence,
a ovem k jejich osvícenské kritice (Feuerbach, Marx, Freud atd.) Küng aplikuje exemplárnì tuto metodu kritického pøijetí výzev osvícenské (ateistické) racionality a na ní zaloené kritiky náboenství (vèetnì poukazù na její meze) v práci Vìèný ivot, Praha,
2006, viz zejména s. 38nn. Hlubí rozpracování kriticky vstøícného rozhovoru s tými
mysliteli ovem pøedstavuje u ve spise Existiert Gott?, s. 221nn.
4 1 Viz k tomu napø. Svìtový étos, s. 31n.
4 2 K následujícímu viz Theologie im Aufbruch, s. 247n.
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být kaceøováni, ale naopak bráni vánì, 4) teologie musí mít dialogický,
mezioborový zábìr, 5) teologie nesmí pìstovat ani averzi, ani oviálnost
v dialogu s filosofií a pøírodními vìdami, 6) problémy minulosti nesmìjí
mít prioritu nad výzvami souèasnosti, 7) normou vech norem je evangelium Jeíe Krista, 8) je tøeba uívat nikoli jazyk bible, helenistické filosofie
èi souèasné filosofické módy, ale srozumitelnou øeè souèasnosti, 9) je
tøeba dbát na bytostné propojení teorie a praxe, 10) je tøeba bránit se
konfesionalismu a pìstovat ekumenickou íøi zábìru.
III. TEOLOGIE NÁBOENSTVÍ
1. Paradigma v teologii náboenství43
Takto navrené hermeneutické principy teologického mylení, vyhlíejícího
nové paradigma, Küng dále testuje ve vztahu ke tøetí rozhodující výzvì,
pøed kterou stojí souèasná køesanská teologie, jí je (vedle reformace
a osvícenství) stále intenzivnìji vnímaná existence a vudypøítomnost
mimokøesanských náboenství. Právì v této oblasti se podle Künga velmi
dobøe osvìdèuje Kuhnovo pojetí paradigmat a jejich støídání: jako obecnì
hermeneutický rámec je podle nìj moné tuto koncepci aplikovat i pøi
studiu ostatních náboenských tradic.44 Také o judaismu, islámu, hinduismu, buddhismu a èínském náboenství platí, e sledování jejich dìjin
jako sekvence nìkolika základních paradigmat má nesmírnou heuristickou
potenci: umoòuje plodnou kombinaci diachronní perspektivy (sled dìjinných paradigmat) a synchronní perspektivy (hlubinná struktura a celostní
konsistence v rámci kadého paradigmatu). Umoòuje tedy uspoøádat
zdánlivì nekoneènou záplavu dìjinných faktù do smysluplného vzoru:
umoòuje tedy plauzibilní periodizaci, sledování vnitøní koherence v rámci
jednotlivých paradigmat a zároveò prognostiku ve vztahu k monostem
budoucího vývoje. Pøehlednost je navíc zaruèena tím, e základních
4 3 K následujícímu viz kapitolu Zum Paradigmenwechsel in den Weltreligionen v knize
Theologie im Aufbruch, s. 253nn. Viz také Svìtový étos, s. 112nn.
4 4 Viz napøíklad jeho pojetí rozhodujících paradigmatických posunù v buddhismu H. Küng,
H. Bechert, Køesanství a buddhismus, Praha 1998, s. 92nn, 128nn, 180nn.
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paradigmat v dìjinách jednotlivých tradic je vdy jen velmi omezený poèet,
øádovì nìkolik.
Küng ovem odmítá jak evoluèní, tak degenerativní pojetí sledu paradigmat. Nová paradigmata mohou ve vztahu k pøedelým znamenat pokrok i úpadek. Nová paradigmata vykazují vùèi pøedelým nutnì jak kontinuitu, tak diskontinuitu. Jsou to celostní vzorce rozumìní smyslu lidské
existence (ve vztahu k transcendenci), znamenají vak vdy novou konstelaci konstant a promìnných. V dìjinách náboenství navíc platí, e starí
paradigmata mají mnohem vìtí setrvaènost ne napø. ve vìdì, èasto
zùstávají zachována (díky institucím a komunitám, které jsou jejich nositeli)
a existují dlouhodobì paralelnì s mladími paradigmaty. Náboenství jakoto nositelé smyslu lidského ivota jsou toti (a v jistém smyslu musí být)
bytostnì konzervativní: náboenská paradigmata vzdorují zmìnám a otøesùm (jetì víc, ne paradigmata vìdy), protoe jsou nositeli a zárukami
smyslu, zakotvením individuální i kolektivní identity a zdrojem orientace.
Ta která náboenská tradice je ovem vdy a nutnì víc ne to které
(její) konkrétní paradigma. Dané náboenství nesmí být ztotoòováno
s jedním konkrétním paradigmatem tohoto náboenství. Kadé paradigma
pak odvozuje svou legitimitu jednak z vìrnosti normativnímu poèátku
(nakolik je v souladu s pùvodní kanonickou normativitou té které tradice),
jednak z pøimìøenosti dobì a kultuøe (nakolik adekvátnì odpovídá na
otázky a výzvy vlastní dìjinné epochy). Napøíklad: U kadého køesanského paradigmatu je tøeba klást dvojí otázku: 1) Je toto paradigma
v souladu s evangeliem? 2) Je toto paradigma relevantní a adekvátní pro
svou dobu? Podobnì je tøeba se ptát u ostatních náboenských tradic
a jejich dìjinných paradigmat.
Uplatnìní koncepce paradigmat a jejich sledu na dìjiny náboenských
tradic má podle Künga následující výhody. Souèasná globální politická
situace staví pøed kadého odpovìdného køesana úkol promýlet principy
koexistence a spolupráce se stoupenci jiných náboenských tradic. Jak
Küng èasto opakuje: není svìtového míru bez míru mezi nábonstvími a
není míru mezi náboenstvími bez mezináboenského dialogu. A mezináboenský dialog není myslitelný bez snahy co nejvíce porozumìt ostatním náboenským tradicím a jejich stoupencùm. Problémem na cestì
k tomuto adekvátnímu porozumìní není dnes podle Künga pøedevím
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nedostatek informací. Naopak, informací je v jistém smyslu pøíli mnoho.
Je tøeba hledat poøádající principy, které umoní strukturovat chaotickou
zmì nepøeberných informací do smysluplných vzorcù. Právì k tomu
velmi dobøe slouí podle Künga koncepce dìjin náboenských tradic
jakoto sledu (vdy jen nìkolika) základních paradigmat. S vyuitím optiky
teorie paradigmat je navíc podle Künga moné zøetelnì identifikovat
a rozliit tøi základní typy náboenských tradic: tradice prorocké, mystické
a mudrcké, co zhruba odpovídá (z hlediska pùvodu) èlenìní na náboenství
semitského, indického a èínského typu.45
Küng sám svou hermeneutickou metodologii jak známo otestoval tím,
e vypracoval tøi obsáhlé monografie, traktující dìjiny judaismu, køesanství
a islámu právì jako sekvenci nìkolika základních odliitelných paradigmat.
Na základì dlouholeté práce s teorií sledu paradigmat doel k pøesvìdèení,
e vyuití této koncepce umoòuje zøetelnì sledovat paralely, analogie
a konvergence mezi jednotlivými tradicemi, ale právì tak zøetelnì ukazuje
na divergence a antagonismy mezi nimi. Zároveò je moné sledovat vìtí
míru shody mezi nìkterými konkrétními paradigmaty køesanství a nìkterými konkrétními paradigmaty jiných tradic (ne vdy vzájemnì souèasnými
z hlediska absolutního datování). Dalí nespornou výhodou koncepce dìjin
náboenských tradic jakoto sledu paradigmat je podle Künga monost
více ménì zøetelnì odliit to podstatné (bytostné) od okrajového a pøechodného, to centrální a trvale platné od marginálního a pomíjivého.
2. Otázka pravdy v teologii náboenství46
Küng se pochopitelnì v souvislosti s tímto pojetím duchovních dìjin lidstva
musel vyrovnávat s podezøením z dìjinného relativismu. Pøipoutí, e jeho
koncepce odpovídá jistému druhu perspektivismu. Odmítá toti pøedpoklad (typický pro nìkteré osvíceské myslitele), e souèasné paradigma
èi jednodue souèasná doba a kultura jsou imunní vùèi dìjinné podmínìnosti
a konkrétní situovanosti, kterou (tak rády) pøipisují vem minulým epochám.
4 5 Viz k tomu Svìtový étos, s. 118nn, a také H. Küng, J. Ching, Køesanství a náboenství
Èíny, Praha 1999, s. 11nn.
4 6 K následujícímu viz kapitolu Gibt es die eine wahre Religion? v knize Theologie im
Aufbruch, s. 274nn.
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Objektivní stanovisko, nahlíející shora panorama dìjinných paradigmat,
není èlovìku dostupné. Proto Küng své zpracování (do jednotlivých
paradigmat periodizovaných) dìjin judaismu a islámu (ale i køesanství)
nepovauje za definitivní a objektivní, ale za pokud mono obecnì srozumitelné a pøijatelné, zároveò ovem pøiznanì podmínìné køesanským
východiskem (a navíc hlediskem Evropana dvacátého století). Küng pochopitelnì zároveò zve idovské a muslimské uèence, aby jeho studie
kriticky komentovali a testovali a aby podobným zpùsobem zpracovali
dìjiny svých tradic, ale i tradice køesanské.
Koncepce dìjin náboenských tradic jakoto sledu paradigmat má
podle Künga vlastnì docela skromné noetické ambice: chce být heuristickým nástrojem, umoòujícím lepí vzájemné porozumìní. Küng ovem
cítí potøebu (mimo jiné proto, aby odvrátil podezøení z relativismu) vypracovat v rámci svého pojetí dìjin náboenství kritéria pravdivosti. Nemámeli propadnout bezbøehému relativismu, musíme podle Künga jednoznaènì
a srozumitelnì definovat podmínky monosti kladení otázky po pravdì.
Jedna z moností, jak tuto otázku nastolit, je vyjít z klasické rozpravy
teologù o tom, zda existuje jen jedno pravé náboenství. Pøesnìji, zda
køesanství (právì a jenom køesanství) je tímto jediným pravým náboenstvím. Küng tuto otázku pøijímá a odpovídá na ni diferencovanì. Rozhodnì odmítá vyhnout se této otázce konstatováním, e køesanství není
náboenstvím, a proto nemùe být pomìøováno na jedné kále s jevy
z kategorie náboenství, do které vlastnì samo nepatøí. Tvrdit (jako nìkteøí
stoupenci dialektické teologie), e køesanství není náboenství, se Küngovi
jeví (podobnì jako napø. Tillichovi) právì málo dialektické.
Dalí zpùsob, jak obejít otázku po pravdì náboenství, je podle Künga
snaha suspendovat tuto otázku v zájmu rozvíjení pøátelských vztahù mezi
stoupenci rùzných náboenství. Právì otázka po pravdì ale podle Künga
nezbytnì patøí do mezináboenského dialogu, právì tak jako vydávání
svìdectví o vlastní víøe (a pochopitelnì naslouchání svìdectví ostatních).
V tomto smyslu Küng odmítá jako neuspokojivé i Lessingovo pragmatické
øeení konfliktu náboenských pravdivostních nárokù dùrazem na mírumilovnou, náboensky autentickou praxi sousedských vztahù.47
47 Lessing tuto koncepci vyjadøuje ve své slavné divadelní høe Moudrý Nathan (1779).
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Otázku po pravdì nelze umlèet, a to ani relativizací vech náboenských výpovìdí (vèetnì jejich pravdivostního nároku) odkazem na dìjinnou
a kulturní podmínìnost vech náboenství, vèetnì jejich normativních
poèátkù. Zajisté je tøeba rozliovat vnìjí (objektivizovanou) vrstvu náboenství (normativní texty, obøady, instituce), která je nutnì dobovì a kulturnì podmínìná, a vrstvu subjektivní, niternou (pietas). Kadá z tìchto
vrstev se k pravdì vztahuje jiným zpùsobem. Ale není moné pravdivost
spojovat jen se subjektivní dimenzí náboenství a zamìòovat ji s vnitøní
opravdovostí upøímnì ité víry. Nelze se takto uchýlit (jak èiní stoupenci
pluralistické teologie náboenství) k odkazu na (hypoteticky univerzální)
pøedjazykovou niternou (mystickou) zkuenost jako jediné mìøítko pravdivosti (opravdovosti) náboenství. Jednodue proto, øíká Küng, e
neexistuje nahá, holá, neinterpretovaná zkuenost48 (tak jako nelze hovoøit
o nahém, holém, neinterpretovaném Zjevení). Niternou zkuenost nelze
abstrahovat od jejího jazykového výrazu, který sice na jedné stranì odráí
zasazenost do té které tradice a do konkrétního kulturnì náboenského
horizontu, který ovem zároveò nutnì a neodmyslitelnì nárokuje pravdivost, tj. pravdivé, adekvátní vypovídání o skuteènosti.
Neuspokojivým se Küngovi jeví také klasické inkluzivistické øeení
otázky pravdy náboenství. Inkluzivisté nárokují (stejnì jako exkluzivisté)
pro vlastní tradici privilegovaný pøístup k pravdì (resp. ke Zjevení), narozdíl
od exkluzivistù z toho ovem nevyvozují, e vechna ostatní náboenství
jsou falená (ïábelské li èi lidské omyly). Naopak pøedpokládají alespoò
dílèí univerzální dostupnost Zjevení resp. pravdy v náboenském smyslu.
Plnost pravdy pøedpokládají ve vlastní tradici, rùznì vysokou míru pravdy
ovem pøedpokládají resp. nalézají i v ostatních tradicích.
A potud Küng samozøejmì souhlasí, ostøe se vak vymezuje vùèi
spekulativnímu zahrnutí (inkluzi) jinovìrcù do køesanství, jak jej navrhuje
K. Rahner ve své koncepci anonymního køesanství.49 Tato koncepce je
podle Künga nakonec nedostatkem respektu k jinakosti jiného, jedná
se o nevyádaný kompliment a pøemoení objetím. Navíc pojem ano4 8 Viz k tomu Küngùv rozbor vztahu jazykových výpovìdí a niterné zkuenosti in H. Küng,
H. von Stietencron, Køesanství a hinduismus, Praha 1997, s. 60nn.
4 9 Viz k tomu Küng, Christ sein, s. 89nn.
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nymní køesan obsahuje podle Künga logický spor (oznaèuje jej za døevìné elezo50). Køesanem nelze být jinak ne vìdomým následováním
Jeíe jako Krista, tedy dosvìdèováním (slovy i skutky) právì tohoto
Jeíe Krista jako rozhodujícího Boího zjevení. To samozøejmì nelze
dìlat anonymnì.
Ve snaze nalézt adekvátní kritéria pravdivosti Küng odmítá jak exkluzivismus s jeho pojetím výluèného majetnictví pravdy, tak pluralismus
(s jeho vágním univerzalismem a rezignací na pravdu), tak i inkluzivismus
s jeho tendencí nebrat dostateènì vánì (konfliktní) pravdivostní nároky
(tyto pravdivostní nároky bývají podle Künga v rámci inkluzivismu velijak
uzávorkovány a neutralizovány a skuteènost, e náboenské výpovìdi
jinovìrcù chtìjí adekvátnì odkazovat ke skuteènosti, tedy adekvátnì resp.
pravdivì o skuteènosti vypovídat, nebývá brána dostateènì vánì). Küng
tedy nepøijímá ani jedno ze tøí klasických teologických øeení otázky
konfliktních pravdivostních nárokù mezi náboenstvími.51
3. Tøi kritéria a tøi dimenze 52
Své pojetí pøedznamenává konstatováním, e hranice mezi pravdou
a nepravdou není hranicí mezi jedním (pravdivým) náboenstvím a ostatními, ale e tato hranice prochází napøíè jednotlivými náboenstvími, 53 ba
v jistém smyslu tato hranice prochází jednotlivými vìøícími. V náboenství
toti do znaèné míry platí (alespoò z hlediska jeho subjektivní stránky,
resp. autentiènosti) vzájemné pøekrývání Dobra a Pravdy: dobrý køesan
je pravdivý køesan (a naopak), dobrý buddhista je pravdivý buddhista
atd.
5 0 Viz Být køesanem, s. 43.
5 1 Viz Küngovu úvodní sta v sérii Christentum und Weltreligionen, München 1984, která
vyla v èetinì v oddìlených svazcích (spolu s pozdìjí knihou H. Küng a J. Ching, Køesanství a náboenství Èíny, Praha, 1999). Zmínìná Küngova úvodní sta stejnì jako epilog jsou v èeském vydání zaøazeny v kadém ze tøí samostatných svazkù (vìnovaných
hinduismu, buddhismu a islámu), viz H. Küng, J. van Ess, Køesanství a islám, Praha,
1998, s. 16nn, H. Küng, H. von Stietencron, Køesanství a hinduismus, s. 16n, H. Küng,
H. Bechert, Køesanství a buddhismus, s. 16n. Viz také H. Küng, Svìtový étos, s. 77nn.
5 2 Viz k následujícímu Svìtový étos, s. 82nn.
5 3 K hranici mezi pravdou a nepravdou jdoucí napøíè náboenstvími viz napø. H. Küng,
J. van Ess, Køesanství a islám, s. 17.
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Zároveò ovem nemùeme zùstat u tohoto odkazu k vnitøní autenticitì
náboenského proitku a jím utváøeného ivota. Musíme hledat i explicitní
zobecnitelná kritéria, aplikovatelná beze zbytku na vechny náboenské
tradice. Küng v tomto smyslu hovoøí o obecném etickém kritériu lidskosti.54 Daný náboenský jev èi útvar je natolik legitimní (pravdivý), nakolik
umoòuje svým stoupencùm být opravdovými lidmi. Ve, co ohrouje èi
nerespektuje lidskou dùstojnost, pøed tímto obecnì etickým kritériem
neobstojí.
Vedle tohoto obecnì etického kritéria Küng uvádí jetì (ji zmiòované)
obecné náboenské kritérium, kritérium kanonicity, zvané té kritérium
normativních poèátkù nebo kritérium pùvodu.55 Ten který náboenský
jev èi útvar je natolik legitimní (pravdivý), nakolik je v souladu s normativními zdroji daného náboenství (s poselstvím zakladatele, svaté knihy
atd.).
Vedle tìchto dvou obecných kritérií uvádí Küng jetì tøetí, specificky
køesanské kritérium, které je pøímo aplikovatelné pouze na køesanství,
nepøímo i na ostatní náboenství. Specificky køesanské kritérium spoèívá
v otázce, zda je daný jev èi útvar v souladu s duchem Jeíe Krista.
Ostatní náboenství mají pochopitelnì odliná (sobì vlastní) specifická
kritéria.
Jak tedy s vyuitím takto formulovaných kritérií (obecnì etické kritérium, obecnì náboenské kritérium a specificky køesanské kritérium)
odpovìdìt na otázku, zda existuje jen jedno pravé (pravdivé) náboenství?
Odpovìdìt je tøeba diferencovanì. K adekvátní odpovìdi je podle
Künga tøeba rozliit vnìjí a vnitøní perspektivu èi dimenzi.56 Vnìjí perspektiva odpovídá panoramatickému pohledu komparativní religionistiky,
z tohoto hlediska je nepochybnì vícero pravých náboenství. Vnitøní perspektiva odpovídá angaovanému postoji konkrétního vìøícího. Toto vnitøní
hledisko je nepøenositelné, je tedy principiálnì nedostupné pro toho, kdo
danou náboenskou tradici sám nepraktikuje (tj. není uvnitø, ale právì
vnì). V tomto smyslu platí, e perspektiva neutrality povznesené nad
vechny náboenské opce je èlovìku nedostupná.
5 4 Viz napø. Svìtový étos, s. 87nn.
5 5 Viz napø. Svìtový étos, s. 83nn.
5 6 Srov. Svìtový étos, s. 96.
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Èlovìk se ovem mùe (musí) podle Künga snait o kombinaci vnìjí
a vnitøní perspektivy  tak jako nìmecký historik píící dìjiny Evropy
nebo jako výcarský právník pùsobící v oblasti mezinárodního práva. Nicménì konkrétní vìøící bude vdycky doma jen a právì ve své náboenské
tradici. Z tohoto vnitøního hlediska, øíká Küng, existuje jen jedno pravé
náboenství. Souvisí s nejhlubím rozhodnutím víry toho kterého èlovìka.
Küng sám za sebe vyznává, e jako køesan vìøí, e Bùh mluvil (mluví)
rozhodujícím (definitivním) zpùsobem právì v pøíbìhu Jeíe Krista.57
Jako kadý èlovìk, i Hans Küng nakonec konkrétnì odpovídá na otázku
èí jsem, na co v ivotì sázím, po jaké cestì jdu. Jakkoli se tedy
pøimlouvá za spolupráci teologie a religionistiky resp. za kombinaci vnitøní
a vnìjí perspektivy, jeho osobní cestou, jeho jednoznaènou existenciální
volbou je cesta Jeíe Krista. 58 V Jeíovì pøíbìhu (a pro Künga jenom
v nìm) ostatnì docházejí naplnìní vechna tøi kritéria. Obecnì etické
kritérium lidskosti odpovídá Jeíovì pøíbìhu jako modelu autentického
lidství, jako uskuteènìní lidskosti par excellence.59 Obecnì náboenské
kritérium pùvodu odpovídá Jeíovì pøíbìhu jakoto støedu Písma a normì
vech norem v rámci køesanské tradice. Specificky køesanské kritérium
souladu s duchem Jeíe Krista odpovídá (tautologicky) Jeíovì pøíbìhu
jakoto dìjinné stopì tohoto ducha.
S ohledem na omezenost lidského poznání Küng ovem dodává, e
vedle vnìjí a vnitøní perspektivy je tøeba hovoøit jetì o tøetí, vertikální
dimenzi. Lidské poznání je èásteèné, i samo køesanství je v tomto smyslu
na cestì. Jaký je cíl této cesty, ukáe teprve budoucnost. Vechny
hermeneutické úvahy musí brát vánì také tento poslední, eschatologický

5 7 Viz k tomu J. Munzar, Kdo je Hans Küng a oè mu jde, s. 25.
5 8 V tomto smyslu také Küng v zásadì odmítá v souèasnosti hojnì diskutovanou monost
dvojí (nebo víceèetné) náboenské identity, viz k tomu H. Küng a J. Ching, Køesanství
a náboenství Èíny, s. 262.
5 9 V tomto smyslu také Küngovo pojetí køesanství odpovídá modernì-postmodernímu
obratu k èlovìku (viz k tomu napø. Být køesanem, s. 9nn a také s. 108nn, s. 242n):
køesanství je vlastnì radikální humanismus (viz napø. Christ sein, s. 545nn, struènì
v èetinì viz napø. Krédo, s. 184n), ovem vèetnì neodmyslitelného odkazu k transcendenci, bez kterého èlovìk není celý. Køesanská zvìst, ukotvená v Jeíovì pøíbìhu, je
zvìstí nové humanity, zvìstí lidského ivota ve znamení víry, nadìje a lásky, lidství
jakoto bytí pro druhé.
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horizont. V jistém smyslu jsou vechna náboenství na cestì k pravdì,
ádné z nich vak nemá celou pravdu. Lidské poznávání pravdy je tøeba
klást do eschatologické perspektivy. Jak øíká Küng, na konci lidského
ivota i svìtových dìjin u nebude buddhismus ani hinduismus ani
islám ani judaismus. Ba ani køesanství u nebude. Na konci nezùstane ádné náboenství, ale jen ten Nevyslovitelný, ke kterému smìøují vechna náboenství, kterého i køesané teprve tehdy plnì poznají
 a nedokonalé ustoupí dokonalému  tak jak jsou sami plnì poznáni: pravdu tváøí v tváø. A na konci u nebude mezi náboenstvími
stát postava, která by je rozdìlovala, ani prorok ani osvícený, ani
Mohamed ani Buddha. Vskutku ani Kristus Jeí, v nìho vìøí køesané, nebude stát jako pøíèina rozdìlení. Ale ten, kterému, jak øíká
Pavel, vechny mocnosti (vèetnì smrti) jsou poddány, poddá se
sám Bohu take Bùh sám (ho theos)  nebo jakkoli jej nazývají na
Východì  bude opravdu nejen ve vech vìcech, ale vechno ve
vem 1 Kor. 15:28.60

IV. KRITICKÉ OTÁZKY
1. Radikální katolicita
Z výe nastínìných obrysù Küngova teologického profilu je patrné, jak si
ostatnì vímají mnozí komentátoøi jeho díla, e tento myslitel usiluje
o principiální katolicitu køesanské teologie (a to dokonce i proti partikularitì
øímskokatolického konfesionalismu). Je to patrné i na vývoji Küngova
mylení: nejprve se soustøedil na reformu vlastní, øímskokatolické církve,
poté zamìøil svou pozornost na ekumenickou íøi celého køesanstva,
a také na irí kontext souèasné moderní a postmoderní kultury. Posléze
svou pozornost zamìøil na mimokøesanská náboenství a zahrnul je do
svého pojetí globálního ekumenismu. V jistém smyslu lze tedy konstatovat,

6 0 Tímto odstavcem Küng zakonèuje svou studii o teologické hermeneutice Theologie im
Aufbruch, s. 306.
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e Küngovo mylení je bytostnì, radikálnì katolické, v tom nejlepím
smyslu katolického univerzalismu.61
2. Úskalí relativismu
Dále je zøejmé, e Küngova teologická stanoviska jsou ve svìtle jeho
hermeneutických pøedpokladù zcela konsistentní, nejsou to nedomylené
ústupky duchu doby ani provokativní útoky na tradièní vìrouku a její nositele, motivované Küngovým psychologickým ustrojením. Aèkoli mnozí
kritikové Küngovi podsouvají teologickou mìlkost, samoúèelné rebelantství
nebo zaprodanost modernitì, Küng má pro svá stanoviska, jak jsme vidìli,
daleko lepí dùvody a pøesvìdèivé argumenty.
Pokud toti pøijmeme Küngovu radikální tezi o dìjinné podmínìnosti
vech lidských artikulací náboenské pravdy, vech lidských recepcí Zjevení, vech interpretací náboenské zkuenosti a víry, vech paradigmat,
horizontù rozumìní a interpretaèních rámcù (a to vèetnì onoho horizontu
rozumìní, který urèoval mylení biblických autorù a zejména horizontu
rozumìní koncilních otcù, kteøí formulovali starocírkevní vyznání), vìtina
dùsledkù, které Küng vyvozuje z tohoto pøedpokladu, se jeví konsistentní,
ba dokonce nevyhnutelná. Pak je ovem na místì otázka, zda Küngova
teologie pøece jen neústí v relativismus a epistemologický pluralismus
(aèkoli obojí, jak jsme vidìli, Küng rozhodnì odmítá). Mnozí Küngovi
kritikové trvají na tom, e Küng se relativistickým a pluralistickým konsekvencím své hermeneutiky neubránil62 (a u jej podezírají z pøíliné poplatnosti osvícenství nebo, pøípadnì, v souvislosti s programem svìtového
étosu, z pragmatické rezignace na pravdu, jak ji nalézáme napøíklad
v Lessingovì modelu mezináboenských vztahù). Trvají na tom, e Küngova hermeneutika nakonec vede ke stejným nebo velmi podobným
problémùm, úskalím a slepým ulièkám, jako hermeneutika liberálního
protestantismu 19. století, ústící koneckoncù (naprosto konsekventnì) a
v problematizaci absolutních nárokù køesanství u Troeltsche.

6 1 Tak o Küngovi hovoøí napø. evangelický teolog E. Jüngel, viz k tomu Kuschel, Theologie
in Freiheit, s. 46-48.
62 Viz napø. Ch. Sinkinson, The Universe of Faiths, Carlisle 2001, s. 166.
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Principiální otázkou, kterou je tøeba klást Küngovì teologii náboenství,
tedy není, zda ve vìci christologie a nauky o Trojici neèiní pøíli velké
ústupky judaismu a islámu,63 ale daleko spí, zda je moné a teologicky
odpovìdné takto radikálnì relativizovat tradièní køesanskou vìrouku
(vèetnì starocírkevních vyznání) uzávorkováním kterékoli a kadé artikulace køesanské víry poukazem na dìjinnou podmínìnost paradigmatu,
ve kterém vznikla. Týká se to zejména dìjinného paradigmatu, v jeho
rámci vznikly pro dalí dìjiny køesanství smìrodatné a závazné formulace
základních èlánkù víry, tedy období starocírkevních koncilù.
3. Úskalí relativismu a reformaèní pojetí Písma
Skuteènost, e starocírkevní vyznání byla spoluurèena vlivem øecké
filosofie a e tento vliv není neproblematický, patøí odedávna k dùleitým
tématùm protestantismu. Mnozí protestanttí teologové se vak dlouho
domnívali, e mohou odmítat øeckou metafyziku (s její aspirací na nadèasovou platnost), která poskytla pojmový aparát pro artikulaci vysoké
christologie a trojièní nauky, a pøesto podret tyto základní vìrouèné èlánky
køesanství, protoe jsou to zjevené pravdy, které je mono dohledat
v bibli, zcela bez odkazu na øeckou mylenkovou tradici. Nadèasovost
vysoké christologie a trojièní nauky tedy nespojovali s nadèasovostí øecké
metafyziky, ale s nadèasovostí Boích pravd zjevených v Písmu, které je
v duchu reformaèní zásady sola scriptura jediným legitimním zdrojem
teologie a je zároveò uchránìno lidské dìjinné podmínìnosti a relativity,
protoe jeho autorem je Bùh.
Zásadní zpochybnìní tohoto protestantského øeení pøinesla osvícenská racionalita a na ní zaloená historicko-kritická metoda studia bible.
Vylo najevo, jak problematický je pøedpoklad, e napøíklad Kristovo boství (christologii chalkedonského typu) nebo nauku o Trojici lze pøesvìdèivì
a jednoznaènì doloit z Písma, a to i za pøedpokladu, e vykladaè nepodniká
vìcnou kritiku exegetických nálezù, ale hledá právì jejich pùvodní, autorem
zamýlený smysl. Pro evangelické teology, nezatítìné uèitelským úøadem,

63 Viz k tomu napø. Küngovu práci Das Judentum, s. 454nn nebo H. Küng, J. van Ess,
Køesanství a islám, s. 154nn.
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se zde otevøela dvojí monost: 1) Mohou se snait za cenu heroického,
místy a zoufalého úsilí apologetické sofistiky zachránit situaci trváním
na (s postupem vìdeckého bádání stále problematiètìjím) stoprocentním
souladu mezi adekvátním, vìdeckým výkladem biblických textù a starocírkevními (a reformaèními) formulacemi vìrouky. Touto cestou dosud
kráèí jak známo defenzivní protestantský fundamentalismus, který chce
i dnes vykládat bibli, jako by nebylo historicko-kritické biblistiky (a který
dnes místy utilitárnì vyuívá postmoderní relativizace vìdecké metodologie
v pøístupu k dìjinám, take vlastnì i fundamentalistický ahistorismus má,
argumentují nìkteøí, nezadatelné právo na své místo na slunci). 2) Protestanttí teologové, kteøí se snaili poctivì èelit výzvám a konsekvencím
vìdeckého (historicko-kritického) pøístupu k biblickým textùm, a kteøí
zároveò pochopitelnì nebyli ve svém bádání urèováni normativitou uèitelského úøadu, postupnì revidovali velkou èást tradièního církevního výkladu
Písma a pochopitelnì také na nìm zaloených artikulací køesanského
pravovìøí. Tento postupný erozivní efekt dospìl v nìmeckém liberálním
protestantismu ke svému vrcholu. Teologie liberálního protestantismu,
místy snad a pøíli pøizpùsobivá dobovému intelektuálnímu klimatu,
nakonec v jistém smyslu zøejmì vedla k váné krizi samotného køesanství,
urèovaného touto teologií. Váná hrozba (která se navíc do jisté míry
naplnila), e tento typ køesanství se rozplyne v kultuøe, nejen e nepøedstavovala pøitalivou alternativu ani pro protestantské fundamentalisty,
ani pro uèitelským úøadem chránìné katolíky, ale stala se zárodkem
vzpoury ve vlastních øadách.
4. Úskalí relativismu a Barthova odpovìï
Právì tato vzpoura, spojená pøedevím s epochálním vystoupením
a pùsobením Karla Bartha, je (jak jsme vidìli výe) fascinující inspirací
pro Hanse Künga. Zdá se, e Barth otevøel tøetí cestu, jak teologicky
odpovìdìt na výzvu, kterou pro reformaèní køesanství pøedstavuje
dekonstrukce pøedkritického pojetí Písma. Exegeze (vìdecká, ovem
zároveò vìcí Písma bytostnì zasaená) je a musí zùstat jediným východiskem dogmatiky. S tímto Barthovým heslem Küng vøele souhlasí.
Ovem jak jsme vidìli výe, Küng se domnívá, e Barth není v této vìci
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zcela dùsledný. Vytýká mu, e vedle historicko-kritického exegetického
ohledání dobových pøedstav o pekle, prvotním høíchu, démonech atd. Barth
nepodrobuje stejnì pøísnému kritickému tázání také vysokou christologii
a trojièní nauku, resp. jejich (údajné?) zakotvení v Písmu. Otázkou je, zda
by Karl Barth, pokud by se øídil touto Küngovou výtkou, neskonèil
nebezpeènì blízko teologii liberálního protestantismu 19. století (v jeho
poplatnosti intelektuálnímu klimatu pozdního osvícenství, v jeho postupné
ztrátì slanosti a v jeho více ménì nevyhnutelné problematizaci absolutnosti køesanství). Jinak øeèeno, otázkou je, zda tam neskonèil (èi spíe
nesmìøuje) Hans Küng.
Napøíklad Küngova výe osvìtlená snaha kombinovat vnitøní a vnìjí
perspektivu v pohledu na náboenství by byla zøejmì pro Bartha principiálnì problematická, ne-li scestná. Pokud èlovìk sám sobì rozumí tak,
e je pøíjemcem a angaovaným svìdkem zjevené pravdy (jakkoli je zároveò hlinìnou nádobou, co se samozøejmì týká také moností a mezí
lidského rozumu a moností a mezí lidského jazyka), není pro nìj nadále
dostupná neutrální pozice, bohorovnì pøehlíející panorama náboenských
dìjin lidstva, a na ní zaloená tolerance a relativizace vech, tedy i vlastních
obsahù víry. Pravda je netolerantní. Poznaná pravda není snáenlivá
k poznanému omylu. Nic na tom nemìní dìjinná podmínìnost vech lidských artikulací pravdy. Hovoøíme-li toti o pravdì zjevené Bohem, Bùh
(ne èlovìk) je zde zárukou nadèasové platnosti a závaznosti zjevené pravdy.
Tato nadèasová platnost a závaznost se ovem musí nìjak vztahovat i na
(lidské, jazykové) artikulace této pravdy, jinak by nemìlo smysl o ní vùbec
hovoøit (nebo by zùstala omezena na niterný proitek).
Obávám se, e pokud z vìdomí dìjinné podmínìnosti èlovìka (pøípadnì
z vìdomí jeho poruenosti resp. padlého stavu) vyvodíme spolu s Küngem
radikální dùsledky ohlednì poznatelnosti a vyslovitelnosti (trvale, nepodmínìnì platné) pravdy, je skuteènì otázka, zda mùeme postavit dostateènì pevnou hráz relativismu a pluralismu, které alespoò na první pohled
z tìchto dùsledkù nutnì vyplývají.64 Výe uvedený obsáhlý citát ze samotného závìru Küngovy knihy o hermeneutice se zdá tyto obavy potvrzovat.
6 4 Samotný T. Kuhn, pùvodce teorie støídání (posunù) paradigmat ve vìdì (kterou Küng
aplikuje na dìjiny kulturních a náboenských tradic), byl svými kolegy podezírán z rela-
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5. Mezi relativismem a absolutismem: cesta dùvìry a svobody
Küng si je samozøejmì dobøe vìdom tìchto problémù, také se pokouí
formulovat obecnì srozumitelný a univerzálnì relevantní Boí nárok
(týkající se v principu kadého èlovìka, nejen køesanù), obsaený
v události Jeíe Krista.65 Do mezináboenských rozhovorù také vstupuje
jako tlumoèník a angaovaný svìdek tohoto nároku. Tento nárok, tato
Boí výzva obsaená v Jeíovì pøíbìhu a adresovaná vem pozemanùm,
vak podle Künga nestojí a nepadá s výsostnými christologickými tituly,66
s chalkedonskou naukou o Kristovì boství a nikajsko-caøihradskou naukou o Trojici. To jsou helenistickým paradigmatem podmínìné formulace,
které v souèasné dobì nekøesanùm (vìøícím èi nevìøícím) spíe komplikují nebo dokonce znemoòují porozumìní jádru evangelia.
Otázkou zùstává, nakolik je tato Küngova koncepce (a to právì
v souvislosti s teologickým øeením vztahu køesanství a ostatních náboenství) bezpeènì chránìna pøed úskalími, sesuvy (k relativismu
a pluralismu) a slepými ulièkami liberálního protestantismu. Küng sám se
ovem od christologické výprodeje liberálního protestantismu, jako i z ní
vyplývající rezignace na normativitu a finalitu Jeíe Krista naprosto
jednoznaènì a explicitnì distancuje. 67 Ztotoòuje se také s Barthovým
radikálním odmítnutím tohoto teologického trendu. V Barthovì provedení
má ovem toto odmítnutí liberalismu naprosto zøetelnou vnitøní konsistenci
a pøesvìdèivost. Naprosto zøetelnou vnitøní konsistenci má také teologické
odmítnutí liberalismu z pozic normativní øímskokatolické teologie. Küngovo
stateèné a jistì upøímné úsilí zároveò být a nebýt s Barthem (viz jeho
tivismu. Ve své odpovìdi na tuto kritiku Kuhn konstatuje, e kdyby svou teorii aplikoval
na kulturní okruhy (co právì Küng dìlá!), skuteènì by ústila v relativismus. Protoe ji
ale (pokraèuje ve své obhajobì Kuhn), aplikuje v oblasti pøírodovìdy, je naøèení z relativismu neoprávnìné, protoe pøírodovìda (a u v rámci kteréhokoli paradigmatu)
disponuje moností empirické a experimentální verifikace a falzifikace teorií a hypotéz
(kterou právì humanitní vìdy nedisponují!), a tím umoòuje pøibliování ke stále
adekvátnìjímu vypovídání o skuteènosti. Viz k tomu Kuhn, Struktura vìdeckých revolucí,
s. 201nn.
6 5 Küng v tomto smyslu hájí a dokládá Jeíovu nezaøaditelnost a nesrovnatelnost, viz
napø. Být køesanem, s. 85nn.
6 6 Srov. Být køesanem, s. 136.
6 7 Viz napø. Svìtový étos, s. 95n.
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zásadní výtku, e Barth nepodrobil náleité historické kritice vysokou
christologii a nauku o Trojici) a zároveò být a nebýt s uèitelským úøadem
své církve (v jeho konzistentním odmítnutí liberalismu) pochopitelnì èiní
Küngovu teologii mnohem zranitelnìjí a snáze kritizovatelnou (ne je
tomu jak v pøípadì Bartha, tak v pøípadì Magisteria), e pøece jenom
není dostateènì chránìna pøed relativistickými a pluralistickými dùsledky
teologií liberálního typu.
Opìt je tøeba poctivì dodat, e Küng tuto nezajitìnost své teologie
vìdomì pøijímá. Je toti pøesvìdèen, e (je-li Bùh Bohem) platnost Jeho
pravdy, Jeho nároku, Jeho vìci na tomto svìtì nepotøebuje lidské opory
a záruky, ani v podobì nadèasové platnosti øecké metafyziky, ani v podobì
nadèasové platnosti závazných výrokù øímskokatolického Magisteria, ani
v podobì nadèasové platnosti v Písmu nalezených vìrouèných tezí.
Vechny tyto lidské (a pøíli lidské) záruky Küng odmítá. Vìøí, e nejsou
zapotøebí, mùeme se bez nich obejít, smíme od nich a od jejich úzkostlivého
hájení svobodnì odpoèinout, protoe Bùh si svou pravdu, svùj nárok,
svou vìc na tomto svìtì (v církvi i mimo ni) obhájí a prosadí sám. Toto
Küngovo pøesvìdèení pochopitelnì nelze (jak on sám dobøe ví) nikterak
verifikovat (ani falzifikovat). Lze se na nìj pouze v rozumné dùvìøe
spolehnout. Toto spolehnutí, jakmile se jej èlovìk odváí, je ovem zdrojem
neuvìøitelné svobody, jak o tom svìdèí dramatický a dobrodruný prùbìh
Küngova tvùrèího ivota.68

6 8 Viz k tomu vedle (vícekrát zmiòované) pøíznaènì nazvané Kuschelovy studie Theologie
in Freiheit (Teologie ve svobodì), také ji zmínìnou Häringovu pøíznaènì nazvanou
monografii Hans Küng. Grenzen durchbrechen (Hans Küng. Prolamování hranic) a zejména první svazek Küngových pamìtí, nazvaný rovnì pøíznaènì Erkämpfte Freiheit
(Vybojovaná svoboda), München 2002.
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KÜNGOVA KONCEPCE
MEZINÁBOENSKÝCH VZTAHÙ
VE SROVNÁNÍ S JINÝMI POJETÍMI
Ivan O. tampach

1. Mezináboenská situace reflektovaná Hansem Küngem
Samozøejmým východiskem pro úvahy o mezináboenských vztazích je
náboenská pluralita. Musí tu být subjekty, které do vztahù vstupují, partneøi
vztahù. Èteme-li bìnou literaturu o mezináboenských vztazích, je
výsledným dojmem to, e aktéøi vztahù jsou samozøejmì dáni. Kdo jiný
by to mìl být, ne jednotlivá náboenství? Jsou to skuteènì právì jednotlivá
náboenství, kdo vstupuje do reálných mezináboenských vztahù? Jsou
takovými subjekty napø. køesanství, judaismus nebo hinduismus?
V religionistice patøí k dobrému tónu náboenství nedefinovat s odùvodnìním, e se nelze shodnout na definici pøijatelné pro vechny. Pokud
pøece zachováme slunost vùèi diskusním partnerùm a sdìlíme jim, v jakém smyslu uíváme nejednoznaèného a kontroverzního termínu náboenství, pøipíeme mu význam vztahu èlovìka k transcendentní skuteènosti.1
Èím pak budou mezináboenské vztahy? Jaký význam by mìla formulace,
e jde o vztahy vztahù nebo vztahy mezi rùznými vztahy? Naráíme tu na
problém jednoty a plurality náboenství. Jde-li o proívaný a uskuteèòovaný lidský vztah, je subjektem jednotlivec a náboenská pluralita je
pluralita jedincù, kteøí se vztahují, kadý svým jedineèným a nezastupitel1 Tato strukturální definice je velmi èastá a vyjadøuje jistou shodu religionistù, ba i teologù.
Pøehled a zhodnocení definic náboenství podává publikace Z. S. Zdybicka, Cz³owiek
i religia: zarys filozofii religii, Lublin 1993.
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ným zpùsobem k transcendenci. Pro tuto úvahu je lhostejné, chápe-li se
transcendence personálnì, tedy theisticky (a monotheisticky nebo polytheisticky) nebo nepersonálnì a tedy netheisticky. V prvém pøípadì pùjde
o vztah obdivu, údivu, úcty, úasu a respektu. Ve druhém pøípadì jde
o vztah v podobì smìøování k cíli transcendujícímu lidské síly a monosti.
Co by ale v tomto pojetí byly mezináboenské vztahy? O náboenství
jako vztahu mùeme mluvit obecnì a lze také mluvit schematicky o náboenství jako globálním jevu, tedy o jakémsi vztahu lidstva k transcendenci;
pak by se moné kontakty odehrávaly uvnitø jediného univerzálního
náboenství. Mùeme být konkrétní a pøipsat náboenský vztah kadému
jednotlivci a mluvit o pluralitì miliard individuálních náboenství.2
Pøedstavy, city, rozhodování a jednání lze sdílet. V tomto smyslu mùeme mluvit o skupinovém náboenství, a se ji od jiných individuálních
a skupinových náboenství odliuje názvem nebo ne. Èlovìk v definici
náboenství mùe být chápán jako jednotlivec, ale také ve smyslu lidského
sociálního celku, náboenského uskupení. Sdílené náboenství na rozdíl
od èistì osobního vyaduje komunikaci. Pro dalí zájemce i badatele je
pak pøístupné ve znacích a znakových strukturách, pomocí nich se komunikace uskuteèòuje. Lze zùstat u studia tìchto znakù, lze je èíst, lze
konat hermeneutickou práci a tak se od znakù propracovávat k tomu, co
se pøedpokládá jako znaèené, 3 tedy k náboenské zkuenosti, k proívanému vztahu ke skuteènosti pokládané za transcendentní. Náboenskými
znaky mohou být texty, ale i výtvarná díla nebo kultické úkony. Jiný pøístup
k sociální skuteènosti náboenství pøedstavuje fenomenologie, která si
vímá náboenských jevù a analyzuje je tak, aby jevy pøily ke slovu, aby
se v deskripci a interpretaci náboenských jevù ukázal jejich smysl.
Na pøíkladech lze ukázat, e stanovení okruhu významných, údajnì
svìtových náboenství jako samozøejmých protagonistù mezináboenských vztahù má ze shora uvedených dùvodù v sobì dost libovùle. Jsou
idy (v náboenském smyslu)4 pøísluníci reformních (napø. liberálních,
2 Podrobnìji k náboenské pluralitì v èlánku I. O. tampach, Náboenská pluralita a její
(ne)zvládání. In: Teologie & Spoleènost, è. 4(2006), s. 3  8.
3 Signifié ve smyslu lingvistiky Ferdinanda de Saussure.
4 S ohledem na historické konotace a v souladu se souèasnou idovskou praxí neakceptuji
psaní id v etnickém a id v náboenském smyslu. V pøípadì judaismu se také pro
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resp. progresivních) skupin, které nejsou uznávány ortodoxními náboenskými autoritami za pøísluníky judaismu? Patøí k tému náboenství také
chabadnici, kteøí jiné vyuèují judaismus, ale které významní pøedstavitelé
judaismu za idy nepokládají, a to vzhledem k pøesvìdèení mnoha z nich,
e rabín Menachem Mendel Schneersohn roku 1994 nezemøel, nýbr ije
a je Mesiáem? Jsou idy karaité, kteøí neuznávají jeruzalémský kánon
Bible (Tenachu) a nepouívají ani Minu? Jak vstupuje do mezináboenských vztahù celek, jeho hranice jsou dány tak neurèitì a jsou pøedmìtem
rùzných diskusí?
Chceme-li uvést pøíklad odjinud, mùeme zmínit pochybnosti hlavního
proudu køesanství (zahrnujícího schematicky a zjednoduenì øeèeno
pravoslavné, katolíky a reformaèní køesany) o pøíslunosti historických
i souèasných gnostikù ke køesanství a podobnì té napø. z rùzných dùvodù
o mormonech, svìdcích Jehovových, èlenech unifikaèního hnutí reverenda
Sun Myung Moona, o anthroposofech (kteøí se sami za náboenský smìr
nepokládají a køesanskou látku povaují za souèást duchovní vìdy)
a o køesanských hermeticích jako Marsilio Ficino, Giovanni Pico della
Mirandola nebo Giordano Bruno, propojujících pøíklon k antickým bostvùm s køesanskými motivy. Koneckoncù i uvnitø køesanského mainstreamu vyslovují napø. dùslední zastánci evangelikálního proudu pochybnost, jsou-li køesany neobrácení èlenové lidových církví. Øímskokatoliètí
radikálové z lefébvristického a zejména pak sedisvakantistického hnutí
pokládají vechny ostatní køesany za èleny náboenských spoleèností,
které se ke køesanství hlásí neprávem.
Není jednotné, vemi sdílené mínìní ani o tom, kdo je a kdo není hinduista. Mladí odborníci (z èeských napø. Martin Fárek5 ) dokonce o hinduismu a hinduistech odmítají mluvit.6 I ti, kdo u zavedeného výrazu zùstávají, mluví o spoleèném oznaèení pro pøísluníky rùzných náboenských
smìrù. Sotva lze rozhodnout, jsou-li napø. indiètí vinuisté, ivaisté, aktisté
oznaèení pøísluníka konvenènì neuívá výrazu judaista. Ten je rezervován spíe pro
specialisty v oboru judaistiky.
5 M. Fárek, Hinduismus: reálné náboenství nebo konstrukt koloniální vìdy?. In: Religio
XIV.2 (2006), s. 97-112.
6 Èeský výraz hinduista je ojedinìlý, ale odpovídá anglickému Hindu, i jiné jazyky mluví
o hinduismu, napø. anglické hinduism nebo nìmecké der Hinduismus.
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a smartové od sebe tak daleko jako katolíci, pravoslavní a protestanti,
nebo se jejich pomìr podobá spíe vztahu náboenství v abrahámovské
tradici: judaismu, køesanství a islámu, smíme-li vùbec takové analogie
vést. Pokud by lo o druhý pøípad, padl vtipný návrh vytvoøit spoleèné
oznaèení pro tato tøi náboenství v podobì výrazu jordanisté.7
Podstatné zjitìní na základì rozboru tìchto pøíkladù je toto: Hranice
náboenství a tím i náboenské identity nejsou definitivnì dány. Partneøi
mezináboenských vztahù nejsou jednoznaènì urèeni. Hranice identit jsou
historicky promìnlivé, pruné a prostupné. Konvence poèítající obvykle
se sedmi významnými náboenskými okruhy je výrazem jisté libovùle.8
Jeden okruh, vnitønì velmi rozliený, tvoøí náboenství Küngem konvenènì
oznaèovaná jako kmenová, výstinìji snad jako archaická. Pak se uvádìji
tøi velká náboenství Východu: èínské (dále jetì èlenìné v historický
konfucianismus a dodnes ivý taoismus), hinduismus a rovnì nesmírnì
pestrý buddhismus.9 Následují tøi monoteistická, profétická náboenství
pøevládající v západním svìtì, v historické následnosti judaismus, køesanství a islám. Mimo soupis se ocitají rùzné dalí národní a lokální smìry,
èasto poèetnìjí, ne nìkteré uvedené.10 Mimo úvahu zùstává snad miliarda lidí nenáboenských a blíe neurèený, nepochybnì rostoucí okruh
nové religiozity a spirituality.
Podnìtem pro Künga a dalí mezináboenské teoretiky a praktiky
ovem není jen pluralita náboenství, a ji si vímají celé její nejednoznaènosti a komplikovanosti nebo ne, ale také jeho diversita. Pokud
7 Výraz pro Indy a hinduisty má pùvod v názvu øeky pùvodnì Sindhu, dnes Indus; proto
umìlý a nepøijatý název odvozený rovnì od øeky zmiòované v abrahámovských náboenstvích.
8 V publikaci H. Küng, Po stopách svìtových náboenství, Brno 1996, a stejnì v sérii
televizních poøadù omezenì dostupných na kazetách VHS pod spoleèným názvem Spurensuche jsou uvedena tzv. kmenová náboenství, hinduismus, èínské náboenství, buddhismus,
idovství, køesanství a islám.
9 Napø. théravádoví buddhisté mají potí chápat jako buddhisty napø. smìr dnes silný ve
východním mahájánovém buddhismu v jeho pùvodním prostøedí, tedy buddhismus, ve
kterém není pøíli zmiòován historický Gautama Buddha, v nìm se vzývá mytický
Buddha Amitábha, resp. Amida, jen ty, kdo v nìj vìøí a mantrou ho vzývají, uvede do
Èisté zemì, kde mohou dosáhnout probuzení.
1 0 Napø. sikhù, kteøí v seznamu sedmi smìrodatných identit uvedeni nejsou, je zhruba
dvojnásobek ne osob, které se hlásí k judaismu.
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bychom toti pluralitu chápali jen jako odliné formy místní kulturou nìkolikanásobnì pøefiltrovaného vdy stejného sdìlení a stejné praxe, nebyly
by mezináboenské vztahy akutním tématem. Pokud se vak náboenství
reálnì rozcházejí v tom, co tvrdí a co popírají o transcendenci, o èlovìku
a kosmu, v etických doporuèeních a pokynech, ve spirituálních praktikách
a v pojetích koneèného cíle, je v kontaktech mezi náboenstvími co øeit.
Teprve skuteèná a bez zakrývání faktù pojatá náboenská pluralita jakoto
diversita vybízí Künga, ale u døíve jeho pøedchùdce a inspirátory, napø.
Wilfreda Cantwella Smithe, jako i jeho pokraèovatele jako jsou KarlJosef Kuschel, Martin Bauschke, Stephan Schlensog a dalí, k øeení
situace. Teprve diversita vybízí k tomu, aby byly vztahy nìjak popsány,
interpretovány, reflektovány a aby byly naznaèeny moné smìry vývoje.
Jedno z témat, jemu se ani Hans Küng nevyhnul, je otázka pravdy.
I kdy u dnes nedefinujeme náboenství jako nauku èi výklad svìta
a pøihlííme k celé jeho íøi, pøece jen potvrdíme, e náboenství nìco
vypovídají. I kdy výpovìdi o transcendentní skuteènosti lze sotva testovat
a v pøípadì náboenských výpovìdí sotva vystaèíme s pojetím pravdivosti
jako adekvátnosti mylenky vzhledem k vìci, zùstává náboenská pravda
pøedmìtem sporu. Sporu, který je nìkdy z dùvodù spíe diplomatických
a pragmatických zakrýván, který vak v mylení stoupencù ije a pracuje,
a smìrem ke spoleènì pøijatému øeení nebo k eskalaci sporù smìøující
k vánému, tøeba i násilnému konfliktu. Náboenství vypovídají o transcendenci rozdílnì, nìkdy i rozpornì, povaují ji za personální (boskou) èi
impersonální, za jedinou èi plurální. O èlovìku vypovídají tu, e je bytostí
duchovní uvìznìnou v aláøi tìla a jindy zase, e je tìlem. V nìkterém
z pojetí èlovìk umírá a ve smrti zaniká, aby byl snad vrácen k ivotu
boským zásahem, jindy umírá v tìle a pøeívá v dui èi duchu, které se
posléze s tìlem zase sjednotí. V dalím sotva kompatibilním pojetí prochází
èlovìk posloupností ivotù v lidských (nebo i mimolidských) podobách
a cílem mùe být vracet se do kolobìhu ivotù v lepí situaci nebo nevrátit
se vùbec. Pravdivostní nároky náboenských èinitelù nesprovodí ze svìta
ani poukaz na to, e rozporná tvrzení jsou pronesena v rozdílných kontextech a nelze je tedy jednodue srovnávat.
Jednoduchou formu odpovídání na otázku náboenské diversity pøedstavuje tradièní apologetika, která vymezuje pravdivé náboenství vùèi
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nepravdivým. Pøipoutí, e náboenskou látku nelze prokázat a tak z víry
uèinit vìdìní, ale má za to, e víra má být odùvodnìná, harmonicky navázaná na vìdìní vyjádøené pøedevím ve filosofickém výkladu skuteènosti.
Apologetické propojování vìdìní oznaèovaného za pøirozené s vírou údajnì nadpøirozenou je doma pøedevím ve scholastické teologii. Kloní se
k ní v rùznì modifikovaných verzích stále nìkteøí øímtí katolíci,11 konzervativní protestanti, napø. evangelikální a letnièní skupiny, dále napø. Svìdkové Jehovovi. 12 Té muslimové vydávají publikace obhajující víru na
bázi pøírodních vìd a filosofie. Protoe náboenská látka zùstává (i pøes
pøevleky dùkazù z anselmovského do tomáovského, a pak do analytického roucha) nedokázána,13 nastupují po apologetice jiné podoby zacházení s náboenskými spory.
S náboenskou pravdou a s radikálním vyluèováním údajných omylù
a lí se definitivnì rozehnali náboentí liberálové. Raný liberální pluralismus poèítal s tím, e nae náboenské pravdy jsou jen relativními podobami
spoleèné absolutní pravdy a proto se mohou tolerovat. Pak pøeel do
radikalizované postmoderní verze (zvané nìkdy postpluralismus).14 V ní
se téma pravdy neøeí, resp. programovì se odmítá direktivní pojetí kriterií
pravdivosti,15 témata se nechávají otevøená a kontakt náboenství dostává
praktický charakter.16 Pøi dùsledné relativizaci náboenských výpovìdí
cokoli mùe být pravdou a cokoli mùe být omylem.

1 1 Od klasické verze v publikaci V. Wolf, Syntéza víry, Olomouc 2003, pøes modernizovanou
apologetiku v knize F. J. Sheen, Pokoj v dui, Øím 1969 po souèasné diskrétní podoby
odùvodòování víry v kontextu pøírodních vìd a filosofické antropologie, jako J. P. Ondok, Pøírodní vìdy a teologie, Brno 2001 a K. Skalický, Po stopách neznámého Boha,
Svitavy 1999.
1 2 Prakticky pojatou, neèlenùm organizace nesnadno dostupnou apologetickou pøíruèkou
je kol, Rozmluvy z Písem, Brooklyn, New York 1993.
1 3 J. Bocheñski, Mezi logikou a vírou: s Józefem Bocheñskim rozmlouvá Jan Parys, Brno
2001.
1 4 Tak èeský autor referující s vlastními postoji o mezináboenské scénì P. Hoek, Na
cestì k dialogu, Praha 2005.
1 5 Viz k této problematice K. Feyerabend, Rozprava proti metodì, Praha 2001.
1 6 K postpluralistickému paradigmatu a praktické spolupráci náboenství dospívá v tée
publikaci P. Hoek, s. 105nn.
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2. Küngova reakce na pluralitu a diversitu náboenství
Hans Küng se tématu náboenských17 vztahù systematicky vìnuje od
zaèátku 80. let minulého století,18 kdy musel po øízení pøed papeskou
Kongregací pro nauku víry opustit klasickou teologii. Ztratil kanonickou
misi a nemohl se u na teologické fakultì podílet na pøípravì budoucích
knìí. Tübingenská (státní) univerzita vytvoøila pro svého profesora nové
pracovitì, a sice tím, e osamostatnila a ve svém rámci zachovala Küngem
vedený Institut pro ekumenické bádání, kde (nezávisle na církevních
autoritách) pùsobil a do odchodu na odpoèinek r. 1996 jako øeditel a kde
je dodnes uznávanou autoritou.19
Po epochách lhostejnosti nebo násilí ve vztazích mezi náboenstvími
brání pluralitní sekulární spoleènost náboenským válkám a pronásledování
jinak vìøících. Konfliktní pravdivostní nároky náboenství vak trvají. Setrvávají resentimenty, vzájemná nedùvìra a pøedsudky. Do toho vstupuje
Küng nejprve s konceptem poctivého vzájemného poznání a respektu,
ani by muselo hned docházet ke sbliování náboenství. Plodem první
etapy Küngovy práce a práce jeho kolegù a pokraèovatelù jsou publikace
vìnované poznání jiných náboenství, jejich shod a rozdílù, historie jejich
vztahù. Zde jetì jiná náboenství nedostávají slovo. Jde vlastnì o nástin
dialogu, v nìm jednu stranu zastupuje obvykle Hans Küng a druhou
rovnì køesantí odborníci na tato náboenství, tedy religionisté.20
Na to pak navazuje, konkrétnì od roku 1990, projekt Svìtový étos.21
Lze øíci, e v navazujícím Küngovì pojetí u nemají zástupci náboenství
1 7 Jde o vztahy vnitrokøesanské, mezikonfesní a následnì i mezináboenské.
1 8 První práce tohoto okruhu nese název Christentum und Weltreligionen. Hinführung
zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus (spoluautoøi Josef van Ess, Heinrich
von Stietencron a Heinz Bechert). München 1984; èesky vyla jako tøi samostatné publikace.
1 9 Základní informace poskytované jmenovaným institutem jsou k dispozici on line na
adrese http://www.uni-tuebingen.de/uni/uoi/.
2 0 Jde v èeské verzi o ètyøi publikace Hans Küng, H. von Stietencorn, Køesanství a hinduismus, Praha 1997, tý a H. Bechert: Køesanství a buddhismus, tamté, 1997, tý
a Josef van Ess: Køesanství a islám, tamté 1998 a tý a J. Ching, Køesanství a náboenství Èíny, tamté 1999; k této sérii pøistupuje jinak koncipovaná srovnávací studie
judaismu, køesanství a islámu K. J. Kuschel, Spor o Abrahama: co idy, køesany
a muslimy rozdìluje a co je spojuje, Praha 1997.
2 1 Jeho první nástin vyel v originále r. 1990; v èeském pøekladu ji o dva roky pozdìji:
H. Küng, Svìtový étos. Projekt, Zlín 1992 (pøeklad Bøetislav Horyna a Karel Floss).
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hledìt jen na sebe, snait se navzájem poznat a prozkoumat spoleèné
a rozdílné prvky. Mají se zadívat stejným smìrem a pokusit se o spoleènou
akci. Má jim jít o spoleènou slubu lidstvu, konkrétnì o spoleènou etickou
inspiraci politiky a hospodáøství. Brzy nastolená a od té doby rozvíjená
mezináboenská sociální angaovanost je Küngovým charakteristickým
pøínosem.
Po prozkoumání etických pravidel zastávaných významnými náboenstvími svìta shrnuje ná autor poadavky a výzvy adresované èinitelùm
politiky a hospodáøství v publikaci vìnované systematicky etice v tìchto
dvou oblastech.22 Poté co odmítl politický cynismus takzvané reálné politiky zaloené na pouhé vùli k moci, ale zároveò i moralizování politikù bez
znalosti kontextu, pøechází k politice zaloené na odpovìdnosti. Postuluje
obecnì platné etické standardy, o nich má zato, e se na nich náboenství
shodují. Zvlá oceòuje zlaté pravidlo, které nalézá v normativních textech
napøíè vyznáními.23 Postuluje vedle lidských práv i lidské povinnosti v politicko-ekonomické oblasti. K náboenstvím se vrací v páté kapitole, kde
vánì probírá dvojí roli náboenství jako èinitele konfliktù i pomocníka pøi
jejich øeení a smíøení. Souvisí to s moným støetem civilizací a prevencí
této tragické varianty dalích dìjin. V úvahách o etice hospodáøství
i etice politiky zaujímá dùsledné støedové stanovisko, napø. ani védský
typ sociálního státu, ani americký model, globalizaci je záhodno ani
nepodlehnout, ani neodmítat. Je tøeba uznat, e oba protikladné postoje
Küng vyhrocenì a jasnì formuluje a pak nechává prostor pro rozumné
øeení mezi údajnými krajnostmi. Vyváenost Küngových sociálnì etických
analýz a návrhù dìlá èest akademickému prostøedí, je solidní, seriózní,
inkluzivní. Protìjek mu tvoøí nadení biblických i souèasných prorokù,
které se snese s akademickým prostøedím, není vak tolik diplomatické.
Pøíkladem mùe být Küngùv kolega Johann Baptist Metz (*1928) a jeho
áci v Latinské Americe.24
2 2 V èeské verzi viz H. Küng, Svìtový étos pro politiku a hospodáøství, Praha 2000.
2 3 Je pøítomno v normativních textech rùzných náboenství; tyto rùzné jeho formulace
Küngovi spolupracovníci v posledních letech popularizují a snaí se o prosazení této základní informace v didakticky pøijatelné podobì do základních a dalích kol. Filosoficky
propracovaným znìním základního pravidla (v jedné z jeho dvou verzí) je Kantùv kategorický imperativ: Jednej jen podle té maximy, od ní mùe zároveò chtít, aby se stala
obecným zákonem, I. Kant: Základy metafyziky mravù, Praha 1990, s. 84.
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Hansi Küngovi a jeho spoluautorùm v edièních poèinech v rámci
svìtového étosu se vyèítá, e jako on sám jako køesan mluví za køesany,
jeho rovnì explicite køesantí spoluautoøi (v roli znalcù) za jiná náboenství, za èínská náboenství, hinduismus, buddhismus, judaismus a islám.
Navíc ve rozsuzuje Küng jako arbitr nad sebou jako diskusním partnerem
a nad ostatními partnery. Otevírá to irí problém, kdo mùe být iniciátorem,
koordinátorem èi moderátorem mezináboenských kontaktù. Natìstí vak
Küng pøece jen nechává jiná náboenství promluvit. Stal se také iniciátorem velkých setkání lidí pocházejících z rùzných náboenských tradic
souèasného svìta. Ovem i zde byla zpoèátku zástupcùm náboenství
pøipsána limitovaná funkce. Pro jejich první setkání toti Küng pøipravil
závìreèný text, a i poté, co se stal oficiálním prohláením Parlamentu, se
k nìmu autorsky zná. Není tedy zcela zøejmé, mluví-li úèastníci opravdu
za svá náboenství nebo za Hanse Künga.
Tato série setkání se zatím u nás i v publikaci na toto téma25 ne zcela
astnì oznaèuje jako Parlament svìtových náboenství. Podíváme-li
se na seznam úèastníkù v publikaci uvedených, zjistíme, e atribut pøipisující zúèastnìným náboenstvím svìtovost není namístì. Není ostatnì
tak zcela jasné, co má adjektivum svìtový øíkat o buddhismu, køesanství
a islámu, ale u vùbec není dùvod ho pøipojovat k náboenstvím evidentnì
národním nebo dokonce lokálním. Ukazuje se, e hlavní pøíèinou je patná
znalost angliètiny a snad také touha mít ve ve svìtových rozmìrech. Ve
skuteènosti jde o Parlament náboenství svìta.26
Sídlo a místo prvního küngovsky koncipovaného parlamentu bylo
zvoleno také k pøipomenutí Svìtového parlamentu náboenství, který se
seel rovnì v Chicagu o sto let døíve, r. 1893, symptomaticky u pøíleitosti
Chicagského veletrhu. Parlament v roce 1993 byl obohacen pøedevím
o archaická náboenství, která jetì na konci 19. století nebyla shledána
jako dùstojní partneøi, a dále o nìkteré nové náboenské smìry, které na
konci 19. století jetì neexistovaly. Je vak zajímavé si vimnout, e v tée
dobì vznikají v Evropì a Americe první univerzitní pracovitì, která se
24 J. B. Metz, Úvahy o politické teologii, Praha 1994.
25 H. Küng, K. J. Kuschel, Prohláení k svìtovému étosu. Deklarace Parlamentu svìtových
náboenství, Brno, 1997.
26 lo tedy o chybný pøeklad výrazu Parliament of the Worlds Religions.
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vìnují tomuto oboru. Na parlament z r. 1993 navázala dalí shromádìní
v létech 1999 (Kapské Mìsto) a 2004 (Barcelona) a mení shromádìní
r. 2007 v Monterrey. Na rok 2009 se pøipravuje dalí parlament v australském Melbourne.
Úèastníci Parlamentu náboenství svìta z r. 1993 se zavázali podporovat kulturu nenásilí a respektu k ivotu, kulturu solidarity a spravedlivého
ekonomického øádu, kulturu tolerance a vìrnosti pravdì a kulturu stejných
práv a partnerství muù s en.27 Lze øíci, e v Chicagu se propojují dva
smìry Küngova pùsobení: mezináboenský, kde jde o kultivaci prostoru
mezi náboenstvími a jejich vzájemný respekt; i sociálnì-etický, kde se
náboenství nesbliují v rovinì doktrín, ceremonií èi organizaèních struktur,
co by se muselo právem pokládat za nerealistické, nýbr ve spoleèném
pùsobení podle sdílených etických zásad.
Iniciativa Hanse Künga nala trvalé instituèní zakotvení ve zmínìném
akademickém pracoviti tübingenské univerzity, v nìmecké nadaci Weltethos, v pøíbuzných iniciativách v nìkolika zemích vèetnì èeské nadace
Svìtový Étos - Centrum Prokopios. Nala, jak u bylo øeèeno, také partnery v mimokøesanských náboenstvích. Parlamentní setkání zástupcù náboenství mají rovnì stálé pracovitì v Chicagu, sledující a koordinující
mezináboenské aktivity za aktivní úèasti rùzných zúèastnìných smìrù.28
Pøesto vak nemùeme vztahy mezi náboenstvími v souèasném svìtì
oznaèit jako uspokojivé.

2 7 Tìmto ètyøem závazkùm jsou vìnovány jednotlivé kapitoly závìreèného dokumentu
Parlamentu v publikaci uvedené v poznámce 9; tam je dokument doprovozen dvìma
uvádìjícími a komentujícími studiemi.
2 8 Parlament referuje o svých aktivitách na adrese http://www.parliamentofreligions.org.

74

Ivan tampach: Küngova koncepce ve srovnání s jinými pojetími

3. Svìtový étos a souèasný stav mezináboenských vztahù
Role koordinátora mezináboenských kontaktù je nevdìèná. Vyaduje
kritickou reflexi. Pokud je koordinátor zároveò úèastníkem, tedy zástupcem nìkterého z náboenství, vzniká oprávnìná pochybnost, mùe-li jedno
náboenství, tøeba v pøípadì küngovských iniciativ nejpoèetnìjí na svìtì,
moderovat úèast ostatních. Nejde nakonec o misijní strategii tohoto privilegovaného náboenství? Vyjadøuje takto usmìròovaná aktivita vem
odpovídající volbu cílù a metod? Spokojí se trvale zástupci jiných náboenství s úlohou pøíjemcù iniciativ, by pøátelsky mínìných iniciativ, jednoho
z partnerù? Takové obavy oslabují iniciativy smìøující ke zlepení mezináboenských vztahù.
Koordinátoøi mezináboenských vztahù by mohli také osobnì nebo
aspoò metodicky stát mimo zúèastnìná náboenství. Takové místo se
pøipisuje religionistice. I kdy dnes u nikdo religionistùm nezakazuje, aby
se soukromì hlásili k nìjakému vyznání, v samotné práci mají zùstat vedle,
mimo a nad náboenstvími, v roli pozorovatelù, popøípadì lze jejich praktickou roli pøiøadit k pomáhajícím profesím. V této roli jistì mohou mezináboenskou situaci i cílené mezináboenské aktivity pozorovat, analyzovat,
interpretovat a hodnotit a navíc mezináboenské kontakty koordinovat.
Tato jejich iniciativní a moderátorská role je vak diskutována. Jaký zájem
by k tomu mohl religionisty vést? Co mùe religionisty pobízet k tomu,
aby podle doporuèení Bøetislava Horyny pøispívali nejen k porozumìní,
ale i k dorozumìní náboenství mezi sebou a s jejich okolím, napø. se
sekulární kulturou?29 Je to opravdu úkol religionistiky, nebo je tato vìda
jen akademickým badatelským oborem? Mùeme pøibrat politickou motivaci, napø. zájem obèanské spoleènosti na klidu mezi konfesemi s vyuitím
sluby relativnì neutrálních religionistù? Tak motivuje mezináboenský
dialog i Hans Küng, který pøi èetných pøíleitostech opakuje, e nebude
míru mezi národy, pokud nedojde ke smíru mezi náboenstvími.
Snaha i tak významné iniciativy, jako je program svìtového étosu
není obecnì pøijímána. Náboenství jdou nadále svou cestou. Lze øíci, e
dosud silnì pøevládá uzavøenost jednotlivých náboenství ve vlastních
29 B. Horyna, Úvod do religionistiky, Praha 1994.
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tématech a nezájem o ostatní. K této lhostejnosti patøí neznalost druhých
náboenství. Køesané o idech, muslimech, hinduistech a buddhistech
mají mnoho pøedsudkù a stejnì je tomu opaènì a navzájem. A nejde jen
o øadové, neinformované pøísluníky náboenství. Týká se to i dobøe informovaných vedoucích pøedstavitelù. 30 Na mapu svìta se vracejí lokální
mezináboenské konflikty, o nich se mínilo, e je moderní vzdìlání
a demokratické instituce zastavily. Konflikt na Blízkém východì je sice
pøedevím bojem Palestincù o vlast a o právo ít na vlastním území jako
rovnocenní obèané, vlastním pøedmìtem sporu tedy nejsou konflikty
náboenského rázu, avak silné zastoupení judaismu na jedné a islámu na
druhé stranì tohoto územního sporu vede k tomu, e je spor úèastníky
i pozorovateli chápán jako náboenský. Permanentní islámsko-hinduistické
napìtí v oblasti indické kultury (Indie, Pákistán, Bangladé) nìkdy propuká
v otevøené násilí, kde je tìko urèit útoèníky a obránce. Jde nìkdy o lidi
mluvící stejným jazykem, jen rùzného vyznání. Ménì se ví o násilném
etnickém konfliktu mezi sinhálskou vládnoucí vìtinou a tamilskou meninou
na rí Lance, který vak mùe být interpretován také jako válka hinduistù
a buddhistù. Zmínit je tøeba také vnitrokøesanské násilné konflikty na
Balkánì, a také tamní køesanskou (srbskou pravoslavnou) genocidu muslimù (Srebrenica, 1995) a dále mezikonfesní obèanskou válku v Severním
Irsku, v ni irská vìtina je øímskokatolického a privilegovaná menina
tzv. dublinských (té ulsterských) Skotù presbyteriánského vyznání. Vude
jde pøinejmením o politické spory se silnou náboenskou komponentou.
Ke kritické úvaze o absenci aktivit vedoucích k dorozumìní a spolupráci náboenství patøí i jasné povìdomí o tom, e dosud není jasno, kdo
jsou faktickými úèastníky tìchto vztahù. Souèasná byrokratizace západního svìta svádí k pøedstavì, e musí vdy jít o jednání mezi oficiálními
pøedstaviteli. Jednotlivá náboenství vak nemají takovou reprezentaci.
Nikdo není kompetentní mluvit za vechny køesany, vechny idy nebo
vechny buddhisty atd. Jak by taková setkání a jednání mohla nìkoho
zavazovat? Nemají-li mezináboenské vztahy být jen jakýmsi neivotným
3 0 Viz napø. pape Jan Pavel II v publikaci Pøekroèit práh nadìje, Praha 1995 jednostrannými a neinformovanými formulacemi na adresu buddhismu vyvolal dramatické odezvy
buddhistických autorit i odborníkù na toto náboenství.
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schématem, nýbr konkrétním dìním, je tøeba si té uvìdomit, e ádné
rady, parlamenty, komise a dialogy mohou podnìcovat, inspirovat, navrhovat a doporuèovat, nemají vak ádnou moc. Pokud vstupují do aktivit
oznaèovaných jako dialog oficiální reprezentanti, zastupují nanejvý dílèí
uskupení a názorové smìry. Èastìji vak jde o aktivity iniciativních uskupení
a jednotlivcù, kteøí mají po návratu domù znaèné potíe prosadit to, na
èem se s reprezentanty jiných náboenství dohodli. Vypadá to spíe tak,
e se vytváøí nepatrná semknutá skupina mezináboenských profesionálù,
pocházejících z rùzných prostøedí, vytrená z provozu pùvodních náboenství. Nìkdy se tato okolnost dokonce ironizuje tak, e vzniká dalí,
tentokrát mezináboenské náboenství, vedle dosavadních u existujících
a bez valného kontaktu s nimi.
Asi polovinu køesanù oficiálnì reprezentuje Apotolský stolec. Ten
efektivnì vstupuje do oficiálních vztahù s jinými náboenstvími èi jejich
vìtvemi. Vyvíjí vlastní iniciativy a koordinuje podobné kontakty na lokální
úrovni. Tyto aktivity zajiuje jedna z dikasterií Øímské kurie, Papeská
rada pro mezináboenský dialog pod pøedsednictvím francouzského kardinála Jeana-Louise Taurana.31 Její nìkdy pøekvapivì daleko jdoucí iniciativy jsou korigovány pøedevím Kongregací pro nauku víry èi jinými
kuriálními instancemi. Jiné køesanské církve jsou obvykle k dialogu naklonìny buï více (historické vìtve reformaèního køesanství), nebo spíe
ménì (pravoslavní, evangelikálové).32
Nespokojíme-li se s pouhou deskripcí náboenské scény a existujících
vztahù, mùeme se pokusit o aspoò provizorní a dalímu provìøování
vystavený analytický pohled na neuspokojivou náboenskou situaci. I kdy
z filosofických dùvodù nepøipustíme sociální determinismus,33 musíme
pøipustit vliv sociální struktury a dynamiky na lidské cítìní, na volbu témat,
3 1 Dikastérie ustavena papeem Pavlem VI r. 1964 jako Sekretariát pro nekøesany, papeem
Janem Pavlem II. pøejmenována r. 1988 na Papeskou radu pro mezináboenský dialog.
3 2 Nìkteré z církví rùzných tradic mimo církev øímskokatolickou vedle vlastních, zejména
regionálních mezináboenských kontaktù jsou zahrnuty do programu Svìtové rady
církví Inter-religious dialogue and cooperation, on line http://www.oikoumene.org/en/
programmes/interreligiousdialogue.html .
3 3 Autor této studie se hlásí k personalistické filosofii, která nepøipoutí masivní pøírodní
a sociální determinaci èlovìka a interpretuje èlovìka jako bytost tvùrèí a sebe v tvorbì
utváøející.
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proívání, vztahy apod., tedy i na ivot náboenský. Zùstaneme-li u skromného religionistického pohledu na náboenství jako na jev lidského ivota
a vynecháme-li úvahy o moné boské sankci jednoho, více èi vech
náboenství, musíme si vimnout, e náboenství odpovídá souhlasnì
a podpùrnì na pøevládající spoleèenské tendence, nebo je naopak iniciátorem èi spolupracovníkem reforem.
Poèínaje posledním desetiletím 20. století nastupuje svùj triumfální pochod trní systém. Jeho ideologickou oporou a odùvodnìním je neoliberální
ekonomická a politická doktrína a ji vyjadøující politické programy. Z oblasti,
kde jsou po staletí, snad i tisíciletí pøirozenì doma, se trní mechanismy
pøenáejí novì do sfér, které nikdy nebyly postaveny na tomto principu.
Tak se politika stává prodlouenou rukou ekonomických zájmù a pøestává
tyto zájmy kontrolovat a limitovat. Neoliberální politici se pustili do dalekosáhlé konstrukce systému, v nìm je ve podøízeno trhu a ve se interpretuje trnì. Trní principy se prosazují v péèi o zdraví (zdraví je zboí jako
kadé jiné), ve vzdìlání, v umìní, ba i ve filosofii.
Co by masivní vliv trních vztahù mohl znamenat pro pøevládající èást
náboenské scény? Její neformalizované pozorování, které by si zaslouilo
zpøesnìní v podobì cíleného výzkumu, ukazuje vzrùst komerèního
náboenství. Náboenství zaujímá místo na trhu idejí. Ve, podoba rituálu,
vìrouka, náboenská etika a spiritualita, se podøizuje ekonomickému
pøeití. Vztah mezi vstupy a výstupy se hodnotí podle principù produktivity
a efektivity. Na náboenském trhu vítìzí ti, kdo nabízejí levné a lákavé
zboí. Typ duchovního ivota, pøíleitostnì oznaèovaný jako soft spirituality, poskytující rychlé a proitkovì hutné výsledky pøi minimálním
vynaloení èasu, námahy a penìz je v konkurenci úspìný. Dalí náboenské subjekty se pøirozenì pøizpùsobují. Zavádìjí (pokud jde o køesanství) populární, veselou, lidovou liturgii, pøizpùsobenou mìstskému folklóru,
mluví hovorovým jazykem, jasnì, jednodue, krátce a srozumitelnì.
V náboenské etice uplatòují permisivní, veodpoutìjící, porozumivý
úsmìv, pøièem normativní nároky nebo kritiènost vùèi koøistnickému a
sobeckému chování trních subjektù umlèují. Co se týèe mezináboenských vztahù, nastupuje liberální a pluralistický pøístup, vechny mylenky,
vechny normy a vechny praktiky jsou rovnocenné.
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Mìkká, veobjímající, vem otevøená trní spiritualita není jedinou
odpovìdí náboenských smìrù na univerzalizované trní pomìry. V jiné
èásti náboenského spektra dospìli vlivní èinitelé k pøesvìdèení, e trní
spiritualita je výprodejem zdìdìných hodnot a e je nutno zachránit, co
se dá. Tento postoj vyjadøuje hnutí, které se samo pùvodnì oznaèilo za
fundamentalistické. Od poèátku je tìsnì propojené s ekonomickými
a politickými zájmy. Rozhodující pro rozíøení pùvodního fundamentalistického programu34 je poèin zakladatele dnení ropné spoleènosti
Unolocal Lymana Stewarta, který financoval bezplatné rozesílání milionù
brour po USA a celém anglicky mluvícím svìtì. Fundamentalistické
pojetí mezináboenských vztahù vyjadøuje jinou fázi západního trního
systému, kdy u z liberálních principù plnì platí jediný: oslabení a odejmutí
státní kontroly nad firmami. Ani ne tak v teorii, jako spíe v praxi ustupují
tradièní liberální motivy jako tolerance, podpora menin, volnost cestování
a pobytu, a prosazuje se autoritáøský model jako lépe zajiující prosperitu
firem. Pøesvìdèivou ukázkou je mohutný hospodáøský rozvoj Èíny, v ní
trh zbavovaný stále dalích omezení je proti moné kritice zabezpeèen
despotickým reimem. I v zemích zatiujících se liberální ideologií masivnì
roste kontrola korespondence, telefonních hovorù a cestování obèanù
a jejich úètù. Redukují se práva zamìstnancù tak, e u nejde (pokud kdy
lo) o rovnocenný smluvní vztah se zamìstnavateli. Fundamentalismus
ve své náboensko-politické doktrínì pùsobí jako teoretické podloení
této praxe.
Pùvodní obsah fundamentalismu byl krotký. V podstatì lo o pìt
krátkých ryze náboenských tezí s podivuhodnou libovùlí vytrených
z bohatých výrazových projevù tradièní ortodoxie.35 Pøidruené agendy
náboenského fundamentalismu v takových uskupeních, jako byla do roku
1989 americká Moral Majority a jakou jsou na ní navazující iniciativy, u
pøecházejí od náboenství k politice: násilné potlaèování homosexuálního
3 4 V podobì série brour pod spoleèným oznaèením The Fundamentals, vydaných r. 1909.
3 5 Jejich formulace se v pramenech v detailech lií, v zásadì vak lo o neomylnost Bible,
panenské narození a boství Jeíe Krista, spásu zástupným Jeíovým utrpením, Boí
milostí a lidskou vírou, Jeíovo tìlesné vzkøíení a pravost jeho zázrakù.
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partnerství, cenzura, volné noení a uívání zbranì, zruení pozitivní diskriminace znevýhodnìných menin, zruení dohod o omezení strategických
zbraní, absence sociálních slueb státu apod.
Tato druhá náboenská tendence souèasnosti podporuje a rozvíjí mezináboenské konflikty. Euroamerickým zastáncùm tohoto pojetí vadí pøedevím dvì náboenství, spjatá se semitským jazykovým okruhem, døíve
spíe judaismus, pozdìji a dodnes islám. Vzhledem k souèasnému napìtí
mezi nimi na Blízkém východì se èasto jednomu pøiklánìjí a druhé striktnì
odmítají. Jsou to dvì nové, ponìkud paradoxní formy antisemitismu. Ale
ji nacistický antisemitismus se dokázal pragmaticky spojovat s jednìmi
Semity (se svými spojenci v arabském muslimském prostøedí), a zároveò
se pokouet o totální genocidu jiných Semitù (idù). Fundamentalismus
ovem kolem sebe vidí i jiné náboenské a politické nepøátele, náboenství
dálného Východu, vstupující do západního svìta (hlavnì hinduismus
a buddhismus), a alternativní smìry souèasné spirituality, zahrnované èasto
pod ve a nic neøíkající záhlaví New Age.
Lze tedy aspoò provizornì shrnout, e spíe malé iniciativní skupiny
v rùzných významných náboenstvích souèasného svìta hledají k sobì
cestu podle doporuèení Hanse Künga a na nìj navazujících iniciativ. Urèitì
to není nic rozhodujícího, vìtinového nebo oficiálního. Mohutná èást
náboensky orientovaných lidí dnes osciluje mezi bezbøehým náboenským
liberalismem a fundamentalismem. Lze øíci, e v obou tìchto protikladných postojích se rozvoj mezináboenských vztahù pokládá za zbyteèný.
Pro náboenské liberály není co øeit, pøípadné rozpory jsou jen zdánlivé.
Pro fundamentalisty má pravdu výluènì jejich náboenství a styk s jinými
mùe být nanejvý misijní.
V této ne pøíli nadìjné situaci je radno podívat se, co se na mezináboenské scénì nabízí vedle küngovských iniciativ. Bylo by tøeba zjistit,
vímají-li si jiní èinitelé aspektù, které Küng se svými spolupracovníky
pøehlíí. Svìtový étos v rùzných zemích ani mezináboenské parlamentní
hnutí nejsou exkluzivní. Existují vedle mezináboenských iniciativ, které
se objevily ji døíve nebo soubìnì. Bylo by paradoxní, kdyby se tato
iniciativa pokládala za výluènou.
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4. Jiné mezináboenské iniciativy
Küngovo pojetí poèítá s jednoznaènì danými náboenskými identitami
a jejich pevnými hranicemi. Prosazuje dialog, ale vyslovuje se proti jevu,
který hranice identit zpochybòuje a který se pøíleitostnì oznaèuje jako
náboenský synkretismus. Chceme-li ujasnit jiné monosti mezináboenských vztahù, které roziøují a doplòují Küngem nastínìné monosti
mezináboenského dialogu, musíme vyjasnit pojmy dialogu a synkretismu.
Dialog v irokém smyslu je jakýkoli rozhovor. Dnes vak dovedeme
rozliovat odstíny rozhovoru pomocí výrazù jako konverzace, debata, disputace, polemika, diskuse apod. Mluvíme-li vak o dialogu mezi náboenstvími (té mezi náboenstvím a sekulární kulturou a mezi kulturami),
aspoò jako o monosti a perspektivì, mùeme øíci, e z rùzných typù
rozhovoru krystalizuje dialog (v uím smyslu) jakoto spoleèné hledání
pravdy v rozhovoru. Lze øíci, e úèastníci mezináboenských kontaktù
se dialogu v tomto smyslu uèí. Jeho metodika a etika nejsou zatím dùkladnì
propracovány. Pojmeme-li dialog takto, nemùeme pøehlédnout, e má
své pøedpoklady.
Hledá-li se pravda, pøedpokládá se, e ji zúèastnìné strany nevlastní.
Sotva vak mùeme oèekávat, e se nìkdo pøiklání k nìjakému náboenství a jako jeho stoupenec vstupuje do rozhovoru a pøitom nepokládá za
pravdivé to, co jeho náboenství øíká. Vlastnictví pravdy, které dialog
vyluèuje, pøedstavuje nárok, e náboenství, jeho jsme stoupenci a jako
takoví do rozhovoru pøicházíme, má jedinou pravdu, pøípadnì celou pravdu
(a ostatní tedy mají polopravdivé a vlastnì bezcenné fragmenty pravdy).
V tomto smyslu je pøedpokladem kontaktù, které lze právem oznaèit jako
dialogické, výchozí podmínka, e se jednotlivé strany v dialogu povaují
za rovnocenné, za partnery. Nutno zdùraznit, e uznaná obèanská rovnost
zúèastnìných je samozøejmost. Chybí-li, je zbyteèné dialog zaèínat.
V situaci, kdy se jedna zúèastnìná strana povauje za výluèného vlastníka
pravdy, nebo za vlastníka plné pravdy, na ní ostatní jen nedokonale
participují, je sice moné vést rozhovor, tøeba i zdvoøilý, takový rozhovor
lze ovem sotva oznaèit za mezináboenský dialog. Je nutné vzcházet
z toho, e jde o náboenství vedle náboenství, nárok na pravdu vedle
jiného, jeho kompatibilita s tvrzeními mého náboenství není vylouèena.
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K pøedpokladùm dialogu v této souvislosti patøí pochopitelnì i to, e
náboenství je jevem lidského ivota a stojí vedle jiných náboenství, ne
nad nimi. Je-li na nìm co boského, je to spíe transcendentní protìjek
vztahu, ne samotný lidský vztah se svými sociálnì podmínìnými projevy.
Dalím pøedpokladem dialogu je ochota zúèastnìných stran mìnit se.
Dialog, ze kterého zúèastnìné strany vystupují nezmìnìny, byl spíe sérií
soubìných monologù. Lze se navzájem informovat, lze vést diplomatická
jednání, lze formulovat spoleèné zájmy vùèi nìjaké tøetí stranì, ale nic
z toho není samo o sobì dialogem v uím smyslu slova. Dialog není jen
neteèné kladení mylenek vedle mylenek, není to vytváøení katalogu
idejí, názorù a postojù. Jde o ivotní, angaované dìní. V tomto smyslu se
také mluví o dialogu ivota, nejen mylenek. Míní se tím, e v zájmu
spoleèného hledání v rozhovoru nejde o pravdu pouze ve smyslu adekvátnosti mylenek vùèi skuteènosti. Tu je ostatnì právì v náboenské
oblasti tìké testovat. Jde také o pravdivost ivotních postojù, o jejich
autenticitu. Náboenské výpovìdi si nekladou za cíl pouze informovat.
Snaí se mìnit èlovìka, vést ho ke spáse, k ráji, vysvobození, probuzení
apod. Jejich pravdivost v irím smyslu znamená, e k této zmìnì
v lidských postojích opravdu vedou. Pøíkladem je køesanské pojetí, v nìm
je pravda personalizována. Je jí Jeí Kristus. 36 Ve stejném výroku øíká,
e je cestou a e je ivotem. Být v pravdì znamená být na cestì a smìøovat k plnosti ivota. Proto do dialogu patøí to, e strany angaovanì svìdèí
o svém proívání a o své zkuenosti a takové svìdectví je i výzvou. Úèastník dialogu je svìdkem i posluchaèem svìdectví. Neposlouchá proto, aby
nasbíral argumenty pro své stanovisko, ale proto, e ve svìdectví druhé
strany mùe být výzva, kterou zatím nezaslechl nebo jí nevyhovìl. V dialogu mohu druhé obohatit, ale oni zas mohou obohatit mne.
Nenamlouvejme si, e dialog s tìmito znaky, jak k nim protagonisté
dialogu postupnì dospívají, je èastým jevem. U jsem pøipomnìl, e
náboenství spíe stojí neteènì vedle sebe a obèas se podílejí na politických
konfliktech. Pokud navazují kontakty, jde mnohem spíe o synkretismus,
ne o dialog. Je tu vak øeè o synkretismu v pravdìpodobném pùvodním
významu tohoto slova. Tedy o spojenectví dosud rozvadìných tváøí v tváø
3 6 Jan 14, 6.
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spoleènému nepøíteli. V tomto smyslu se slova synkretismus uívalo
v antice. O Kréanech se mìlo za to, e jsou sice rozhádaní, ale kdy
nìkdo jejich snadno z moøe dostupný ostrov ohrouje, shodnou se na spoleèné obranì.37 Na základì jiné analogie se mluví o svaté alianci.38
Náboenství jsou schopna vyjednat pøes hranice tradièních rozepøí spoleènou akci proti státu, proti sekulární kultuøe, proti dalím náboenstvím,
proti nové, alternativní spiritualitì.
Kde vak dialog pøece jen probíhá, vzniká tendence nezùstat jen
u nìj, nýbr dialog pøekroèit. Dialog mùe k nìèemu vést. V tomto pøekroèení korektního dialogu (co je oblast, do které Küng, soudì podle
jeho textù, u vstupovat nechce), jde o novìjí uznání pruných a prostupných hranic náboenských identit. Takové reálné pøejímání a sdílení
podnìtù za hranicemi dialogu bývá oznaèováno jako synkretismus. Je to
vak novìjí (ji v renesanci uívaný) význam tohoto slova, vzniklý pravdìpodobnì zámìnou dvou podobných øeckých slov. V latinì a pak v národních jazycích se výrazu synkretismus pøipsal význam øeckého slova
synkrasis, smísení. Podle slovníkových definic má jít o míení, splývání
bostev, kultù, nauk apod.39 Nìkdy je zdùrazòováno neorganické pøejímání
cizorodých prvkù z jiných tradic. Tím se historicky vzniklý význam slova
synkretismus posouvá k významu slova eklekticismus. A právì to se
vlastnì vyèítá pøíznivcùm postdialogických experimentù. Varuje se pøed
ztrátou náboenské identity. Øíká se, e má spíe jít o mírovou koexistenci
v uznaných hranicích a spolupráci, ne o pøekraèování hranic náboenství.
Typickým pøekroèením dialogu, které je jeho zahrnutím a rozvinutím,
je sdílená (té mnohoèetná) náboenská identita. Dialogické pøedávání
podnìtù jde dál a èlovìk chce partnerské náboenství zakusit zevnitø,

3 7 Svìdkem tohoto významu je Plútarchos (Moralia, 490 b).
3 8 S odvoláním na takto oznaèovanou alianci tøí mocnosti (pravoslavného Ruska, pøevánì
luterského Pruska a katolického Rakouska) proti Napoleonovi uzavøená na Vídeòském
kongresu v létech 1814-1815; politickým architektem aliance byl kníe Klemens Metternich (1773-1859) a dodavatelem náboenské argumentace pøedevím nìmecký romantický filosof Franz von Baader (1765-1841).
3 9 Tak napø. hesla Synkretismus v tìchto publikacích: H. Pavlincová a kol., Slovník judaismus køesanství islám, Praha 1994, s. 298-299 a kol.: Encyklopedie náboenství, Kostelní
Vydøí 1997, s. 344.
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aby mu porozumìl. Není to badatelská strategie, nýbr ivotní postoj.40
Jako køesanský protagonista sdílené identity se uvádí Raimon Panikkar
(*1918), syn indického (hinduistického) otce a katalánské (katolické) matky. Nebyl první, protoe i ve vzdálenìjí historii jsou doloeni lidé s více
náboenskými identitami, ale Panikkar ji první ve svých textech formuluje.
Stal se katolíkem, ale nezavrhl vyznání svého otce. Cítí se stejnì doma
v køesanství jako v indických tradicích. Výtka synkretismu ve smyslu
náboenského eklekticismu je v takových pøípadech èastá. Ve srovnání
s typickým mezináboenským eklekticismem, typickým napø. pro theosofické hnutí41 a na nì navazující hnutí, oznaèovaná nìkdy souhrnnì
jako hnutí Nového vìku, jde vak o nìco jiného. Stoupenci mnohoèetné
pøíslunosti se snaí nic ze sdílených smìrù neopomíjet (snad kromì jejich
exkluzivistických tendencí). Spíe se pøedpokládá koexistence celých tradic v jedné osobì èi komunitì a pøípadnì aspoò èásteèná pøeloitelnost.
Èastým partnerem je buddhismus, k jeho rùzným kolám se kloní
idé a køesané, kteøí své pùvodní náboenství neopoutìjí, nebo se k nìmu vracejí. Konkrétní pøípady idù  buddhistù a køesanù  buddhistù
ukazují, e sdílená identita neznamená, e v nitru jednotlivce èní vedle
sebe dva náboenské bloky vyvolávající v pozorovatelích rozpaky svou
nesoumìøitelností. Není to tak, e by jeden èlovìk byl zároveò theista
a netheista, stoupenec jednoho ivota i kolobìhu ivotù, e by jeho cílem
bylo nebeské království a nirvána, e by se hlásil k pojetí prorockému
a zároveò mystickému, k náboenství historickému i ahistorickému.42 Pøítomnost obou (nebo, jako u Panikkara, více) náboenství je spíe ivotním
pøíbìhem, s promìnami, s hledáním, ztrácením a nalézáním. Klasikem
4 0 Ovem i v religionistice se vedle standardní deskripce a komparace, vedle historických
a sociologických metod diskutuje o monosti participativních metod a metody informované empatie. O nìco podrobnìji jsem se tím zabýval v pøíspìvku Ivan O. tampach
Specifikum metodologie humanitních vìd na pøíkladu religionistiky. In: Náboenství
a vìda, eds. T. Bubík, A. Prázný, H. Hoffmann (edice Pantheon: Religionistické studie),
Pardubice 2006, s. 118-126.
4 1 Zde máme na mysli novovìké hnutí tohoto názvu kolem Theosofické spoleènosti zaloené r. 1875.
4 2 V poslední dvojici jde na jedné stranì o náboenství, v nìm se ve podstatné odehrává
v dìjinách spásy a na druhé stranì o náboenství, v nìm faktor èasu nehraje významnou
roli.
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tohoto ánru se stal americký autor Rodger Kamenetz, který popsal svùj
pøíbìh básníka, který objevil buddhismus a jeho prostøednictvím své idovské koøeny, a dále uvedl podobné pøíbìhy dalích jednotlivcù v knize,
zarámované rozhovorem skupiny podobnì orientovaných lidí s dalajlamou
v Dharamsale.43 Ji v edesátých letech prolapával cestu k hlubinnému
setkání s buddhisty a hinduisty americký trapistický mnich Thomas Merton, i kdy u nìj jetì nelze mluvit o plnì sdílené identitì.44 Tento jev není
sice masový, ale rozhodnì u vzbuzuje odbornou pozornost. Dalími
pøíklady tohoto radikálního náboenského sdílení, svornì odmítaného
exkluzivisty vech zúèastnìných tradic i pluralisty, jsou takové jevy jako
køesanská jóga nebo køesanský zen.45
Sdílení zahrnuje do íøe osobnosti ve nebo ve podstatné z více ne
jednoho náboenství. Na námitku, e nelze bez újmy na osobní integritì
spojovat nespojitelné, e nelze nìco zároveò tvrdit i popírat (napø. jediného
osobního Boha u lidí, kteøí jsou zároveò idy a buddhisty), odpovídají ti,
kdo pøesto chtìjí jít po této cestì, poukazem na postoj, kterému øíkají
interspiritualita. Vychází se zde z pøedpokladu, e náboenství má skoøápku v podobì normativních textù, doktrín a organizaèních struktur,
a jádro, jím je spiritualita. To není postoj tak nový, jak se obvykle míní.
Projevuje se napøíè dìjinami. Pøedpokládá se pøitom, e nìkteré typy
spirituality se pøíli neohlíejí na skoøápku a e se objevuje i spiritualita
nenáboenská. Stejnì tak mùe být skoøápka vyprázdnìna, pak jde
o mrtvé náboenství bez duchovního ivota. A spiritualita má být
prostorem, kde se rùzná náboenství setkávají. Japonec Vincent Shigeto
Oshida (1922  2003) nebyl literárnì pøíli plodný. Byl vak jedním z protagonistù tohoto hlubinného sdílení. Tento dominikánský øeholník se
oznaèoval za buddhistu, který se setkal s Kristem. Nemluvil o mezináboenském dialogu, ale o setkání v hlubinì.46
4 3 R. Kamenetz, The Jew in the Lotus: A Poets Rediscovery of Jewish Identity in Buddhist
India, New York 1995.
4 4 T. Merton, The Asian Journal of Thomas Merton, New York 1975.
4 5 Reprezentuje je spis nìmeckého jezuity: H. M. Enomyia-Lassalle, Zenová meditace,
Brno 1995, a dále publikace irského autora W. Johnstona Hledání nové spirituality:
Setkání køesanství a buddhismu v dopisech misionáøe v Japonsku.
46 Své pojetí dal najevo v nìkolika krátkých èláncích v interním tìko dostupném Bulletinu
Mniského mezináboenského dialogu (Monastic Interreligious Dialogue, MID), co je
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Mohlo by se zdát, e ve srovnání se støízlivìjí Küngovou koncepcí
stoupenci intenzivního sblíení unikají od reality a pohybují se jen v mystických hlubinách a výinách. Zmínìná interspiritualita, jak podobnì pojatému sbliování náboenství zaèal øíkat v sekulárním prostøedí ijící
americký benediktinský mnich Wayne Teasdale (1945  2004),47 zahrnuje
angaovanost pro sociální spravedlnost, pojatou moná radikálnìji ne
u Hanse Künga. Tento øeholník, stejnì jako dalí podobnì orientované
osobnosti se více kloní k jednoznaèné angaovanosti ve sporech souèasného svìta, ne k akademické a diplomatické vyváenosti. Panikkar zahrnoval do své osobní syntézy ponìkud pøekvapivì i sekulární humanismus.
Rozhodné a radikální propojení irokého spektra spiritualit a náboenství
s obèanskou, pøedevím pacifistickou a environmentální angaovaností
pøedstavuje osobnost Matthewa Foxe (*1940) a jeho okruhu. Nejèastìji
se jeho pojetí oznaèuje jako spiritualita stvoøení. Míní se tím spiritualita,
která se pro své cíle neodklání od tvorstva, od pøírodní a sociální skuteènosti. Foxovo náboenství je dùslednì vtìlené a pozemské. Jako køesan
(pùvodnì katolický øeholník, dnes po církevním zákazu publikovat r. 1988
a vylouèení z dominikánského øádu r. 1992 knìz americké episkopální
církve) 48 se otevírá nejen velkým náboenstvím souèasného svìta jako
jsou islám, hinduismus a buddhismus, ale i moudrosti pùvodních obyvatel
Ameriky a dalím archaickým smìrùm. Jeho mezináboenské pojetí se
èasto vyjadøuje formulací hlubinný ekumenismus; na povrchu doktrín,
organizací a rituálù mohou náboenství zùstat nesluèitelná. V tom se Fox
výslovnì shoduje s Küngem. Je mu vak blízký obraz jedné øeky duchovního ivota, kterou iví mnoho rùzných pramenù.49 Ve spirituální hloubce
se vak mohou náboenství setkat a tvoøit spoleèný domov. Ukáe se, e

mezinárodní uskupení mnichù rùzných náboenství; èlánky jsou dostupny na adrese
http://monasticdialog.com/au.php?id=491.
4 7 Svùj pøíbìh podává v publikaci W. Teasdale: A Monk in the World: Cultivating a Spiritual
Life, Novato (Kalifornie, USA) 2002.
4 8 Svùj ivot, zrod spirituality stvoøení a vztah k jiným náboenstvím vyznává v publikaci
M. Fox, Confessions: The Making of a Post-Denominational Priest (1996), San Francisco
1997.
4 9 M. Fox, One River, Many Wells: Wisdom Springing from Global Faiths, New York 2000.
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mají spoleèné koøeny v náboenské zkuenosti. Podle Foxova vyjádøení
v kniní diskusi s Rupertem Sheldrakem jde hlubinný ekumenismus za
rámec obvyklého náboenství, které se vztahuje k té èi oné doktrínì
a teologické studii, a dotýká se více mystických tradic.50
Nelze zamlèet námitku vìtinové religionistiky k odkazùm na sdílenou
spirituální, náboenskou èi mystickou zkuenost za náboenským povrchem. Podstatou této námitky je pøipomenutí bytostnì verbálního charakteru zkuenosti, toti pøesvìdèení, e tu není napøed vnitøní zkuenost
a teprve pak její ztìlesnìní ve slovech a jiných symbolech. Stoupenci této
námitky nechtìjí oddìlovat zkuenost od slov, pøièem slova ijí v kulturním
a sociálním kontextu. Slova zkuenost pouze netlumoèí, nýbr jí také dávají
konkrétní podobu. Kritická teorie náboenství analyzuje hlubinnì psychické
a sociální koøeny zkuenosti interpretované jako duchovní, náboenská èi
dokonce mystická. Nemusí ji radikálnì redukovat podle koncepcí mistrù
podezøení (jak Paul Ricoeur51 nazval Friedricha Nietzscheho, Karla Marxe a Sigmunda Freuda), pøesto vak je nutno pøihlédnout i k její ideologické
roli, tedy její roli faleného vìdomí, toti roli nereflektované opory konkrétních zájmù.
Opaèné stanovisko zastává meninová, ale dlouhodobì èinná a literárnì plodná kola religionistiky a irího humanitního okruhu zvaná perennialismus. Perennialistické hnutí, oznaèované té jako integrální tradicionalismus, má pùvod u osobností první poloviny 20. století, které byly autory
náboensky a filosoficky ladìné esejistiky, která se rozhodla èelit bezbøehému liberalismu své doby. Vyèítali mu ztrátu skuteèné hloubky. Obraceli
se k tomu, co nazývali tradièní metafyzikou. Nelo vak o to, co se tím
obvykle míní, tedy o Aristotelovu první filosofii èi filosofické úvahy Tomáe
Akvinského a jeho vìrných èi kritických následovníkù. Jejich metafyzika
je spíe kontemplativním ponorem do skuteènosti. Tam nacházejí vìènou
pravdu. Aèkoli se definitivnì nepøiklonili k hinduismu (pouze jeden z iniciátorù, Ananda Coomaraswamy s ním byl èásteènì v rodovém propojení),
jeví se jim advaita védanta jako èisté vyjádøení jejich pojetí. Analogie

50 M. Fox, R. Sheldrake, Fyzika andìlù, Praha 2006.
51 P. Ricoeur: De linterprétation: Essai sur Freud, Paris 1965, s. 40.

87

Ivan tampach: Küngova koncepce ve srovnání s jinými pojetími

spatøovali u novoplatonikù, v islámském súfismu, pro který se pak nìkteøí
rozhodli, v buddhismu a u archaických náboenství. Z jednoho z latinských
výrazù pro slovo vìèný, z výrazu perennis vznikl název hnutí.52 Na nì
navazuje generace souèasných autorù, pùsobících na religionistických
pracovitích amerických a evropských univerzit. Z autorù zastoupených
v pøekladech i u nás je tøeba zmínit klasika hnutí René Guénona (1886 
1951)53 a souèasníky Hustona Smithe (*1919)54 a ponìkud kritiètìjí
Karen Armstrongovou (*1944). 55 Souèasní perennialisté jsou opatrnìjí
ve formulacích. Lze shrnout (aè nejsou liberály), e se vracejí k hlavní
mylence pùvodního pluralismu. Pøipisují kadému náboenství svébytnost
a nedoporuèují horizontální míení prvkù rùzných náboenství, nechtìjí
být eklektiètí. Uznávají vak v kadém náboenství minimálnì dvì úrovnì,
pøièem exoterní je oprávnìná, naplòuje se v ní sociální role náboenství
a je vhodnou cestou pro ty, kdo jsou ochotni a schopni udìlat dalí kroky
k rovinì esoterní. Nejde vak o populární esoteriku, od které se distancují.
Esoterní dimenze náboenství je v jejich pojetí spíe tím, co se jinak nazývá
mystika nebo gnóse. Tam se lze dotknout spoleèné metafyzické zkuenosti,
tam se náboenství setkávají. Vzhledem k tìmto stanoviskùm tato kola,
by tradicionalistická, odmítá náboenský exkluzivismus. Oceòuje ortodoxii,
resp. rùzné ortodoxie, jako vhodnou cestu od povrchního náboenství
k hlubinné zkuenosti. Nemíní samozøejmì verbální ortodoxii, degenerovanou v mechanický souhlas s tezemi vyhláenými autoritou. Jejich ortodoxie má také daleko k libovùli fundamentalistù.
5. Srovnání küngovských iniciativ s jinými pojetími
Hans Küng, zejména prostøednictvím nadace Weltethos, se obrací na
specifický okruh zájemcù. Z jeho textù a aktivit vyèteme zájem o teology
a jim analogické vzdìlané reprezentanty náboenství, rád by oslovoval
5 2 Vedle výrazù s jemnými významovými odstíny aeternus, aevus, pøíp. výrazu scholastické
latiny aeviternus.
5 3 R. Guénon, Krize moderního svìta, Praha 2002.
5 4 H. Smith, Svìtová náboenství: po stopách moudrosti pøedkù, Praha 1995.
5 5 V èetinì viz zásadní práci K. Amrstrongová, Dìjiny Boha, Praha 1996 a dvì populárnìjí
od tée autorky, Krátká historie mýtu, Praha 2006 a Jeruzalém, Praha 1999.
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oficiální pøedstavitele náboenských organizací, pøièem poèítá se sedmi
tradièními okruhy jako víceménì kompaktními celky.56 Obrací se vak
také na politiky a pøedstavitele hospodáøského ivota. Pozornost obrací,
zejména v posledních letech, na koly. Výchova ke sdíleným náboenskoetickým povinnostem je pro nìj dùleitým spoleèenským úkolem. Seznamování ákù se zlatým pravidlem a podrobnìjími zásadami svìtového
étosu je propracováno do nejmeních podrobností. Z tohoto okruhu vycházejí návrhy na uèební pomùcky, uèební texty pro áky a metodické
pøíruèky pro uèitele. I kdy ví o vnitøní èlenitosti náboenství, jím iniciovanému hnutí záleí na tom, aby se k projektu pøipojili oficiální náboenské
autority.
Küng si výslovnì nepøeje, aby náboenství opoutìla svou identitu
a slevovala ze svých nárokù, prakticky vak pøizpùsobuje výklad køesanství
jednak sekulárnímu humanismu a jednak náboenstvím, s nimi je v kontaktu. Napø. radikálnì pøibliuje køesanské pojetí Boha striktnímu islámskému monotheismu. Vìøit v Syna Boího znamená vìøit ve zjevení
jednoho Boha v èlovìku Jeíi z Nazareta.
Vìøit v Ducha svatého
znamená vìøit v Boí moc a sílu.57 Pøizpùsobení není jednosmìrné.
V partnerských náboenstvích optimisticky vidí shody a nepøipisuje odlinostem pøílinou váhu. Nedává dost prostoru jiným náboenstvím, aby
za sebe vyhodnotila míru shod a neshod. Nepøiznané teoretické sbliování
mùe nìkdy vést k obavám, aby velkorysá náboenská inkluze nebyla
taktickou formou pohlcení náboenských partnerù.
Alternativní iniciativy v oblasti mezináboenských vztahù, probíhající
paralelnì s aktivitami kolem Parlamentu náboenství svìta a s èinností
nadací programu svìtového étosu pøedevím vycházejí z dynamiètìjího
pojetí náboenské identity. Poèítají s historickou skuteèností, e kadá
dnes hájená ortodoxní identita je výsledkem nìkdejí synkrase. Spíe
ne redukci obsahového bohatství náboenských tradic doporuèují dát
doktrínám a praktikám pøimìøené místo, nenahrazovat jimi (znovuobjevenou a znovu ocenìnou) náboenskou zkuenost. Hans Küng se sou5 6 Jde o sedm pevných identit uvádìných v küngovských materiálech, konkrétnì v poznámce 8.
57 H. Küng, J. van Ess: Køesanství a islám, Praha 1998, s. 168-169.
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stavnì nezabývá setkání v hloubce duchovní zkuenosti. Jeho teologická
determinace mu v tom brání. Nové iniciativy pøekraèují hranice instituènì
daných identit vìtinou zcela otevøenì. Stoupenci tìchto výe popsaných
nových iniciativ pøecházejí od interreligiózních vztahù pøedpokládajících
jednotlivá vedle sebe existující pevnì stanovená náboenství ke vztahùm intrareligiózním, tedy vnitronáboenským.58 Pùvodnì se tímto výrazem mínily vztahy dílèích vìtví uvnitø jednoho náboenství, napø. vnitrokøesanské ekumenické vztahy, pozdìji pøiel Raimundo Panikkar s návrhem takto chápat i mezináboenské vztahy, protoe konvenènì udávané
identity nejsou zajitìny a encyklopedicky uvádìné seznamy náboenství
(taoismus, hinduismus, buddhismus atd.) nelze chápat dogmaticky a povaovat je za rozhodující vzhledem k monému jemnìjímu èlenìní nebo
naopak dalímu seskupování. V tìchto nových iniciativách se hranice
mezi vyznáními ukazují jako umìlé, leckdy moná mocensky konstruované. Autentický dialog vede k tomu, e se stávají prunými a prostupnými.
To samozøejmì neznamená, e by soubìnì nemohly probíhat kontakty
zachovávající konvenèní meze, tedy kontakty informativní, zamìøené
k praktické spolupráci, k hájení spoleèných zájmù a podobnì. Náboenská
pluralita zøejmì vyaduje pluralitu podob kontaktù mezi náboenstvími.
Küngova køesansky motivovaná obèanská angaovanost smìøuje
k instituèním reformám a je rozhodnì vnitrosystémovou kritikou a reformou. Pøíznivci ostatních, zde pøipomínaných koncepcí vztahù jsou v sociálnì etických aplikacích pestøí. Nebude snad pøehnanou paualizací
øíci, e se pøiklánìjí spíe k radikálním, i kdy nenásilným politickým zmìnám. Dokonce i agenda integrálních tradicionalistù se v politických tématech a pøekvapivì shoduje s radikálními sociálními, mírovými a ekologickými iniciativami.
Sledovat mezináboenské vztahy a být jejich pomocníky a prostøedníky,
co si mùe religionistika klást jako teoretický a praktický úkol, znamená
být v pracovním kontaktu i s pokud mono celou íøí mezináboenských
iniciativ. Jejich rozdílné vidìní náboenské scény, jejich rùzné strategie se
nemusí bez dalího vyluèovat. V mezináboenském dialogu zúèastnìná

5 8 S termínem pøiel R. Panikkar v publikaci The Intrareligious Dialogue. New York 1999.
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náboenství uèí nevidìt hned rùzné výpovìdi náboenství ke stejnému
tématu jako neøeitelný spor. Objevují, e stejná slova (napø. Bùh, ráj,
probuzení) mohou být pokryta rùznou zkueností. S ulehèením zjiují, e
rozdíly nahlíené jako osudovì rozdìlující mohou být jen dùrazy oprávnìnými v rùzných situacích. Podobnì se lze stavìt i ke Küngovì iniciativì
ve srovnání s koncepcemi a projekty Bede Griffithse59 a jeho pokraèovatele v jiných podmínkách Wayna Teasdala, s oficiální mniskou mezináboenskou iniciativou navazující pùvodnì (z køesanské strany) na Thomase
Mertona, s plejádou osobností jako je dalí Griffithsùv pokraèovatel, zakladatel hnutí Maranatha Laurence Freeman nebo kalifornský kamaldulský
mnich Bruno Barnhart, dále s pojetími Raimona Panikkara, Matthewa
Foxe a jeho mohutného hnutí, s projektem hlubinného ekumenismu,
interspirituality a spontánnì vznikající a novì reflektované sdílené identity.
I zde mùeme vidìt, e se jednotlivé koncepce nevyluèují. Aktivity spojené
s èeskou nadací Svìtový Étos - Centrum Prokopios nejsou dogmaticky
vázány na jeden projekt.

5 9 B. Griffiths, Sòatek mezi Východem a Západem, Brno 1997.
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HANS KÜNG A FILOSOFIE
Karel Floss

Ji bìhem mých hegelovských studií mi bylo stále
jasnìjí: novovìkým zpùsobem pojímaná svìtskost Boha,
jak se projevuje po Koperníkovi, umoòuje chápat
biblickou zvìst o Bohu, který není od svìta nijak
odlouèen, nýbr pùsobí uprostøed svìta, lépe ne
klasická øecká èi støedovìká meta  fyzika.
Hans Küng, Umstrittene Wahrheit - Erinnerungen, s. 496.
I. ÚVOD
1. Proè sledovat Küngovy filosofické názory
V této své studii, která je psána k 80. výroèí narození pøedního køesanského teologa, ale také svìtovì uznávaného myslitele a publicisty, mohu
mimo jiné navázat na pøíspìvek uveøejnìný pøed deseti lety, stejnì jako
na svùj nedávný medailonek.1 Pøíspìvek z roku 1998 by mohl být chápán
jako úvod k tomuto rozsáhlejímu textu, pøièem bych nyní chtìl podrobnìji
rozvést a dùkladnìji doloit nìkteré formulace, je jsou pro Küngovo celkové smìøování typické a zavdávají také pøíèinu k jeho kritice. Je ostatnì
pøíznaèné, e právì podobné rysy zdùrazòují jeho hlavní áci a pokraèovatelé jako cosi zásadního a neodmyslitelného. Tak v textu z pera H. Häringa, který uveøejòujeme v tomto svazku, èteme, e jedním z hlavních
pøedpokladù zdárnìjí køesanské teologie je vykroèení z ulity platónskoaristotelské metafyziky, pøièem jako myslitelé, kteøí by nám pøi takovém
osvobozovacím manévru mohli pomáhat, se uvádìjí Ricoeur èi Lévinas.
Právì podobná hodnocení a podobné dùrazy vedly zøejmì té k napìtí
a pozdìji k rozchodu souèasného papee s H. Küngem. Domnívám se,
1 K. FLOSS, Küngùv zápas o nové duchovní paradigma. In: Teologický sborník 2, 1998,
s. 61-83.  Tý: K jubileu Hanse Künga. In: Køesanská revue, 2/2008, s. 18-21.
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e v celém sporu hraje roli øada nepochopení, jejich koøeny sahají velmi
daleko  mimo jiné a snad pøedevím do renesance: stále znovu se mi
v tìchto souvislostech vnucuje Maritainùv postøeh, e renesancí byl
v gotickém ráji spáchán nový dìdièný høích. Jisté je zde jedno  zdaleka
nebyla dosud vykoøenìna gnóse a novovìk si ví stále ménì rady s Jeíovým bostvím. Pøitom nejde o nepøípadné míchání filosofie a teologie 
obì oblasti se prostupují nepøestajnì, nezadritelnì, tedy nutnì a legálnì
 v nové dobì pøedevím v Hegelovi, jemu H. Küng na svých výpravách
za vìrohodnìjím køesanstvím nemohl nevìnovat mimoøádnou pozornost.
Mezi ústøední a osové køesanské myslitele vak Küng Hegela nezaøadil. Uvidíme, e v galerii jeho smìrodatných tvùrcù evropského mylení
a ivota stojí vedle zakladatelských osobností prvního øádu (Pavel z Tarsu,
Luther) ve staré dobì Órigenés, Augustin a Tomá Akvinský, v nové
dobì pak Schleiermacher a Barth. Je stále otevøenou otázkou, a tedy
významným úkolem souèasné a zejména budoucí spekulace, zda nová
doba patøí opravdu a cele protestantismu, kdy prý zejména Tomá Akvinský a tím více scholastika patøí neodvratnì k minulosti (podrobnìji srovnej Küngova paradigmata duchovního vývoje køesanství).
Zde zatím jen jednu poznámku k postavení  dokonce vysoce aktuálnímu
 Tomáe Akvinského. Jestlie není sporu o tom, e evropská spekulace
a s ní celý duchovní ivot trpìly zapomenutostí na bytí (jak se celým
svým stále vysoce aktuálním dílem snaí dovodit M. Heidegger) a jestlie
stejnì tak platí, e se Heideggerova výtka netýká Tomáe Akvinského
(jak dovozují E. Gilson, J. Maritain a dalí), pak encyklika Lva XIII. Æterni
Patris byla prozøetelnostním poèinem nejvyího øádu, jím by byla
rehabilitována nejen køesanská metafyzika ve svém nejhlubím jádru,
ale do znaèné míry i pauálnì odmítaná scholastika. Není ostatnì pøíznaèné,
e takovou optiku potvrzují i nìkteré iniciativy právì z ohniska, které
kadou metafyziku donedávna radikálnì popíralo  z lùna analytické filosofie? Jde o hlasy takového P. Grice èi R. Chisholma, kteøí si uvìdomují,
e analytická filosofie vykonala sice pro filosofii veliké sluby, e se vak
nemìla stát disciplínou ústøední, první a poslední, e si mìla být vdy
vìdoma svého spíe sluebního postavení.2 Zdá se mi, e podobné rysy
2 H. P. GRICE, Aristotle on the Multiplicity of Being. In: Pacific Philosophical Quarterly
69, 1988.
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a linie hlavní stoupenci Küngova smìøování neberou patøiènì v úvahu, e
nedostateènì rozliují, co by znamenalo, e poruují vynikající a nenahraditelnou teoretickou i praktickou zásadu bene docet, qui bene distinguit.
V tomto svém pøíspìvku se chci pokusit uplatnit tuto zásadu v bratrské
konfrontaci s Küngovou kolou na nìkolika pøíznaèných pøíkladech: ve
staré dobì pùjde o Aurelia Augustina a Tomáe Akvinského, v nové
dobì o Hegela a ve dvacátém století zejména o problematiku pragmatismu
(C. S. Peirce a W. James), gnóse (H. Jonas) a odpovìdného diskurzu
(H. Arendtová).
Ji uvedené motto z druhého dílu Küngových pamìtí naznaèuje nespornì dva dùleité rysy teologa Hanse Künga: jeho zásadní a trvalý
zájem o filosofii a jeho vyhranìný postoj ke klasické metafyzice. Bylo
mým dávným pøedsevzetím vyrovnat se dùkladnìji s takovým postojem,
který není zdaleka pøijímán celou modernou a zejména postmodernou,
avak mimoøádnou pomocí pro splnìní tohoto úkolu se mi nyní stala
publikace zaøazující kriticky ideu küngovského svìtového étosu, ale
obecnìji i celý zpùsob a dopad jeho spekulace, do celkového vývoje
moderní evropské filosofie, resp. politologie. Jde o dílo mnichovského
profesora politické filosofie Hanse-Martina Schönherr-Manna Miteinander leben lernen.3 Autor srovnává s pøedními mysliteli nejen ideu svìtového étosu, ale i obecnìji Küngovy zámìry a postupy, co podle mne
umoòuje obnait silné ale i slabí stránky Küngovy spekulace. Domnívám
se, e celému takovému prùzkumnému procesu prospìje, kdy jetì pøed
svými sondami zde pøedloím úvod a doslov, které k Schönherr-Mannovì knize napsal sám Hans Küng.
2. Küngovo slovo úvodem
Ji po nìkolik desetiletí vystupují náboenství opìt jako aktéøi ve
svìtové politice. Pøiznejme, e èasto náboenství v prùbìhu dìjin
ukázala svou nièivou stránku. Avak v mnoha pøípadech povzbuzovala a také legitimizovala porozumìní, smíøení, spolupráci a mír.
3 H.-M. SHÖNHERR-MANN, Miteinander leben lernen. Die Philosophie und der Kampf
der Kulturen, München  Zürich 2008 (dále jen SMM a èíslo stránky).
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Tak vznikly vude na svìtì èetné iniciativy mezináboenského dialogu
a spolupráce náboenství.
V tomto dialogu náboenství svìta znovu objevila, e jejich vlastní
zásadní etická pojetí podporují a prohlubují sekulární etické hodnoty, je jsou obsaené ve Veobecném prohláení lidských práv
z roku 1948. Na parlamentu náboenství svìta 1993 v Chicagu prohlásilo pøes 200 zástupkyò a zástupcù vech náboenství poprvé
v dìjinách, e se shodují v urèitých spoleèných etických hodnotách,
standardech a postojích jako základu svìtového étosu. Ty byly pøijaty
mimo jiné té v roce 2001 ve zprávì mezinárodní expertní skupiny,
v ní jsem byl té èlenem, pro generálního tajemníka a Valné shromádìní Spojených národù v  Roce dialogu kultur.
Co je vak základem pro svìtový étos, který mohou sdílet lidé ze
vech náboenství a etických tradic?
Pøedevím princip lidskosti: Kadý èlovìk  a ena èi mu,
barevný èi bílý, chudý èi bohatý, starý èi mladý  má právo na lidské
zacházení. Jetì zøetelnìji je to vyjádøeno ve zlatém pravidle vzájemnosti, resp. reciprocity: Co nechce, aby se dìlalo tobì, neèiò ani
nikomu jinému. Tyto principy se rozvíjejí ve ètyøech ústøedních
oblastech ivota a vyzývají kadého èlovìka, kadou instituci a kadý
národ k naplòování odpovìdnosti:
 za kulturu nenásilí a úcty pøed vekerým ivotem (nezabíjet),
 za kulturu solidarity a spravedlivého hospodáøského øádu (nekrást).
 za kulturu tolerance a ivota v opravdovosti (nepodávat køivé
svìdectví),
 za kulturu rovnoprávnosti a partnerství mue a eny (nezneuívat
sexualitu).
Právì ve století globalizace je takovýto globální étos absolutnì nutný.
Nebo globalizace hospodáøství, technologie a komunikace vede
na celém svìtì té ke globalizaci problémù, které nás zásadnì ohroují: problémy ivotního prostøedí, atomové a genové technologie,
ale té v globalizující se zloèinnosti a terorismu. V takové dobì je
mimoøádnì naléhavé, aby globalizace hospodáøství, technologie
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a komunikace byla zatítìna globalizací étosu. Jinými slovy: globalizace potøebuje globální étos, nikoli jako dalí zátì, nýbr jako
základ a pomoc v orientaci pro lidi, pro obèanskou spoleènost.
Samuel Huntington se v roce 1993 domníval, e je tøeba se pøipravovat na støet kultur. Ji dlouhá léta pøedtím jsem rozvíjel odlinou budoucnostní vizi dialogu kultur: nikoli prostì jako optimistický
ideál, nýbr jako realistickou nadìji. Huntingtonovské tezi se neodporuje filosoficky pouze s ohledem na nebezpeèí nebo na pøíli sloité problémy, nýbr tato nadìje se mùe opírat také o vlastní filosofické názory.
Nebo té filosofie, nejen náboenství, mùe zásadnì pøispívat
ke spoleènému elementárnímu základnímu étosu lidstva. O tom jsem
byl pøesvìdèen odjakiva. Vdy jsem pøi vem osobním oceòování
náboenství ji v roce 1978 ve své knize Existuje Bùh? Odpovìï na
novovìkou otázku po Bohu dùkladnì zdùvodnil tezi: Té nenáboentí
lidé se mohou ve svém ivotì orientovat na základì etických hodnot.
Proto jsem také ve svém Projektu svìtového étosu z roku 1990 pøevzal
mnohé z odpovìdnostní etiky Maxe Webera èi Hanse Jonase a také
jsem programaticky poadoval a zdùvodnil koalici vìøících a nevìøících pro spoleèný étos.
A tak nechci zastírat, e bych byl rád sám napsal  jako nìkdo,
kdo v Øímì pøed studiem teologie absolvoval est semestrù filosofie
a kdo se vánivì vìnoval vdy znovu velkým myslitelùm (zejména
Hegelovi)  kníku o svìtovém étosu a filosofii, co se ovem pro
jiné zaneprázdnìní neuskuteènilo. Natìstí  ponìvad autor pøedkládané knihy, mnichovský profesor Dr. Hans-Martin SchönherrMann má vzhledem ke svému celoivotnímu vztahu k filosofii pøece
jen zcela jiné pøedpoklady ne já. Suverénnì ovládá dìjiny filosofie
20.století a jeho literární schopnosti mu umonily napsat o celé sloité problematice knihu tak informativní a podnìtnou, e mu mohu
jen vyjádøit svùj respekt a dík.
Schönherr-Mann dává slovo velkým filosofùm 20. století a sice
tak, e je dovedou chápat té zainteresovaní filosofiètí laici. To,
jak jednotlivé problémy propojuje a jak do nich proniká, vak navíc
pøivádí tyto velké myslitele do vzájemného rozhovoru, pøièem vdy
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pøesnì vykreslí rozdílné spoleèenské pozadí. Pøitom klade chytré
meziotázky, formuluje námitky, vysvìtluje problém pomocí pøíkladù,
èím ètenáøe vtahuje trvale do rozhovoru. Osvìtlují se tìí souvislosti a jde se vdy k jádru vìci. Pøi vekeré uèenosti tu nevzniká
abstraktní filosofický traktát, nýbr ivé filosofické pojednání propojující hluboké historické zaostøení s bezprostøední aktuálností.
Cíl celé knihy je jasný: Vichni uvádìní myslitelé se probírají ve
vztahu ke svìtoetickému diskurzu z hlediska podnìtù èi návazností
 ameriètí pragmatisté James, Dewey, Rorty, Cassirer, Heidegger,
Jaspers a jejich ákynì Hannah Arendtová, Sartre a Lévinas, Weber
a Jonas, Apel, Habermas a Gadamer, èi Rawls a Walzer. Pøímé výpovìdi k etice se zkoumají vzhledem k jejich pouití v éøe globalizace,
pøièem se u kadého autora naznaèují dùsledky jeho mylení
v souvislostech s globálním étosem.
Vechno probíhá bez tlaku urèitého systému a bez nepøípustného
zuování otázek, co by vedlo k tomu, e by filosof ji nemohl øíct
vechno, co chce. Celkovì jde tedy o panoráma autorù a problémù,
podávající originální vstup do dìjin filosofie 20. století a zároveò
se soustøeïuje na naléhavé potøeby naí doby: na etickou bázi pro
zodpovìdné souití v individuální, sociální a politické oblasti.
Autor si pøál, abych kromì tohoto úvodu pøispìl té vìcnou odpovìdí. Rád tak èiním, vdy výklady celé knihy mi pomáhají øíct
nìco konstruktivního k filosofickým perspektivám svìtového étosu.
Pomáhají mi upøesnit ideu svìtového étosu v nenáboenském, sekulárním kontextu a tak pøispìt podnìty k dalímu pøemýlení tìm, kdo se
zajímají o filosofii. Ètenáøùm této knihy pøeji stejnou dávku pouèení
i potìení, jakou jsem byl pøi èetbì sám obdarován.
Tübingen, leden 2008  Hans Küng
3. Küngovy smìrnice pro dalí úvahy
Jak se dá hledat a nalézat v éøe globalizace a pluralismu  a hrozící
konfrontace kultur a náboenství  spoleèenský konsenzus? Ji dávno pøedtím, ne se zaèalo veobecnì hovoøit o støetu kultur, jsem
v knize Svìtový étos  projekt (1990) rozvinul principy a návrhy
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praktického øeení pro globální étos a mír mezi kulturami. Od poèátku mi bylo jasné: K tomu je zapotøebí nejen náboenství, ale
také filosofù rùzné provenience. Ji ve svém úvodu jsem krátce naznaèil, e nìkteøí filosofové mi pro svìtový étos naznaèovali cestu
a e jsem se u nich mnohému nauèil.
V duchu pragmatismu Williama Jamese a Johna Deweyho se máme
vzhledem ke svìtonázorovému pluralismu vyhýbat neøeitelným otázkám a nesnait se potírat rivalizující svìtové názory a ideologie, èi
dokonce usilovat o jednotu náboenství. Spíe se mají  bez ohledu
na vechny ideologické rozdíly  zmíròovat protiklady mezi svìtovými
názory pragmatickým øeením naléhavých problémù, co by z dlouhodobìjího hlediska mohlo pøispìt také právì ke spoleènému étosu.
Tak by mohlo docházet ke smiøování ve válce svìtových názorù
a ideologií.
Bylo pøedem jasné, e projekt svìtového étosu leí na linii etiky
odpovìdnosti Maxe Webera, který nechtìl vyluèovat správné smýlení, ale zamìøil se na zodpovìdné následky. Jean-Paul Sartre
spatøoval ji záhy platnou oblast odpovìdnosti v celém ivotì èlovìka.
A Hans Jonas ji rozíøil na celou biosféru a poadoval, aby se braly
v úvahu té nebezpeèné následky jednání pro pøítí generace. Tak
se Jonasùv Princip odpovìdnosti a Blochùv Princip nadìje, naznaèující cestu smìrem k ekologickému a globálnímu mylení, vzájemnì
nevyluèují. Emmanuel Lévinas pak dovodil, e pøi této odpovìdnosti
je centrální mezilidská situace, v ní je nutné pøihlíet k jinakosti
a cizosti druhého, pøièem je tøeba brát ohled i na nepøátele. Pøi
hledání kompetencí pro zodpovìdnou komunikaci poadovala Hannah Arendtová obzvlátì rozíøený zpùsob mylení, pøedstavivost
a smysl pro spoleèenství  v posledku pak pøedevím zdatnost opravdovosti, je usiluje o pravdivost faktù, bez ní jakákoliv otevøená
komunikace mezi lidmi není pøirozenì moná.
Pro diskurz v rámci svìtového étosu je pøedpokladem nièím neomezená komunikace. Zdùrazòování univerzálnosti rozumu vak
Karlu Jaspersovi nebránilo v tom, aby svìtovou filosofii a svìtová
náboenství zapøáhl spoleènì do hledání mezikulturní komunikace.
A byl to pak Hans-Georg Gadamer, jemu záleelo na metodickém
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promýlení porozumìní a rozmluvy, je je pøedpokladem pro spoleèný
lidský étos.
Jak se vak dosahuje srozumìní? Projekt svìtový étos je otevøený
pro racionální zdùvodnìní etiky, jak ji pìstují tøeba Karl-Otto Apel
(vycházející z analytické filosofie) a Jürgen Habermas (z pozice
kritické teorie Frankfurtské koly). Habermas se snaí vyvozovat
normy z lidského spoleèenství, jak je utváøeno komunikací a argumentováním, jak by to mìlo bezpodmíneènì platit té v moderní demokracii: rozum jako princip nenásilné komunikace. Cestou argumentace se má dosahovat v rámci nepanovaèného diskurzu sjednocující spoleèenský konsenzus. Náboenství, je pro Frankfurtskou
kolu nemá spoleèenskou relevanci, nabývá tak pro Habermase stále
vìtí význam: pro osvícení nás samých vzhledem k podmínkám, které
ná ivot èiní lidsky dùstojným a nikoli bezútìným.
Nejvíce se projektu svìtového étosu pøibliují oba ameriètí politiètí filosofové John Rawls se svým projektem pøesaného konsenzu
a Michael Walzer, jen by chtìl budovat mosty na základì minimalistické etiky mezi rùznými kulturami a náboenstvími. Avak ádný
z obou nezapojuje konstruktivnì náboenství, oba se spíe opírají
výhradnì o filosofický rozum jako instanci prostøedkující mezi svìtovými názory a náboenstvími stojícími ve vzájemném konfliktu.
Sám jsem vak ji v knize Svìtový étos  projekt naznaèoval, e
filosofové to mají pøeèasto tìké se zdùvodòováním etiky, je by
byla praktikovatelná a pøedevím bezpodmíneènì platná a obecnì
závazná pro irí vrstvy obyvatelstva. Schönherr-Mann to také ve
své knize prùbìnì potvrzuje: Filosofie musí skuteènì v posledních
staletích zaívat, e se nestaèí spoléhat na matematickou logiku
a vìdecko-teoretický model pøírodních vìd  napøíklad ve vztahu
ke Kantovi  mají-li se zdùvodòovat teoretické nebo praktické normy. Filosofie provozuje v novovìké moderní perspektivì od Kanta,
Marxe, Nietzscheho a Rawlse vnitrosvìtskou záleitost. V rámci
vnitrosvìtskosti se vak vùbec nedá zahlédnout konec zdùvodòování. Schönherr-Mann uzavírá: Filosofie to s posledním zdùvodnìním nepodmínìných etických norem má nejenom tìké  ona to
prostì nedokáe. Filosofové, kteøí se o to pøesto pokouejí, vyboèí
vìtinou do náboenství. Pozoruhodný závìr z úst filosofa!
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Tu bych chtìl právì jako teolog zdùraznit dvì vìci: Té èlovìk
bez náboenství mùe vést opravdu lidský, tedy humánní a v tomto
smyslu mravný ivot; právì to je výrazem èlovìkovy nitrosvìtské
autonomie. Avak souèasnì trvám na tomto: Jedno èlovìk bez náboenství nedokáe, i kdyby se sám cítil vázán platnými mravními normami: zdùvodnit nepodmínìnost a univerzálnost etických povinností.
Filosofie se mùe o univerzální normy zasazovat, mùe o nich vést
rùzné argumenty, avak nemùe je bez jakýchkoli pochyb v posledku
zdùvodnit. Nejisté toti zùstává toto: Proè by se mìl èlovìk takových
norem dret bezpodmíneènì, v kadém pøípadì a vude  tedy té
tam, kde jdou zcela proti jeho vlastním zájmùm? A proè to mají dìlat
vichni?
V následujících odstavcích bych chtìl  jako odpovìï na autorovy výklady a souèasnì jako rozvedení vlastních mylenek  pøedloit jedenáct tezí pro zdùvodnìní svìtového étosu. Pøitom bych se
rád vyhnul exkluzivním protikladùm, napøíklad mezi univerzalizmem
a partikularismem: Univerzální hodnoty se dají uskuteèòovat vdy
pouze v partikulárním kontextu. Té Walzerovo rozliení husté
a øídké morálky bych rád nahradil výrazy elementární a diferencovaná morálka. Volím pro to ponìkud nezvyklý pøístup 
alespoò ve vìdecké oblasti  který má vak pro mnohé lidi nejvìtí
význam  toti sport.
1. Hra  od achu po fotbal  potøebuje pravidla:
Ani kopaná se nedá hrát bez pravidel. Pouze na základì pravidel
vzniká prostor svobody, v nìm se hra mùe rozvíjet. A právì kopaná
ukazuje jetì lépe ne jiné hry, e pouze dodrování pravidel vede
k dobré, férové a krásné høe. Pravidla neznamenají zatíení, nýbr
osvobození!
2. Fair play, hra podle pravidel, pøedpokládá dodrování etických
norem:
Rozhodèí, zpravidla vzor onoho fair play, dokázali v poslední dobì
manipulováním s výsledky zápasù uvrhnout zásadní podezøení na
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povolání, které dosud vzdorovalo kárným procesùm. Cyklistiètí závodníci a jejich lékaøtí, sportovní a psychologiètí poradci svými
chemickými manipulacemi zpùsobují nejen to, e jednotliví pøedstavitelé cyklistického sportu se projevují jako podvodníci a lháøi,
ale vrhají té nesportovní, unfér, nemorální stín na profesionální
cyklistiku jako celek. Nejde zde pouze o poruování sportovního
práva, je je v posledních desetiletích stále detailnìjí a komplikovanìjí, nýbr o poruování elementárních základních hodnot lidské
slunosti: opravdovosti, spravedlnosti, solidarity, lidskosti. Fair play
znamená tedy víc ne zachovávání specifických sportovních pravidel, vynucované hrozbou sankcí. Fair play znamená iroký, etickými principy vyadovaný postoj ducha, který tato pravidla schvaluje
i vnitønì, který úspìch, o nìj pøirozenì usiluje, nechce dosahovat
za kadou cenu, který v protivníkovi nevidí nepøítele, jeho je tøeba
porazit vemi prostøedky, nýbr ctí ho spíe jako partnera ve sportovním zápolení, take mu dává právo na rovnost ancí, na respektování jeho tìlesné integrity a lidské dùstojnosti nezávisle na národnosti, rase a pùvodu (výòatek z jednoho nìmeckého dokumentu
o sportovním právu).
3. Globální sport potøebuje globální étos:
Sport má sice svá vlastní pravidla, avak nepotøebuje vlastní etiku.
Staèí, kdy se drí obecných pravidel, je platí ve vech oblastech
ivota  v politice, hospodáøství, kultuøe, veøejném i soukromém
ivotì. Tato etická pravidla, je se pozvolna prosazovala fakticky
od doby, kdy se èlovìk stával èlovìkem ze zvíøecí øíe a je byla
formulována a prosazována rùznými náboenskými a filosofickými
tradicemi, nejsou v dnením sekularizovaném, individualistickém
a pluralistickém svìtì zdaleka samozøejmé. Je tøeba si je znovu uvìdomovat poèínaje rodinou a kolou. Pro dobu zaívající dosud nebývalou globalizaci sportu, je zachvátila i nejmení národy Zemì,
jsou potøebná globální pravidla, jaká jsou pro nejoblíbenìjí a nejrozíøenìjí sport jako je fotbal, zcela samozøejmá. Bez nich by se
nemohly konat veobecnì známé sportovní soutìe. Tato globální
sportovní pravidla fungují ovem jen tehdy, jestlie jsou nesena
102

Karel Floss: Hans Küng a filosofie

a podporována obecnými etickými pravidly lidskosti. Jinak by sportovci
a funkcionáøi vdy znovu zkoueli, jak psaná sportovní pravidla
obcházet, ignorovat èi dokonce vyvracet. Globální sport tak potøebuje globální étos, svìtový sport potøebuje svìtový étos.
4. Étos neznamená mravouku, nýbr mravní vìdomí, pøesvìdèení,
postoj:
Étos (øecky pùvodnì zvyk, obyèej, mrav, tradice) neznamená pøísnì
vzato etiku: nikoliv etický systém, politickou nebo teologickou doktrínu nebo disciplínu (napøíklad etiku, jak ji vypracoval Aristotelés,
Tomá Akvinský èi Kant), je mají jako vìdecká reflexe mravního
chování pøirozenì velký význam. Étos znamená spíe vnitøní mravní
pøesvìdèení a celkový postoj, to, e èlovìk sám cítí povinnost ctít zavazující hodnoty, neochvìjná mìøítka a osobní základní postoje èi zdatnosti (ctnosti). Nejsme tu ji na rovinì práva, vnìjích pravidel, zákonù a paragrafù, policie, soudù a vìzení. Spíe jsme na rovinì osobního svìdomí  èi v jiných kulturních tradicích srdce -, tedy vnitøního
kompasu. Právní stejnì jako etická rovina jsou nutné a vzájemnì
se podporují, ani by jedna druhou pohlcovala.
5. Etické hodnoty, normy, základní postoje jsou specificky podmínìny kulturnì a èasovì, a pøesto jsou tu univerzální etické konstanty:
Etické normy se realizují vdy v urèité situaci, na konkrétním místì,
v urèité dobì a mezi tam ijícími lidmi. A také: realizují se mimoøádnì
rùznorodì. Avak zkuenost ukazuje: V rùzných kulturních svìtech
se vynoøují vdy znovu podobné problémy: pøedevím ochrana
ivota, majetku, cti, pohlavních vztahù. To vedlo ve vech kulturách
ke vzniku podobných norem. Pøitom je veobecnì známé, e základním hodnotám jako opravdovosti a spravedlnosti se rozumí v Èínì
èi Indii jinak ne v Evropì èi Americe. A pøirozenì se bìhem staletí
znaènì zmìnil postoj k sexualitì a partnerství. Pøesto vrada, kráde,
le a smilstvo, je naruují oblasti ivota, vlastnictví, cti a pohlavnosti,
platily a platí vude a vdycky za mravnì zavreníhodné, i kdy
rùzným zpùsobem. A a je to americký nebo izraelský prezident,
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britský ministerský pøedseda, japonský nebo indický státník, kdo
klame èi obelhává svùj lid: døíve èi pozdìji bude veøejnì stíhán
a potrestán odstoupením nebo ztrátou volièských hlasù. Podvodníky
na celém svìtì trestá nejenom právo, ale i veobecné morální odsouzení.
6. Pouze ve vztahu k elementární morálce je globální konsenzus
moný a nutný:
Ve vztahu k elementární (øídké) morálce, je se omezuje na nìkolik
základních poadavkù, je globální konsenzus moný. Pouze takovouto elementární morálku mùeme oèekávat a podporovat té u jiných
národù, kultur a náboenství na celém svìtì: ochrana ivota, opravdovost a spravedlnost. Bìí zde o nárok èisté morálky, která se
nikdy nesmí opoutìt.
Pokud jde o kulturnì diferencovanou (hustou) morálku, která
nutnì obsahuje èetné specifické kulturní prvky (urèité formy demokracie nebo pedagogiky), není konsenzus nutný. Ve sporných konkrétních otázkách jako je potrat èi asistované umírání, by se nemìly
vznáet jednotící poadavky podle stejné morální praxe na jiné
národy, kultury a náboenství.
7. Pøi konfliktu konkrétních norem je tøeba váit dobra:
Norma bez situace je prázdná. Situace bez normy je slepá. V konkrétní situaci dochází nezøídka ke kolizi norem a povinností. Pak
musí postiený nebo postiení ve svém svìdomí váit dobra, pøièem
se nesmí obcházet normy, ale musí se dávat pøednost vyímu dobru
(napøíklad ivotu ukrývaného ida) pøed niím dobrem (øíkat v daném pøípadì pravdu státní policii). To také napovídá, e èlovìk mùe,
aby ukonèil politickou tyranii, riskovat ivot svùj i jiných lidí (atentát
na Hitlera).
8. Etická pravidla se dají rozvíjet a ít na základì rozumu bez pøihlédnutí k transcendentní instanci:
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Mnozí osvícení souèasníci upoutìjí od náboenského zdùvodòování
étosu, ponìvad sami nevyznávají ádné náboenství. Pøeèasto vedlo
náboenství k rigorismu, obskurantismu, povìrám a ohlupování lidu
 pùsobilo jako opium. Ani náboentí lidé nemohou (nemìli by)
popírat, e mnozí lidé i bez náboenství mají fakticky základní etickou
orientaci a snaí se vést mravný ivot. Ve skuteènosti to v novovìku
byli èasto spíe nenáboentí ne náboentí lidé, kdo se zasazoval
o lidskou dùstojnost a lidská práva, svobodu svìdomí a náboenského vyznání.
Zásadnì je tøeba zdùraznit, e èlovìk má jako rozumová bytost
opravdovou lidskou autonomii, je mu i bez víry v Boha umoòuje
realizovat základní dùvìru ve skuteènost a umoòuje vnímat jeho
odpovìdnost ve svìtì: odpovìdnost za sebe sama a za svìt. Filosofii
se od Aristotela a stoikù podaøilo vypracovat, konkretizovat a realizovat na bázi rozumu cíle a priority, hodnoty a normy, ideály
a modely, kritéria pro to, co je správné a co nesprávné.
9. Racionální abstraktní argumentace bude jen stìí s to pøesvìdèit
lidi rùzných kultur a prostøedí:
John Rawls vyvozuje etická pravidla z obecných principù spravedlnosti chápaných jako férovost, pøièem vìdomì odhlíí ode vech
konkrétních kontextù a situací. Avak teprve rozíøená idea spravedlnosti mu umoòuje dodateènì vyvinout takovou koncepci práva
a spravedlnosti, kterou je moné uplatnit na principy a normy mezinárodního práva a mezinárodních vztahù.
Etika K.-O. Apela a také J. Habermase, její diskurz je zaloen
na zdùvodòování, zdùrazòuje právem význam racionálního konsenzu a diskurzu. Domnívají se, e jsou s to vyvodit ze spoleèenství
komunikace a argumentace normy, je mají být nepodmínìnì platné.
Údajnì v oèích veøejnosti znehodnocené náboenské dùvody a interpretace morálky mají být nahrazeny racionálním diskurzem, urèitými
pravidly øízenou jazykovou hrou, nátlakem nenátlakového argumentu. Vzhledem ke konkrétní realitì ivota vak vzniká problém,
jak pomocí abstraktního racionálního diskurzu správnì vyloit
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a pak prosazovat vskutku zavazující a povinný étos opravdu globálnì (tak øeèeno a do poslední indické a africké vesnice).
10. Nutností svìtové politiky je etická koalice náboenských a nenáboenských lidí a skupin:
Svìtové problémy  politické, sociální, ekologické a individuální 
nabyly vlivem razantního vìdecko  technologicko  prùmyslového
vývoje takovou sloitost a naléhavost, e je lze zvládnout pouze
spoluprací rùzných spoleèenských uskupení, náboenských stejnì
jako nenáboenských. Základem je zde spoleèný étos: Svìtový mír
vyaduje shodu v tom, e konflikty mezi národy, etniky a náboenstvími se budou øeit nenásilnì. Spravedlivý hospodáøský a právní
poøádek vyaduje vùli dret se urèitého øádu a urèitých zákonù.
Instituce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni mohou
fungovat pouze za pøinejmením tichého souhlasu obèanù a obèanek, jich se to vechno týká. Ovem ztráta starých orientaci poskytujících tradic a instancí vedla k hluboké orientaèní krizi a k nebezpeèí vakua smyslu, hodnot a norem, co ohrouje jak vìøící, tak
také nevìøící. Proti triviálnímu nihilismu a rozmáhajícímu se cynismu
by mìli postupovat vichni lidé spoleènì a nechat za sebou, nebo
alespoò trvale pøekonávat tradièní rozestavení front  konzervativci
proti liberálùm, klerikálové proti laicistùm, propagátoøi pøedmoderní
køesanské Evropy proti apologetùm Evropy èistì sekulární.
11. Náboenské tradice nemáme odsuzovat, je tøeba je kriticky reflektovat:
Kulturní antropologie nás uèí: Konkrétní etické normy, hodnoty
a názory se vyvíjely postupnì  ve znaènì komplikovaném sociodynamickém procesu. Vdy podle toho, jak se ohlaovaly potøeby
ivota, kde se ukazovaly naléhavé nutnosti mezilidských vztahù, tam
se hned od poèátku vnucovaly orientace a regulativy, jak se lidsky
chovat: urèité konvence, návody, zvyklosti, tedy etická mìøítka,
pravidla, normy, jak byly lidstvem vude vyzkoueny v prùbìhu staletí
a tisíciletí. Pøitom je nápadná shoda urèitých etických norem na
celém svìtì. Historickou skuteèností je také toto: Po celá tisíciletí
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byla náboenství právì tìmi orientaci poskytujícími systémy, které
vytváøely základ pro urèitou morálku, kterou také legitimovaly, motivovaly a èasto té urèitými tresty sankcionovaly.
Pùvodnì ily filosofie a náboenství, filosofie a teologie více
v symbióze; tu ji nelze obnovit. Vhodná by vak mohla být intenzivnìjí spolupráce vzhledem ke stejné nadìjné vizi. To make the
world a better place: Pro uskuteèòování této nadìjné vize musí být
základem zmìna smýlení zamìøená na humánní étos  ve slubì
kultury bez násilí, kultury úcty ke vemu ivotu, solidarity a spravedlivého hospodáøského øádu, tolerance a ivota v opravdovosti, rovnoprávnosti a partnerství mue a eny.
Poznámka:
Tento rozsáhlejí pøeklad (K. Flosse) Küngovy pøedmluvy a doslovu ke knize SchönherrManna se zde uveøejòuje s vìdomím autora, e se uvauje o vydání celého díla v èeské verzi.

II. PROBLÉMY S KLASICKOU METAFYZIKOU
Jak naznaèilo ji motto celého tohoto pøíspìvku, je Küng pøesvìdèen, e
novovìký zpùsob mylení má zásadní pøednosti pøed klasickou øeckou
a støedovìkou metafyzikou. Jeho áci mluví pøímo o svìrací kazajce
a znají myslitele, kteøí by zde mohli pomoci nacházet schùdnìjí cestu.
Takový pøístup, který je odedávna blízký zejména protestantskému
duchovnímu prostøedí, se u nás projevil nedávno napø. v knize J. S. Trojana
o moderních interpretacích evangelia, kde celá jedna kapitola je nazvána
Odklon od metafyziky pokraèuje, ale o vlastní metafyzice tam nenajdeme ani slovo.4 Výmluvnìjí je pøedcházející kapitolka nazvaná Osvícenství, kde mimo jiné èteme charakteristiky, které se týkají tolerance,
ale také pragmatismu, právì v konfrontaci s metafyzikou, co vechno
pøipomíná postoje küngovského svìtového étosu, jak je také analyzuje
Schönherr-Mann. Trojan øíká: z tragických konfesních støetù 17. století
vyvodili osvícenci jednoznaèný závìr: v otázkách víry je tøeba být
tolerantní. Náboenský fanatismus církví je zhoubný, protoe se snaí
vem lidem naoktrojovat svou konfesní pravdu, kterou mylnì pova4 J. S. TROJAN, Jeíùv pøíbìh  výzva pro nás, Praha 2005.
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uje za univerzálnì platnou . Ovem ani nemravná zásada cuius
regio, eius religio nepøinesla koneèné øeení , dùsledkem vyèerpávajícího konfliktu bylo rostoucí pøesvìdèení, e je tøeba odvrátit
pozornost od metafyzických otázek a pøimknout se k pragmatickým
problémùm, které jsou øeitelné a neprobouzejí zhoubné vánì.
To jsou velmi problematické, ne-li naprosto scestné postoje vùèi
metafyzice a pokud jde o pragmatismus, slibující vysvobození z krizí, stojí
za pozornost Trojanova poznámka na stranì 32: Jak se ukázalo v následujících stoletích, pragmatická orientace s sebou pøinesla støety
zájmù hospodáøských a politických. Ty se staly zátìí evropského
lidstva v poosvícenské éøe a vedly k øadì neménì ostrých konfliktù.
Ji z tìchto nìkolika postøehù se zdá být nanejvý vhodné, abychom
se v dalích kapitolách zabývali rolí pragmatismu v rámci Küngova projektu svìtového étosu. Pøitom staèí nahlédnout do jednoho z nejnovìjích
pøehledù metafyziky, abychom si pøipomnìli, e metafyzika je vìdou
o základním problému, bez jeho øeení èlovìk tak èi onak chátrá, toti
o otázce, co vùbec mùeme øíct o skuteènosti jako celku. Je tomu tak
z jednoho prostého dùvodu: èlovìk nedovede dobøe ít, má-li vhled jen do
dílèích oblastí skuteènosti, by by byl takový vhled sebedùkladnìjí.
Mezi nejvìtí metafyziky patøí nespornì vedle starovìkých myslitelù
Platóna a Aristotela a novovìkých filosofù Descarta, Hegela èi Kanta
také starovìký Aurelius Augustinus a støedovìký Tomá Akvinský.
H. Küng probírá specifickým zpùsobem oba tyto autory ve své knize,
vìnované velkým køesanským myslitelùm.5 Èiní tak v rámci svého svérázného rozpracování Kuhnovy teorie støídání paradigmat, take se mu
v horizontu sedmi pojetí skuteènosti rýsuje sedm milníkù køesanské
spekulace. Struènì jsme se o tìchto liniích zmínili ji výe, nyní bude
namístì zmínit nìkolik dalích významných rysù Küngova pojetí. Hlavní
pøínos jednotlivých myslitelù charakterizuje takto: Pavel z Tarsu  prùlom
køesanství ve svìtové náboenství, Órigenés  velká syntéza ducha antiky
a køesanství, Augustin  základní impuls západní latinské teologii, Tomá
Akvinský  pøedstavitel univerzitního vìdìní a papeské dvorské teologie,
M. Luther  radikální návrat k evangeliu a souèasnì klasický pøípad
støídání paradigmat, F. Schleiermacher  pøedstavitel teologie v erosvitu
5 H. KÜNG, Grosse chrisliche Denker, München 1994 (dále jen KGD a èíslo stránky).
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moderny, K. Barth  pøípad teologa na pøechodu k postmodernì. Küng
vìnoval teorii paradigmat znaènou pozornost, mimo jiné se s øadou pøedních svìtových teologù a filosofù pokusil o její svéráznou aplikaci v oblasti
humanitních vìd.6
Na Küngovì pojetí vývoje køesanství pøekvapí mnohé jistì ji jeho
výbìr pøedstavitelù jednotlivých epochálních paradigmat. První ètyøi
vyvolení nebudou zøejmì pro nikoho problémem, zatímco tøi poslední budou
urèitì pøedmìtem nejrùznìjích výhrad. Pøedevím jde o to, e po Tomái
Akvinském jsou podle Künga v oblasti vysoké teologie hodni pozornosti
jen protestanté. Souvisí to úzce s Küngovým celkovým chápáním
køesanství a vývoje køesanské civilizace obecnì, co ostatnì poznamenává i jeho celkový vìdecký a lidský vývoj a osud. Pro dalí bádání
bude nespornì významnou výzvou a závazkem sledovat, jak podobné
pøístupy pøispívají k teoretickému i praktickému ekumenickému hnutí.
A máme toti k dosavadním Küngovým iniciativám jakýkoli postoj, nedá
se upøít, e jeho návrhy naznaèují mimoøádnì významné cesty. Jisté je
pøinejmením to, e nadìjnìjí cesty do otevøené budoucnosti budeme
nacházet jen tehdy, kdy co nejdùkladnìji pochopíme dosavadní vývoj.
Z onìch sedmi výe jmenovaných klíèových osobností se chci v rámci
tohoto pøíspìvku zmínit jen o dvou myslitelích, jich se nejèastìji týká
Küngova kritika oné údajnì neblahé metafyziènosti. Küng není ovem
první, kdo má k obìma klasikùm výhrady. Ji pøed léty mì upozoròoval
belgický dominikán De Petter (mimo jiné uèitel E. Schillebeeckxe), e
Augustin a Tomá nám pøi ví své geniálnosti zanechali té dvojí neblahé
dìdictví: Augustin dualismus purus et crassus, Tomá pak essentialismus purus et crassus. Ji zde musím ovem poznamenat, e zatímco
s první charakteristikou v zásadì souhlasím (i kdy s výhradami), s druhou
spíe zásadnì nesouhlasím (Tomá je myslitel povýtce existenciální).
Ale mým úmyslem v tomto pøíspìvku není kritizovat oba myslitele, èi je
en bloc vynáet, nýbr poukázat na nìkteré jejich postoje, dùrazy a
pøínosy, je zøejmì odporují jejich globálnímu odsouvání jako pøedstavitelù
strnulé a pøekonané metafyziky.
6 H. KÜNG  D. TRACY, Das neue Paradigma von Theologie, Zürich  Gütersloh 1966.
H. KÜNG  D. TRACY, Theologie  Wohin?Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma,
Zürich  Köln  Gütersloh 1984.
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1. Aurelius Augustinus
Augustinova duchovní velikost je také pro Künga pøirozenì nesporná.
Hned v úvodu své statì o nìm cituje z knihy H. Chadwicka o rané církvi:
Augustin je jediný církevní Otec, který a do dneka zùstal duchovní
mocností. Láká pohany i køesany, filosofy i teology bez rozdílu smìrù a
vyznání stále k tomu, aby se zabývali jeho spisy a vyrovnávali se s jeho
smìøováním i jeho osobností . Augustin je stále pøítomný v obecném
kulturním povìdomí  je to génius, který si vlastnì i v moderních èasech
mùe nárokovat tento nároèný titul. (KGD 81).
Zde chci pøedloit jen nìkolik málo, pøitom vak pøíznaèných poznámek
ke Küngovu postoji k Augustinovì nauce o Trojici. Küng ji povauje 
zejména ve srovnání s uèením východních církví  za zbyteènì komplikovanou, pùvodní biblické zvìsti vlastnì nebezpeènì odcizenou spekulaci, za jakýsi západnický dodatek k nikajsko-caøihradskému vyznání
(pojem filioque povauje za neuváený a nevhodný). Pøitom je ovem
tøeba vìdìt (co z Küngova vlastního textu není hned dobøe patrné, viz
KGD 108), e ono filioque se dostalo do kréda a okolo roku 1000
v karolínské kapli. Píi o tom podrobnìji jinde, té v souvislosti s výkladem
køesanství u J. L. Hromádky, zde konstatuji jen tolik, e pøísluné úvahy
o tomto toposu mají mimoøádný význam té pro interpretaci díla J. A.
Komenského. 7 Pøitom je namístì pøipomenout, e Küng se v tomto bodì
dostává do blízkosti nejen starovìkého Aria, ale také novovìkých sociniánù,
kteøí jsou napø. podle E. Schadela neblahými inspirátory velké èásti neduhù
moderny. Doslova pokleslý je Küngùv názor (viz KGD 108), e z pùvodního
jednoduchého triadického vyznání Nového Zákona o Otci, Synu a Duchu
se vyvinula intelektuálnì stále nároènìjí trinitární spekulace 3=1  prý
skoro jako nìjaká vyí matematika. Zde je nutné Küngovi namítnout, e
nejde o øecko-latinskou pustou spekulaci ji proto, e i v bìné matematice
1x1x1=1, pøièem násobení je vdy silnìjí ne pouhé sèítaní. S pozoruhodným postojem k triádám a triadistice se pøitom setkáváme také napø.

7 Vyèerpávající bibliografii k tìmto otázkám viz ve sborníku, který k 80. narozeninám
Karla Flosse vydává Universita Palackého v Olomouci pod názvem Jednota a mnohost.
V tisku.
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u C. S. Peirce, zakladatele právì onoho pragmatismu, k nìmu má Küng
v mnoha ohledech tak blízko.8
Avak pøíznaènìjí ne vechny obsahové výpovìdi je pro mùj vztah
ke vem kritikùm pøíliné metafyziènosti teologie Augustinova epochální
formulace právì z jeho klíèového díla De trinitate, klíèového podle mne
zejména pro budoucnost, ponìvad jedinì bohatství skryté v triadické
spekulaci mùe zøejmì napomoci øeení zásadních problémù postmoderny
(dissensus  consensus, jednota  mnohost). V páté kapitole svého veledíla
(V, 9, 9-11) píe: Tamen cum quæritur quid tres, magna prorsus inopia
humanum laborat eloquium. Dictum est tamen tres personæ non ut
illud diceretur, sed ne taceretur (Kdy pak hledáme, jak rozumìt onomu
tøi, naráí lidská výmluvnost na znaèný nedostatek; a jestlie se pøesto
øeklo tøi osoby, nestalo se to proto, aby se nìco øeklo, nýbr aby se nemlèelo). Opravdoví myslitelé si byli hranic jazyka vìdomi vdy, nemuseli
je na nì upozoròovat a pozdìjí Wittgensteinové. Proto si jich také právì
Wittgenstein váil, vèetnì Aurelia Augustina. O tom, e s úsilím o nové
vyjádøení ústøedních tajemství víry horlivì souhlasil právì Augustin, by
jistì mìli vìdìt také vichni stoupenci tübingenské tradice. Ostatnì od
Augustina pochází té jiná klíèová výpovìï (De praedestinatione
sanctorum, II, 5), která je stejnì klasická, jako aktuální: credere nihil
aliud est, quam cum assensione cogitare (Vìøit neznamená nic jiného,
ne nadále pøemýlet po pøitakání /tedy poté, co jsme dali zásadnì za
pravdu nìèemu, èemu nemùeme nevìøit beze ztráty hloubky/).
2. Tomá Akvinský
Pro první orientaci pøi èetbì kadého textu pomáhá zajisté také seznámení
s citovanou sekundární literaturou. Z tohoto hlediska je pro Küngovu sta
o Tomái Akvinském pøíznaèné a zaráející, e se nesetkáme s nejvìtím
souèasným znalcem Tomáova ivota a díla, dominikánem J.-P. Torrellem
(KGD 272n). Pøitom jsou Torrellovy výzkumy a formulace zásadní pro
vìtinu neuralgických bodù bádání jak o samotném Akvinském, tak

8 K. FLOSS, Triády v mylení a v tvorbì. In: SCetH 13, 1983, è. 26, s. 59-67.  Tý:
Heuristická hodnota trichotomií. In: SCetH 15, 1985, è. 29, s. 127-135.
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zejména o jeho aristotelismu, platonismu a novoplatonismu, jeho esencialismu a existencialismu.
Vánìjím dùvodem pro Küngovu celkovou charakteristiku Tomáe
Akvinského je zøejmì jeho postavení v celkovém trendu promìny paradigmat, jak jsme se o nich zmínili výe. Küng si sice uvìdomuje, e aplikace
teorie paradigmat bude nutnì rozdílná v pøírodních vìdách a filosofii,
nato teologii, pøesto vak zøejmì nebere dostateènì v úvahu trvalost,
a tedy nadèasovost, a tedy i neèasovost kulturních hodnot. Shakespeare
mohl být na èas odsunut stranou Corneillem èi Racinem, ne-li dokonce
vystaven pozapomenutí, stejnì jako Bach, ne jej znovu objevil Mendelssohn-Bartholdy, ale natrvalo nebylo moné zapomenout na jejich velikost.
Nìco podobného se stalo s Tomáem Akvinským. Encyklika Lva XIII.
Æterni Patris, o ní jsme se ji zmínili výe, byla zøejmì více dílem Prozøetelnosti, ne jejích vlastních iniciátorù a vydavatelù. e se to hned
názornì neprojevilo v novotomismu, je jiná otázka, zde stojí za pøipomínku
hlas èeského dominikána M. Habánì, který v minulém století povaoval
Tomáovu metafyziku za pravou hudbu budoucnosti.
Jde opravdu zejména o metafyziku, nikoli o pøírodní vìdy a jejich pøípadnì problematický vztah k aristotelismu a obecnì ke starovìké filosofii
a teologii. I kdy je hned tøeba pøipomenout té význaèné vstøícné postoje,
jak se vùèi starým i nejstarím spekulacím projevují napøíklad u takového
W. Heisenberga. Nejde tedy pøedevím o to, e jak praví Küng, Tomá
vytvoøil pro teologii zralou, klasickou podobu støedovìkého øímskokatolického paradigmatu (KGD 132), nýbr e právì køesanský myslitel
udrel na rozdíl od vìtiny myslitelù na dohled autentické bytí. Nejde
tedy ani tak o to, zda Tomá vytvoøil èi nevytvoøil nové paradigma teologie
(KGD 136), nýbr zda vzdoroval oné Heideggerem pøipomínané zapomenutosti bytí, pøièem zøejmì stìejní úlohu hrálo soustavné a zásadní
odmítání vech forem krajního novoplatonismu a gnóse. Není ovem moné
omezovat se pouze na obì summy, je tøeba studovat té Quæstiones
disputatæ. Teprve v nich se toti plnì vyjevují pøednosti, které v poslední
dobì tak zasvìcenì pøipomíná zmínìný J.-P. Torrell.
Pro Künga zùstal Tomáùv celkový obzor pøíli poplatný øecko-antickému svìtovému názoru, bohuel prý také tím, e jeho metafyzika je
úzce propojena s názory dávné fyziky, chemie a biologie. Té nejdùleitìjí
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metafyzické pojmy jako bytí o sobì, akt a potence, relace, actus purus
jsou prý zaloeny na specifické pøírodní vìdì a zejména specifické filosofii
pøírody. Küng øíká (KGD 139n): S pomocí platónského pojmu nemìnného, statického øádu (ordo) konstruuje Tomá veobjímající výklad
svìta z køesanské víry, který ovem pøedstavuje výklad víry zcela
na základì geocentrického vidìní svìta. To znamená: Bible se vykládá kosmologicky a kosmos biblicky. Køesanská víra garantuje obraz svìta a obraz svìta zase køesanskou víru. Dokonalá harmonie
teologie a kosmologie, øádu spásy a uspoøádání svìta!
Je jistì otázka, co køesanského myslitele Künga u køesanského
myslitele Tomáe vlastnì udivuje, kdy i dnes mùeme nahlíet problém
konce naí planety a vùbec celého svìta jak z hlediska èistì fyzikálního,
tak také z hlediska antropického principu. Pokud jde speciálnì o vztah
Tomáe k Aristotelovi, je dobré brát v úvahu té zasvìcenìjí výklady
zmínìného Torrella.9 Ten mimo jiné pøipomíná (TMT 251nn), e Tomá
právì v rozhodujících bodech Aristotelovy pøístupy nìkdy také zásadnì
pøetváøí. Pøíznaèný je zde zejména komentáø k Aristotelovì Metafyzice,
v nìm také podle J. Owense vzniká zcela nová ontologie. Tomá ovem
nebyl první, kdo Aristotela pokøtil, zdìdil jej ji pokøtìného, pøièem
jej navíc nezajímalo aristotelské mylení v historické podobì, a tedy ani
korektní historická interpretace.
Pro mì osobnì (narozdíl od Künga) je zásadní Tomáùv zápas proti
jakékoli formì gnóse. Spíe ne lpìní na pøekonaném fyzikálním obrazu
svìta by mìl Küng zdùrazòovat Tomáovo rozhodné ocenìní lidské
tìlesnosti, bytostné jednoty due a tìla, která je tak pregnantnì vyjádøena
v závìru kréda  vzkøíení tìla. V dalím uvidíme, jak starí, ale i novovìká
gnóse tìlem pohrdá, srovnáme Tomáovy formulace s veri renesanèního
básníka. Pak se znovu vyjeví  a chceme nebo nechceme  závanost
Maritainova postøehu o onom novém renesanèním dìdièném høíchu. A
budeme v oddíle o gnósi èíst a komentovat Ronsardùv sonet, pøipomeòme
si tyto øádky z Tomáových Quaestiones disputatæ de potetia: 5-10,
corp.: Homo ordinatur ad perfectionem universi ut essentialis pars
9 J.-P. TORRELL, Magister Thomas  Leben und Werk des Thomas von Aquin, Freiburg
 Basel  Wien 1995 (dále jen TMT a èíslo stránky).
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ipsius, cum in hommine sit aliquid quod non continetur virtute nec
in elementis nec in celestibus corporibus  scilicet anima rationalis;
tamté, ad 5: Anima corpori unita plus assimilatur Deo quam a corpore separata, quia perfectius habet suam naturam (Èlovìk je zamìøen
k dokonalosti univerza jako jeho bytostná èást, nebo v èlovìku je nìco,
co není obsaeno ani v silách prvkù, ani v nebeských tìlesech  toti
rozumová due; due spojená s tìlem je Bohu podobnìjí, ne od tìla
odlouèená, ponìvad tak má dokonaleji svou pøirozenost).
Teprve kdy renesance pøestala chápat integrálnì krédo a obecnì
køesanskou zvìst, ztratila úctu k tìlu jako integrální souèásti èlovìka,
upnula se sice k tìlu, avak tak, aby se v ivotì upnula pøedevím na nì,
avak v závìru je odhodila. V tom je také dodnes platný rozbor J. Maritaina
v jeho Tøech reformátorech, zejména pokud jde o výklad Descarta a
Rousseaua.
Ale je tøeba zmínit jetì jedno místo z onìch Quæstiones disputatæ
de potentia, aby byl jetì zøejmìjí Tomáùv kritický vztah k platonismu
a novoplatonismu, o nìm zøejmì takový F. Nietzsche a vichni jeho
málo zasvìcení, ale tím rozhodnìjí a na køesanství útoèící následovníci
vìdìli jen málo. Jde o otázku, proè a jak z pùvodního Jedna vzniká mnohost.
Aby se zásadnì postavil proti nesprávnému, platónskému, novoplatónskému a pozdìji brunovskému názoru, e Nejlepí mùe plodit zase jen
nejlepí, a to na základì své dobroty, která se nemùe neíøit (srovnej
jinak bìné bonum est difussivum sui), formuluje Tomá pøímo rozhorlenì
takto: Ab uno primo multitudo et diversitas creaturarum processit
non propter materiæ necessitatem, nec propter potentiæ limitationem,
nec propter bonitatem, nec propter bonitatis obligationem  sed ex
ordine sapietiæ, ut in diversitate creaturarum perfectio consisteret
universi (Z prvního jednoho vychází mnohost a rùznost stvoøení nikoli
z nutnosti látky, ani pro omezenost potence, ani kvùli závazku dobra 
nýbr z øádu moudrosti, aby v rozliènosti stvoøení spoèívala dokonalost
universa, Q. d. de pot. 3, 16, corp.)
Není pochyb  Tomá studovaný a vykládaný z první ruky, z autopsie,
se jeví znaènì jinak a zejména mnohem aktuálnìji, ne kdy jej více ménì
mechanicky zaøadíme do panoramatu více ménì schématicky se støídajících historických paradigmat. Zde musí Küng a jeho kola vykonat jetì
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mnoho detailní práce. Zakonèím opìt Torrellem, jeho hlas v Küngovì
portrétu Tomáe Akvinského bohuel chybí: Spíe zjednoduující pozice,
spatøující v Tomáovi èistého aristotelika, se dnes jeví jako pøekonané. Vìtina badatelù se nyní shoduje v tom, e Tomá dokázal
tvoøivì brát vude tam, kde nìco nacházel. Ovem zpùsob, jak své
prameny vyuívá, je nenechává nepromìnìné  originálnost jeho
vlastní syntézy pozmìòuje vechny pøejaté prvky zcela zásadnì (TMT
147n).
Takto mùe být nejen naplnìn Heideggerùv poadavek nového promýlení ji døíve myleného, ale potvrzuje se také nae tuení o významu
encykliky Æterni Patris. V tomto smyslu zde závìrem rád uvedu vzácná
slova G. W. Leibnize z jeho úvodu k zamýlené univerzální encyklopedii:
Kdyby dnes jen ili takoví Augustinové a Tomáové, jejich moudrost
záøila stejnì jako jejich zbonost a síla stejnì jako jemnost! Kdyby
tu byli, pak vìøím, e by pro nae století budovali ochranné náspy,
take èím více by v nás bylo ducha, tím více bychom obdivovali
krásu køesanských dogmat. A pøesto bychom si zøejmì nemìli zoufat,
tøebae jim zdaleka nejsme rovni, pokud jen budeme vìdìt, e Boí
vìc je naím údìlem  a e ve vìtinì naich odpùrcù je více smìlosti
ne vìdìní. (Discours de métaphysique suivi de Monadologie, Paris
2004, s. 277)
III. ZÁPAS O HEGELA
Ji kapitolku o Tomái Akvinském jsme otevøeli postøehem, e je vdy
významné, kdo je a kdo není citován. V obrovité sekundární literatuøe,
kterou Küng uvádí ke svému rozsáhlému dílu o Hegelovi, chybí nìmecký
filosof Heinrich Beck, který ji v roce 1965 vydal svou zásádní práci Der
Akt-Charakter des Seins s podtitulem Eine spekulative Weiterführung
der Seinslehre Thomas v. Aquins aus einer Anregung durch das dialektische Prinzip Hegels. Nezdá se mi, e bìí o nedopatøení vzniklé
pouhým pøehlédnutím, obávám se, e lo a jde o vìdomé pøehlíení, snad
také proto, e není zájem o aktualizaci Tomáe Akvinského. Avak zájem
o Beckovy iniciativy mìl mít Küng u proto, e se v nich upozoròuje na
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identitní systém u G. Siewertha a jeho návaznost na Tomáe a Hegela.
Avak ani o Siewerthovi nenajdeme v Küngovì hegelovské monografii
nejmení zmínku. Obávám se, e nejde jen o banální zjitìní.
Avak k vìci samotného Künga. Není sporu o tom, e pokud jde
o filosofy, vìnoval nejsoustavnìjí pozornost právì Hegelovi. Jeho úvod
do Hegelova teologického (!) mylení je mimoøádnì rozsáhlý a jistì
i ètenáøsky nároèný. V této své studii bych chtìl podrobnìji ne ve svém
starím pøíspìvku naznaèit specifiènost küngovských pøístupù, ale vyslovit
také nìkteré pøipomínky a výhrady. Sám Küng v 2. dílu svých pamìtí10
vyznává (KUW 502), e se u Hegela nauèil velmi mnohému: zásadním
souvislostem mezi vìdou, právem, náboenstvím a filosofií v rámci dynamicko-dìjinného, systematicky propojeného mylení, je je s to nahlédnout
do samých základù protikladnosti. Zde také pochopil povahu dynamiènosti,
specificky vyjadøovanou triádou téze, antitéze a syntézy, jejich vzájemné
vztahy a procesy nesmíme ovem chápat mechanicky. Ji v dobì svých
øímských studií byl Küng pøitahován Hegelem i Marxem a na Sorbonnì
pozornì sledoval pøednáky o Descartovi a dalích myslitelích 17. století.
Küng píe (KUW 502): právì Feuerbach a Marx se uèili pøedevím
u filosofa, jím jsem se zabýval pùl druhého desítiletí. Z tohoto intenzivního
studia vznikla kniha Menschwerdung Gottes.11 Stojí jistì za pozornost,
e Küng sám upozoròuje, e kniha vyla v tom samém roce jako jeho
publikace o neomylnosti (Unfehlbar? 1970), co má být podle nìho znamením, e jeho filosofie a teologie v Pavlovì duchu napomáhají in ædificationem et non destructionem církve.
Küng je pøesvìdèen, e zpùsobem svého badatelského i výkladového
pøístupu k hegelovské látce (jde o pìt vzájemnì se prostupujících vrstev)
vytvoøil nový druh systematického výkladu tohoto myslitele. Je pøesvìdèen,
e jeho pøíspìvek k souèasným otázkám ohlednì Boha a Krista je hodnotnìjí ne bìná úrovìò novoscholastických argumentù, s jakými
pøicházel v návazných sporech napøíklad kardinál Höffner.
1 0 H. KÜNG, Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen, München 2007 (dále jen KUW a èíslo
stránky).
1 1 H. KÜNG, Menschwerdung Gottes. Eine Einführung in Hegels theologisches Denken als
Prolegomena zu einer künftigen Christologie, Freiburg  Basel  Wien 1970 (dále jen
KMG a èíslo stránky).
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Pro Künga (KUW 503) je dùleité, e stejnì jako u Hegela stojí
v centru dneního teologického mylení dvì velké otázky  dìjinnost Boha
a dìjinnost Jeíe. V této perspektivì chce novì zkoumat klasické formulace nikajského a chalkedonského koncilu, zejména pokud jde o Boí
nepromìnnost a neschopnost trpìt. Küng je podle svých vlastních slov
s Hegelem zajedno v zásadním nahlédnutí: na základì moderní filosofie
se dá ivotnost a dìjinnost Boha, jako i dìjinnost a význam Jeíe vyjádøit
pøimìøenìji ne pomocí statických helénistických kategorií. Jetì døíve,
ne se hloubìji ponoøíme do hegelovské monografie, je pouèné vyzvednout
z Küngových pamìtí alespoò nìkteré formulace, týkající se otázky Boha
v modernì, víry v Kristovo boství a dìjinné posloupnosti hlavních pilíøù
køesanské spekulace. Ve své knize Existiert Gott? Küng pøíznaènì poznamenává, e modernímu zájemci o otázku Boí povahy a Boí existence
nabízí odpovìdi sice jednoznaèné, avak nikoli hotové. Nechce Boha
dokazovat, chce spíe pøipravit pùdu pro svobodné rozhodnutí. Nejde mu
o dùkazy, nýbr o pøedkládání dobrých dùvodù, proè se spolehnout na
prazáklad a souèasnì pracíl svìta a èlovìka. Küng je pøesvìdèen, e
k závìreènému osvobodivému nahlédnutí zvolil po dlouhém hledání takto
správnì pojaté stupnì, které pøedstavují také sled jednotlivých kapitol
v práci Existiert Gott?: rozum nebo víra, nové chápání Boha, výzva ateismu, nihilismus  dùsledek ateismu; pøitakání skuteènosti  bytostná dùvìra
jako alternativa k nihilismu, pøitakání Bohu  víra v Boha jako alternativa
k ateismu, pøitakání køesanskému Bohu (srovnej také návaznosti na knihu
Být køesanem). Pokud jde o Krista a zejména o víru v jeho boství
(konkrétní vztah k formulacím nikajského a chalkedonského koncilu),
vyznává Küng doslovnì (KUW 499): Pravý èlovìk Jeí z Nazaretu je
pro vìøící skuteèným zjevením jednoho pravého Boha a v tomto smyslu jeho Slovem, jeho Synem v Jeíovì pùsobení a osobì jde jedineèným a definitivním zpùsobem o setkání se samotným Bohem.
Jaké jsou ostatnì a èím se vyznaèují nosné pilíøe køesanské spekulace?
Zde je Küng hrdý na to, e narozdíl od takového J. Ratzingera nestaví
pouze na tradici církevních Otcù, nýbr na celé vìdecké tradici dvou
a pùl tisíciletí, v ní se filosofie a teologie nedají oddìlovat - v odvolání na
svatého Pavla pøipomíná, e máme nejen successio apostolorum, ale
také successio doctorum (posloupnost uèencù a uèitelù). Nelze pøe117
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hlédnout, e právì v tìchto souvislostech se Küng pøihlauje k Tomái
Akvinskému (KUW 500), s ním ovem jeho mylení není vude v harmonii. Nìco podobného vytýkají mnozí také K. Rahnerovi. Jen peèlivé,
a tedy mimoøádnì nároèné studium vnese do podobných sporù jasno,
které podle mého názoru potøebuje nejen církev, ale zøejmì i celá moderní
kultura a civilizace. O problematiènosti Küngových pøístupù a soudù zde
mùe ostatnì svìdèit ji volba výrazù, jimi tento teolog Tomáe charakterizuje ve svém panoramatu køesanských myslitelù (KGD 117 a 143):
univerzitní a dvorní vìda jako zajiování papalismu.
Døíve ne se pustíme do podrobnìjího rozboru a pøipomínkování Küngovy knihy o Hegelovi, je tøeba si jetì pøipomenout, e má jít o Prolegomena k budoucí christologii, tedy o christologii odpovídající souèasnému èlovìku, zpùsobu jeho poznávání ivota a svìta, jako i zpùsobu,
jak o nich mluví. A také: nemá jít o poslední a vyèerpávající pojednání,
nýbr o pøedbìnou, perspektivní odpovìï na otázku po povaze Krista
a jeho vztahu k Bohu (KMG 7).
Hned v úvodu Küng pøipomíná, e Hegelem byli tak èi onak poznamenáni vichni, kdo zejména v 19. století, ale zøejmì i pozdìji a vlastnì
dodnes, ve vìdì a kultuøe nìco znamenali. Hegel sám stojí ovem ve
velké tradici (na ramenou obrù), Küng pøíznaènì poznamenává, e té
Hegel mìl stále pøed oèima krystalicky èistou formulaci Chalkedonu:
Duæ naturæ (divina et humana) in una persona (v Küngovì spise,
KMG 15, èteme eine Person in zwei Naturen). Ale jakkoli hluboká jsou
tato dogmata, podle Künga se èasem stávala neoblíbenými (KMG 23)
a zejména v období osvícenství se stále více jevila jako pøekáka  zejména
pøekáka tolerance. Tolerance mìla nahradit konfrontaci, praxe teorii,
ivot nauku. Místo dogmatu mìla zaujmout morálka.
Je pøíznaèné, e Küng nikde nehovoøí o tom (jako napøíklad E. Schadel),
e je úzká vazba mezi osvícenstvím a jeho problémy s trinitární naukou
na jedné stranì a sociniánstvím na stranì druhé, je mìlo proti trinitárnímu
uèení zásadní výhrady. Küng ovem ví, co se (v duchu Lessingova pojetí
postupné výchovy lidského rodu) stalo s náboenstvím a konkrétnì
s køesanstvím, e toti proti víøe povstal rozum, proti dogmatu dìjiny,
proti teologii filosofie, proti milosti pøíroda a proti Horskému kázání pøirozené právo. Bùh byl ze svìta odstranìn, svìt byl vyòat z Boího tajemství
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 obì pøirozenosti byly odlouèeny, èím byl souèasnì eliminován Bohoèlovìk (KMG 33). Pro Künga je pøitom typické, e takový vývoj nepovauje za nutnì patný. Podle jeho názoru pøipravil tento vývoj právì Hegelovi pùdu pro zcela nové vidìní a monost zásadnì nové syntézy. O jakou
syntézu mohlo bìet, napovídá i Küngem citovaný K. Barth svou otázkou:
Proè se Hegel nestal pro protestantský svìt nìèím podobným, jako se
stal Tomá Akvinský pro svìt katolický? (KMG 34). Kadopádnì byl
Hegelùv vliv takøka veobecný, nebyl nikdo, kdo by zcela unikl jeho vlivu
 nakonec z nìho èerpali a byli jím inspirováni i nejvìtí antihegelovci
jako Kierkegaard a Marx. Ji vícekráte jsem na rùzných místech upozornil,
e pod Hegelovým vlivem se formovala také tübingenská teologie, a to
jak protestantská, tak katolická, s jejími podnìty se setkáváme té na
Moravì v 19. století, mimo jiné v knìském okruhu F. Suila.12
Küng ví o Hegelovì významu pro dialektický materialismus (Bloch,
Lukács, Garaudy) i pro nìkteré levicovì orientované autory (Marcuse,
Lefèbvre), ví, co pro nì znamenala dialektika jako algebra revoluce,
avak chce ukázat Hegela zcela jiného: jako myslitele, který vyel z osvícenského obrazu Jeíe, aby pozdìji v Jeíi nael integrální postavu
Bohoèlovìka Krista. Küng chce názornì prokázat vìtinou opomíjenou
skuteènost, e právì tyto rysy jsou dramatickým vyvrcholením celé Hegelovy spekulace. Zùstává ovem otázka, zda svùj systém domýlí z popudu Krista, èi právì naopak Krista z popudu svého systému (KMG 37).
Tyto otázky mají zásadní význam pro vechny nae dalí úvahy.
Ji jsem naznaèil, e Küng nepøihlíí k roli sociniánství, co by umonilo
kritiètìjí pohled jak na osvícenství celkovì a rozvoj teologie, tak i na celé
mylení v jeho rámci. V Hegelovì vývoji hrál pøirozenì svou roli také
romantismus a jeho pojetí rozvoje evropského ducha. V okruhu, který ji
ve studijních letech v Tübingen vytvoøil spoleènì s Hölderlinem a Schellingem, se urèitì nevyhánìl duch antické spekulace s podobnou intenzitou,
jak to pozdìji vyadovali stoupenci vypuzování metafyziky z køesanství.
1 2 K. FLOSS, Ehrfahrungen mit der Katholischen Tübinger Schule. Tschechische Perspektiven. In H. HÄRING  K.-J. KUSCHEL (Hg.), Hans Küng  Neue Horizonte des
Glaubens und Denken, München 1993, s. 747-756.  Sr. té R. GEISELMANN, Die
Katholische Tübinger Schule. Ihre theologische Eigenart, Freiburg  Basel  Wien
1964.
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Vedle Kanta a Jacobiho se vdy èetl té Platón a významnou roli hrál ve
vývoji tìchto spøíznìných odchovancù tübingenského Stiftu vdy také
novoplatonismus, zejména Proklos. Vdy právì staré Øecko bylo pro
mladého Hegela a Schellinga záøným pøedobrazem lepí budoucnosti 
ono øectví radostnosti, harmonie, plnosti ivota, lidskosti a pravého
pøátelství. Právì tyto rysy starého Øecka spojoval Hegel po celý ivot
s idejemi francouzské revoluce, jich se nikdy nevzdal. lo ovem spíe
o trvalou revoltu ducha, jejím cílem mìla být veobecná spjatost a jednota
vekerého bytí s Bohem. Avak skuteèností byl prozatím pravý opak 
hluboká rána zpùsobená tím, e tento svìt je s Bohem nesmíøený (ein
weltloser Gott und eine gottlose Welt  KMG 65n). Tato roztrka pramení z nesprávného pojetí christologie; neví se ji o vtìleném Slovì,
verbum incarnatum, osvícenství zná jen na jedné stranì boský logos
asarkos a na druhé stranì sarks alogiké (tìlo, které o Slovì nemùe
a ani nechce nic vìdìt, KMG 66). Pøed chvílí jsme hovoøili o (podle nás)
neblahém vlivu antitrinitárního socinianismu, nyní se pøed námi vynoøil
nespornì zhoubný vliv gnóse, s ním se nikoli neoèekávanì setkáme té
v rùzných duchovních proudech 20. století.
Je tøeba èíst spisy bamberské trinitární koly (H. Beck, E. Schadel),
abychom si uvìdomili, co vechno se ztratilo a co vechno se vyvolalo
(vìdomou) zapomenutostí na Trojici. Napsal jsem jinde, e je moná
zhoubnìjí ne heideggerovská zapomenutost na bytí. Staèí se hloubìji
zamyslit nad významem dvou výrokù, je Schadel uil jako motta prvního
dílu své Bibliotheca Trinitariorum: in tantum vivimus, inquantum
beatam trinitatem cognoscimus (Jen natolik ijeme, nakolik poznáváme
blaenou trojici. Rupertus Tuitiensis, De trinitate XLII, 24) a in trinitate
summa origo est rerum omnium et perfectissima pulchritudo et beatissima delectatio (V trojici je svrchovaný poèátek vech vìcí, a také
nejdokonalejí krása a nejblaenìjí potìcha. Aurelius Augustinus, De
trinitate VI, 10, 12).13
Dùleitou roli hrálo u tübingenských hledaèù nového køesanství mimo
jiné srovnávání Jeíe se Sókratem. Uvidíme jetì u H. Arendtové, jak
1 3 E. SCHADEL (Ed.), Bibliotheca Trinitariorum, Bd I: Autorenverzeichnis. München
1984.  Bd II: Register und Ergänzungliste. München 1988.
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jsou takové komparace ivé a jaký dopad mohou mít i pro mezináboenské
a mezikulturní dialogy (viz KMG 89nn, ale pøedevím 96). Svou roli zde
pøirozenì sehrává Kantùv spis Religion innerhalb der Grenzen der
blossen Vernunft z roku 1793: Jeí se stává personifikovanou ideou
dobrého principu, jeho postava se v ideji rozplývá, biblický Kristus se
sekularizovanì vyjevuje jako idea humanity, pøièem dobrý princip sestoupil
do lidstva z nebe nikoli a v urèitém èase, nýbr nepozorovanì od poèátku
lidského rodu (KMG 107). Kantova christologie se stává radikální antropologií (KMG 108). Výsledkem této racionalistické filosofie je pak radikální
destrukce christologického dogmatu a dogmatu obecnì, pøièem ve je
navíc vyvázáno z pùvodního biblického kontextu. Pro Kanta nemá ostatnì
nic historicko-faktického význam ani váhu, v tom plnì následuje Lessinga
 podle obou je Jeí Kristus (jako dìjinné události vùbec) pouhou epizodou
(KMG 111).
Co je pro oba zmínìné protagonisty epizodou, stává se pro Hegela
ústøedním prvkem: dìjinnost. Podle Künga se tu pozitivnost náboenství
rozpoznává v dìjinnosti, i kdy pojem dìjinnosti jako takový se tu jetì
nevynoøuje. Kadopádnì pøichází ke slovu nová hermeneutika, pøièem
je pøíznaèné, e opoutí racionalistickou jednostrannost (KMG 125). Tato
nová optika otevøela té cestu pro nové chápání christologie i pro nový
výklad evangelia  Hegel ve svých zápasech nejen dovril, ale po osvícenství neèekanì silnì prohloubil úsilí, které vztahu zjevení a rozumu vìnovali
nejen Kant a Lessing, ale také Semler a Reimarus. Jako by pøi tom Hegel
sám proel triádou  a také ji sám zavril  téze, antitéze, syntéza, která
v jeho systému hraje tak významnou roli. Pro Hegela a vùbec pro myslitele,
jejich mateøtinou je nìmecký jazyk, je taková triáda ovem od mládí
vudypøítomná  a zøejmì hlubinnì i podvìdomì pùsobící  v podivuhodnì
mnohoznaèných výrazech aufheben a Aufhebung. Tato slova mají odedávna a stále jetì trojí význam, v nìm se vyjevuje nejen bìná homonymita èi svérázná polysémie, ale souèasnì nejhlubí protikladnost a zároveò bytostná souvztanost. Sám Hegel pro tento rys svou mateøtinu
s radostí vyzvedá a vùbec mu nevadí, e bìná racionalita podobné rysy
z vìdeckého jazyka zásadnì vymycuje.
Nìmecké aufheben, Aufhebung se tak musí napøíklad do latiny pøekládat trojicí na první pohled protikladných pojmù conservare (uchovávat,
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zachovávat), negare (popírat, potlaèovat) a elevare (pozvedat, vyzvedat).
Pøitom nejde v nìmèinì o nic mimoøádného ani pouze starobylého. Dnení
nìmèina hovoøí o obilí, je bylo gut aufgehoben (dobøe uskladnìno,
zachováno), o úøadì, který byl loni aufgehoben (zruen), ale i o nìkom,
kdo byl vèera zum König aufgehoben (povýen na krále). Tato jistì
podivuhodná vlastnost nìmeckého jazyka, která je pøímo královským
darem pro rozvíjení dialektiky, je ovem také darem danajským  umoòuje
snadno, a tedy èasto jen zdánlivì, pøeskakovat propasti (Abgrund!) tam,
kde jiní se musí  by s vánými a tøeba i tragickými dùsledky  zastavit.
Küngovi jsou tyto mimoøádnì závané rysy Hegelovy spekulace známé,
proto také cituje pøísluné postøehy K. Löwitha z jeho pøíznaènì nazvané
práce Hegels Aufhebung der christlichen Religion: Hegelùv pomìr
ke køesanskému náboenství a teologii je od poèátku bytostnì dvojznaèný. Spoèívá ve filosofickém ospravedlnìní náboenství kritikou
jeho náboenských pøedstav, èi øeèeno dvojznaèným základním pojmem hegelovské filosofie v Aufhebung náboenství do filosofie. Ta
aufhebuje /výraz z nouze volí K. F./ náboenství ve smyslu zachování a souèasnì znièení tím, e náboenské pøedstavy povýí mylením v pojem (denkend zum Begriff erhebt ). To také vede k ústupu
kritiky køesanství ve prospìch jeho ospravedlòování v pojmovém
mylení (KMG 470).
Jisté je pøinejmením to, e se tato, by jakkoli dvojznaèná forma
dialektiky objevila v úzké souvislosti s pojmem dìjinnosti  navíc v nepøehlédnutelné blízkosti s øeením christologické problematiky. Kdy Küng
pøipomíná (KMG 471), e pojem dìjinnosti se pøedevím pøes Diltheye,
Yorka a Heideggera stal tak vudypøítomným, e se stal vlastnì èímsi
módním a nakonec vyvìtrávajícím, pøièiním zde zase já rád poznámku,
e spoleènì se S. Sousedíkem povauji Heideggerovu spekulaci za sekularizovanou teologii, která ovem mùe (Sousedík se domnívá, e obèas,
já spíe, e èastìji) vrhnout zpìtné svìtlo na své autentické pøedlohy. Jde
o svéráznou dialektiku, která je nespornì potøebná a plodná, kterou máme
trvale na mysli také pøi vech akcích v rámci sázavské Letní filosofické
koly. A je tomu vak s christologickou a obecnì teologickou inspirací
sekularizovaného moderního mylení jakkoli, rozpoznali napø. Dilthey
a Marcuse hlubokou (metafyzickou) rozpolcenost a silnou dvojznaènost
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hegelovského mylení právì ve vztahu k dìjinám a dìjinnosti (KMG 473).
Tìmto charakteristikám Küng v zásadì pøitakává, pøièem je dává do
souvislosti s neduhy tradièní metafyziky, je Heidegger oznaèuje jako
zapomenutost bytí a pokleslou ontologii povauje za hlavní zdroj nihilismu.
Pøipomeneme-li si, co bylo výe øeèeno o Tomái Akvinském a jeho
pøípadnì výjimeèném postavení v dìjinách ontologie, uvìdomíme si znovu,
co vechno je tøeba vykonat, abychom si zjednali jasno, je teprve umoní
vykládat novì a také pøimìøenì nejen ústøední filosofické a teologické
pojmy, ale také základní tajemství køesanské zvìsti.
V této souvislosti je tøeba se zmínit o Küngovì pozoruhodném návrhu
v oblasti tzv. transcendentálií. Jde v podstatì o to, aby se onen tolik potøebný pojem dìjinnosti nevykládal jen jako jejich jakýsi více ménì vnìjí
pøídavek, nýbr stal se jejich plnì hodnotnou souèástí. Dìjinnost by se
tak stala èímsi stejnì nadkategoriálním jako tradièní unum, verum, bonum
respektive res a aliquid (KMG 483). Tak Küng v tomto smyslu hovoøí
vedle analogia entis také o analogia historiæ, pøièem neváhá mluvit
o jakémsi pøepøaení od Parmenida k Hérakleitovi. Výmluvnìjí zde bude
delí citát: A proè by vlastnì mìlo být vylouèeno  zeptáme-li se teï
pøedbìnì po linii biblické zvìsti  brát vánì ivotnost Boha, jak
se s ní setkáváme na kadé stránce Starého i Nového zákona, jiným
zpùsobem, ne to bylo moné v rámci teologie vázané na øeckou
metafyziku? Smíme se vzhledem k této biblické Boí ivoucnosti odvolávat jednodue na Boí transcendenci ve smyslu Parmenida, Platóna, Aristotela a Plótína? Nemìla by snad teologie vzít v úvahu vánìji
jiné monosti mylení, sahající v evropských duchovních dìjinách
k Hérakleitovi? A mohla by teologie chápat Boí dìjinnost tøeba
v novém smyslu, kdyby ve svých úvahách vycházela více z Boí transcendence v biblickém smyslu?
Tolik metafyzicky prorokující Küng. Není pøekvapující, e svou vizi
vzápìtí podepírá mylenkami R. Bultmanna z jeho smìrodatného díla
Geschichte und Eschatologie, v nìm se doèteme mimo jiné, e Boí
transcendence se v bibli nebere jako zásvìtnost (Jenseitigkeit) ducha
vùèi sféøe hmotného a smyslového, jako jakési bezèasí (Zeitlosigkeit)
vùèi dìní a zanikání (Werden und Vergehn), nýbr jako svrchovaná auto123
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rita, jako nemanipulovatelný a stálý budoucnostní rys (Zukünftigkeit)
Boha.
Tím se dostáváme k druhému ústøednímu pojmu celého jednoho
významného proudu moderního mylení, po bok dìjinnosti se staví jako
její hlavní ádoucí rys budoucnostní sloka èasové triády: minulost 
pøítomnost  budoucnost. Jen ten, kdo se více zabýval povahou a dìjinami
výkladù této triády, si dostateènì uvìdomí, oè vechno tu bìí, co vechno
se vynáí z pokladù i haraburdí minulosti. Budoucnostnost (slovo nezní
dobøe, ale neumím se mu vyhnout) se jako jeden  a to hlavní  z rysù
skuteènosti stává transcendentálním pojmem, to znamená, vyjadøuje bytí
v jeho nejhlubím významu a není divu, e teologie se v tomto duchu
stává rychle eschatologií. A ponìvad budoucnost není a nesmí být pouze
extrapolací veho dosavadního, starého, bude se hodnotit netradiènì nejen
pojem pøíchodu (adventus), ale samotný pojem nového. Kdy Küng
cituje v této souvislosti pøíznaènì nazvanou Moltmannovu práci Die Zukunft als neues Paradigma der Transzendenz a souèasnì poznamenává, e pro nové pøístupy je pøíznaèné právì to, e transcendence se ji
nechápe prostorovì, nýbr pøedevím èasovì, musím v této souvislosti
pøipomenout významné semináøe na komeniologických konferencích
v Uherském Brodì a z nich vzniklé práce o vývoji tzv. prostorových
a èasových utopií a o vztazích mezi nimi (R. Kalivoda, K. a P. Flossovi
a dalí). Té Küng pøirozenì pøipomíná, e ani model transcendence jako
budoucnosti se nevynoøil jako nìco zcela nového, co by nemìlo koøeny
v samých základech idovsko-køesanského svìta. Podobnì jako u nás
L. Hejdánek pøipomíná hlas starozákonních prorokù (KMG 487).
Avak právì v punktu budoucnosti dochází pøi interpretaci Hegela
a konkrétnì ve zkoumání monosti vyuít jeho mylenek pro novou
christologii k závanému zjitìní. Hegel, který podstatnì pøispìl k chápání
dìjinnosti, nemá mnoho pochopení pro budoucnost. Küng k tomu øíká:
U Hegela budoucnost jako rozhodující dimenze dìjinnosti, ale i dìjin obecnì, vypadla. Aèkoli rùzné rysy dìjinnosti (koneènost, èasnost,
svìtskost, atd.) se objevují u raného Hegela, je u nìho právì budoucnost od poèátku doloena slabì, a se zdá, e je potlaèována a nakonec z celého systému zcela vypuzována (KMG 489). Jako pøíznaèné
protiklady takového pojetí pøipomíná Küng autory jako jsou E. Schille124
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beeckx (Bùh jako budoucnost èlovìka) èi E. Bloch (Princip nadìje).
Tak je sama Hegelova filosofie dìjin, jí vìnoval tak mimoøádnou pozornost
a je tak zásadnì ovlivòuje a dodnes moderní mylení, velkým problémem. Hegel znal rùzné teorie tøí epoch (napø. takového Jáchyma z Fiore) a nemohl pøirozenì hlásat, e dìjiny jsou jednodue u konce, nicménì
se domníval, e jsou u cíle (telos). Mám za to, e jde o velmi závané
problémy a formulace, které se promítají nutnì také do køesanské dogmatiky a dále do konkrétního utváøení celé køesanské kultury a civilizace
 staèí srovnat napøíklad pokusy o nové formulace kréda v Základním
kursu víry K. Rahnera.
Tak nám podle Künga zanechává Hegel pøi vech svých gigantických
snahách hlubokou dvojznaènost a tím také vìèné pochybnosti: zda nakonec
øectví v sobì obsáhne køesanství, èi naopak køesanství obsáhne v sobì
øectví, zda se pøi tom metafyzika pokøesanuje, èi zda se køesanská
zvìst dostává do zajetí metafyziky, zda filosofie  jak tvrdí Hegel  nabízí
køesanství pokorné potvrzení, èi podle Feuerbacha titánské Auflösung,
co je pak mono vykládat  právì bytostnì dvojznaènì  jak jako oslavu,
tak také jako prokletí.
Pøes tyto problémy se Hegel Küngovi jeví jako v posledku pro
køesanství pøínosný myslitel. Pøipomíná, e Hegelovo poslední nedopsané
dílo neslo titul Dùkazy Boí existence a konstatuje, e o Hegelovì
køesanskosti nepadlo zøejmì jetì poslední slovo. Závìr své rozsáhlé
Hegelovské monografie, který chce nastínit prolegomena k budoucí nové
christologii, otevírá Küng pøíznaèným citátem z E. Blocha, s ním v celé
své práci bytostnì souzní: Hegel popíral budoucnost, avak ádná budoucnost nepopøe Hegela. Køesanskou teologii bude pøirozenì vdy
zajímat povaha køesanskosti Hegelovy filosofie. V této souvislosti povauji za velmi závaný a s výe uvedenou poznámkou S. Sousedíka
hluboce souvisící citát, který Küng uvádí v souvislosti s M. Heideggerem.
Ten mìl pøi svém jubileu v roce 1969 mimo jiné poznamenat, e dnení
hegelovskou renesanci lze jen stìí vyzvednout z mlýna dialektiky, pøièem
dodal: A pøitom jde o mlýn bìící naprázdno, ponìvad byl obìtován
Hegelùv základní postoj, jeho køesansko-teologická metafyzika.
Heidegger byl toti pøesvìdèen, e pouze v ní má Hegelova dialektika
nejen své zaloení, ale také své trvání.
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Z katolických teologù podrobil Hegelovu náboenskou filosofii kritice
hned v prvé polovinì 19. století pøední pøedstavitel katolické tübingenské
koly F. A. Staudenmeier. Tato kola má stále svùj význam zejména
v konfrontaci s II. vatikánkým koncilem, proto uvádíme pro srovnání
i zde patnáct bodù, do nich Staudenmeier shrnul v závìru svého monumentálního díla o Hegelovi své kritické výhrady (KMG 508n): 1) pantheismus; 2) popírání Boí svobody v jeho zjevení (nesprávná interpretace
poèátku dìjin Starého zákona a vstupu køesanství do antického svìta);
3) rozplynutí Trojice v procesu vývoje a boského sebevìdomí ve svìtì
a tím v procesu vykoupení Boha samého; 4) kladení svìta jako reálného
obsahu pojmu Boha, a tedy zruení (Aufhebung!) Boha ve svìtì a tím
ateistické zneuznání Boha; 5) nenáboenskost (orig. Irreligiosität) systému,
který tím, e stojí mezi pøirozenými náboenstvími, znamená sebezbotìní
èlovìka; 6) zruení (Aufhebung!) tajemství Trojice; 7) zapojení Boha do
høíchu tím, e je zapojován do koneènosti; 8) apoteóza èlovìka, která je
v dìjinách ojedinìlá; 9) podrobení církve státu; 10) chápání zjevení jako
sebeotvírání substance a tím pøirovnávání náboenství k umìní; 11) tvrzení,
e Syn sám sebe zjevil ji v pøedkøesanských náboenstvích; 12) popírání
nesmrtelnosti due; 13) hegelovská filosofie se tak pøedstavuje jako zásadnì protikøesanská; 14) jde vlastnì o doslovné opakování sabellianismu;
15) lidstvo je tak v celém svém pojetí a mylení bez Boha.
Küng si uvìdomuje, e podobný postoj jako Staudenmeier má vìtina
kritikù hegelovské køesanskosti dodnes, i kdy jejich odsudky bývají
nuancovanìjí. A pøesto je pøesvìdèen, e v kritickém rozhovoru s Hegelem
je moné i v rámci christologie nalézat odpovìdi, je nebudou nesluèitelné
s pùvodní køesanskou zvìstí; právì vyrovnání se s Hegelem mùe vést
k takové budoucí christologii, je bude pro souèasného èlovìka vìrohodnìjí. Døíve se ovem musíme rozlouèit s vìtinou mylenkového arsenálu
historické i souèasné hegelovské pravice, co bude moné jedinì obnovením kriticko-konstruktivní konfrontace Hegela s pùvodní zvìstí a s kriticky pojatou køesanskou tradicí (KMG 513). Pro vechny tyto inovace
je pro Künga nezbytným pøedpokladem ostrá konfrontace s tradièní
ontologií a obecnì metafyzikou  zejména pokud jde o neuralgické body
západní spekulace, dané pojmovými dvojicemi bytí a dìní, jedno a mnohé.
Je tøeba znovu promyslit povahu opozice mezi Parmenidem a Hérakleitem,
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pøièem je prý tøeba si uvìdomit, e urèitou protiváhou støedovìké, parmenidovsky statické kolské filosofie byli ji Eriugena, Eckhart, ale také
Mikulá Kusánský a Böhme. V této souvislosti je pøíznaèné, jak Küng
hodnotí jednotlivé pøedstavitele moderny: Descartes pøichází s novou teorií
pohybu, Hobbes a Leibniz budují dynamistickou monadologii; mladý Kant
se obrací pøedevím ke kosmickému dìní, Lessing k dìjinám lidstva, Herder vidí v dìjinách pøírody a lidstva mohutný vývojový proces. Dùslednou,
veobsáhlou metafyziku dìní, vývoje, dìjin a ivota pøináí po Fichtovi
a Schellingovi právì Hegel (KMG 527n), který celý vývoj sjednocuje
a navíc obohacuje mylenkovými výboji myslitelù jako byli Hérakleitos,
Eckhart a Böhme. A je prý zásluhou právì Hegela, e 19. století se stalo
dílnou filosofie dìní, z ní vyli smìrodatní myslitelé jako Nietzsche,
Bergson, Whitehead a Heidegger (KMG 528). Vechny tyto Küngovy
postoje je tøeba peèlivì váit, kritizovat a modifikovat, zejména pokud jde
o údajnou bytostnou statiènost a strach pøed jakýmkoliv pohybem a dìním
u klasikù jako jsou Platón, Aristotelés a Plótinos (KMG 528  531). Mimo
jiné pro tyto a s nimi spøíznìné myslitele pauálnì neplatí názor, e hmota
je nìèím patným, od èeho se èlovìk musí osvobozovat (KMG 531),
rozhodnì to neplatí alespoò pro Aristotela a zejména pro jeho dovritele
Tomáe, který s nejvìtím dùrazem odmítá i nejmení stopy gnóse, jí je
podle naeho názoru infikován spíe nìmecký idealismus, ale jak uvidíme
dále, ji celý novovìk od renesance.
Svým pøibliováním k øeckému mylenkovému bohatství se køesanská
teologie nevydala nutnì na nebezpeèné cesty. Sám Küng uznává (KMG
533), e pøinejmením v principu byla øecká metafyzika podøízena
køesanské víøe, by byla Boí vìènost záhy chápána jako platónské bezèasí, místo toho, aby se chápala jako mocná ivoucí souèasnost s proudem
èasu (KMG 534). Toté platí podle Künga o Boí nemìnnosti. Toto
a mnohé jiné prý vedlo k tomu, e se nakonec stejnì muselo projevit
neblahé napìtí mezi biblickou zvìstí a øecko-helénistickou metafyzikou.
To vechno musí být podle Künga promyleno novì, vèetnì impulzù
Tomáe Akvinského, pøièem vude mùe hrát dùleitou pomocnou roli
právì Hegel  zejména tehdy, kdy nám zaène svítat, e Boí bytí spoèívá
v dìní (KMG 552). Kdykoli nìco podobného tuíme nebo vyøkneme,
pohybujeme se podle Künga po hegelovských cestách (KMG 553). Sám
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Küng uzavírá pøíslunou kapitolu slovy: Takto by se dala dìjinnost Boha
ukázat jako podmínka monosti budoucí christologie (KMG 557).
Tyto mylenkové konstrukce má zavrit rozsáhlá kapitola nazvaná
Jeíova dìjinnost, z ní se pokusíme vyzvednout to nejdùleitìjí. Pokud
jde o chalkedonskou nauku o dvou pøirozenostech v jedné osobì, konstatuje sám Küng, e v rámci jeho prolegomen je moné se jí dotknout pouze
letmo. Významné je ovem jeho pøesvìdèení (je ji v této fázi ukazuje
k jeho pojetí køesanství a skuteènosti obecnì v duchu jeho pozdìjího
promýlení svìtového étosu), e christologii je tøeba budovat nikoli
spekulativnì èi dogmaticky shora, nýbr dìjinnì zdola. V této souvislosti
pøipomíná pøíznaèné koncepty Hegela (spekulativní christologie) a Strausse
(historické bádání o Jeíovi), pøièem dochází k pøekvapivému závìru,
e Strauss je stejnì jako Hegel pøedstavitelem christologie shora, by
právì jeho vlivem se prosazovala christologie zdola (KMG 571). Pozornost vìnuje Küng v této souvislosti pøirozenì také Kierkegaardovi a jeho
vlivu na tzv. dialektickou teologii, pøièem neopomine pøipomenout, e
zakladatelský Kierkegaard zde byl velkým Hegelovým antipodem. Zde
povauji za klíèové Küngovy formulace týkající s K. Bartha. Barth nepøejímá kierkegaardovskou niternost a pøesto Kierkegaardovi pomáhá (dávno
pøed Heideggerem) k opodìnému uplatnìní, kdy od nìho pøejímá ústøední pojmy, které sám Kierkegaard rozvinul tím, e se vyrovnával s Hegelem
a právì z Hegelovy dialektiky se nauèil tomu nejdùleitìjímu pro svou
existenciální dialektiku  jde zejména o pojmy jako kvalitativní diference,
paradox, incognito, rozhodnutí, okamik, souèasnost a existence (KMG
576). Tak Küng spoleènì s Barthem a dialektickou kolou uzavírá, e
nelze jít zpìt za tøi milníky moderní teologie  za Hegela pokud jde
o dìjinnost, za Strausse pokud jde o Jeíovu dìjinnost, jako i za Kierkegaarda pokud jde o existenciální setkání s novozákonní zvìstí o Kristu
a rozhodující funkci víry (KMG 578).
V závìru této své kapitoly a vlastnì v závìru celé knihy (následují
pouze exkursy vìnované cestám klasické christologie, otázce moného
Boího utrpení, dialektice Boích vlastností, Boí nepromìnnosti a novìjím
pokusùm o øeení staré problematiky) hovoøí Küng o významu Kristova
køíe. Køí není pouze pøíklad a model, nýbr základ a praobraz køesanské
víry  podle Künga jde o velké distinktivum odliující køesanskou víru
128

Karel Floss: Hans Küng a filosofie

a jejího Pána od jiných náboenství a jejich bohù. Jde jen o to, jak tyto
základní spásné pravdy pøedloit dnenímu èlovìku, jak pøeloit pùvodní
text do souèasného jazyka. A právì zde stojí jistì za pozornost Küngovo
pøesvìdèení, e pøi tìchto pokusech o nové tlumoèení je stále znaènou
pomocí nebo pøinejmením inspirací Hegelùv mylenkový odkaz, mámeli co nejpøesnìji pochopit a interpretovat vechny pøísluné pratexty. Pøitom
víra v Krista je jedna, i kdy christologie jsou mnohé  ji proto, e nikdo
nemùe být nikdy s Bohem a Kristem úplnì hotov (KMG 609).
Závìrem jen dvì poznámky. Pokud jde význam Kristova køíe, záøí
odedávna ètyøverí Tomáe Akvinského
Crux mihi certa salus,
crux est quam semper adoro,
crux Domini mecum,
crux mihi refugium.

Køí je mi jistou spásou,
køíi se stále klaním,
køí Pánì mì doprovází,
køí je mým útoèitìm.

A pokud jde o pomocnou ruku protestanta Hegela, tøeba pøipomenout
pøesvìdèení Benedikta XVI., tehdy jetì profesora teologie, který roku
1966, zcela v küngovském duchu napsal, e by bylo moná ádoucí nahradit
dosavadní pilíøe køesanské spekulace, Platóna a Aristotela, dnes aktuálnìjími mysliteli jako jsou Schelling èi Hegel.14

IV. HRY A HRÁTKY S MODERNOU A POSTMODERNOU
1. Mimoøádnì podnìtný komentátor
Velkým pøínosem do Küngova jubilejního roku je nespornì ji zmínìná
kniha Schöherr-Manna, která sleduje mylenku svìtového étosu v kontextu moderní filosofie, zejména pokud jde o dvacáté století. V èasech
pokraèující globalizace a souèasnì vzrùstajícího napìtí mezi kulturami
a náboenstvími zkoumá monosti dùstojného mírového souití, hledá
spoleèného jmenovatele, na nìm by se vichni lidé mohli shodnout bez
1 4 J. RATZINGER, Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der katholischen
Theologie, Köln  Opladen 1966  Sr. té O. H. PESCH, Druhý vatikánský koncil 1962
 1965. Pøíprava  prùbìh  odkaz, Praha 1996.
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újmy na vlastním pøesvìdèení a uznávaných hodnotách. O takové cíle
jde jistì H. Küngovi a jeho ideji svìtového étosu, dùleité vak je, e a jak
se Küng tímto svým úsilím specifickým zpùsobem øadí mezi dlouhý sled
myslitelù hledajících (ostatnì od sofistù, Platóna a Aristotela) dùstojný
lidský ivot. Schönherr-Mann hledá a nalézá významné souvislosti mezi
ústøedními Küngovými snahami a smìrodatnými mysliteli. Tímto zaøazením
a pøíslunými komparacemi nám pomáhá nejen zaøadit Küngovy snahy
do vývoje celé moderní spekulace, ale souèasnì umoòuje nahlédnout
hloubìji do povahy jeho mylenkových konstruktù, pomocí nich se snaí
jak øeit souèasné problémy, tak také rýsovat moné cesty do budoucnosti.
Jinými slovy: svými sondami a komparacemi umoòuje obnaovat jak
silné, tak také problematické stránky Küngových mylenkových nástrojù,
které jsme se sice snaili osvìtlovat a pøípadnì i vylepovat ji døíve, ale
a dosud to nebylo moné provádìt dostateènì zodpovìdnì, zejména
proto, e chybìlo soustavnìjí srovnávání s celými dìjinami filosofie. Právì
tuto práci nyní vykonal Schönherr-Mann, pøièem i jeho pøístupy mají
pøirozenì své meze, svá úskalí a také své mezery. Ukazuji to mimo jiné
na nedostateèné interpretaci vudypøítomného pragmatismu, ale tøeba
i ostøejím hodnocením H. Arendtové, èi fundovanìjím pøedstavením
neodbytné gnóse.
Idea svìtového étosu se podle Schönherr-Manna vyjevuje tak èi onak
vude tam, kde se hledaly a hledají spoleèné základní etické principy,
veobecný konsenzus. Ji v prvních formulacích tohoto cíle se u SchönherrManna (33) objevuje ostatnì Hegelovo svùdné aufheben  pøirozenì
s upozornìním, e nemá jít nikdy o vyluèování nebo potírání jiné kultury,
pøípadnì o její bezohledné integrování do kultury vlastní. Takový vpravdì
humánní pøístup je ovem nad míru obtíný, ne-li utopický, ale nechcemeli se vydat Huntingtonovou cestou osudového støetu kultur, nezbývá ne
trpìlivé hledání spásných cest dohovorem. Ji zde stojí za zmínku, e
jinak dobøe informovaný Schönherr-Mann nevyuívá vynalézavých a pøedevím slibných podnìtù publikace Mosty do budoucnosti, na ní spolupracoval pøece také (a pøedevím) H. Küng, a v ní na popud generálního
tajemníka OSN Kofi Annana s dvacítkou pøedních svìtových osobností
hledá nadìjnìjí monosti ivota lidského spoleèenství.15
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Pro pochopení i hodnocení mylenky svìtového étosu je uiteèné stále
si uvìdomovat její vztah k názorùm a snahám starího i novìjího pragmatismu. Jde pøitom pøedevím o pragmatismus íøící se v USA na poèátku
20. století a spojovaný se jménem W. Jamese. V následujícím oddíle
ovem uvidíme, e právì James zplotil výchozí ideje pravého zakladatele
celého hnutí C. S. Peirce a jaké to má dùsledky a do souèasné fáze
rozvíjení mylenky svìtového étosu. V kadém pøípadì mùeme doloit
pragmatistické postoje u celé øady autorù hledajících v Schönherr-Mannovì panoramatu nový spoleèenský konsenzus. Jde pøedevím o mimoøádnì vlivného neopragmatistu R. Rortyho, ale pragmatistické postoje se
projevují té v jiných pøístupech  jsou pøítomné obecnì, i kdy ne vdy
hned postøehnutelné - , té z tìchto dùvodù povauji jejich pozorné studium
za nutné i pro dalí rozvíjení mylenky svìtového étosu.
Problémùm pragmatismu vìnuji zvlátní kapitolu, ale ji zde chci poznamenat, e tento vlivný smìr, by jakkoli atraktivní, potøebuje pøinejmením doplnit dalími teoretickými i praktickými iniciativami. Zde
povauji za velmi cenné, e Schönherr-Mann je chce hledat také ve velkých tradicích  mimo jiné také náboenských: nebo jinak bychom
nakonec nemìli ádné stavební kameny pro spoleèné principy, postoje a zdatnosti, je musíme perspektivnì podnítit (SMM 36). Tento
pøístup povauji za klíèový, zvlátì kdy jej Schönherr-Mann bezprostøednì
propojuje s nutnou úctou k velkým tradicím mylenkovým a  neváhám
pøipomenout  metafyzickým. Povaoval bych to dokonce za jakýsi pokyn
küngovskému týmu zamyslet se novì nad vztahem ke klasické metafyzice
 by jakkoli kriticky. Sám pro sebe toti vítám jako velmi pøíslibné
a osvobodivé Schönherr-Mannovo pøipomenutí jednoho klíèového Heideggerova výroku z pøednáky Satz der Identität (1957), který je ovem
tøeba citovat v originále, abychom pochopili jeho hloubku a pøedevím
dosah: Erst wenn wir uns denkend dem schon Gedachten zuwenden,
werden wir verwendet für das noch zu denkende (pokus o èeský
pøeklad: Teprve kdy se pøivrátíme v mylení k tomu, co ji bylo myleno,
1 5 Mosty do budoucnosti. Dialog mezi civilizacemi (z podnìtu Kofi Annana zpracoval
kolektiv dvaceti svìtových osobností, mezi nimi té H. Küng), Brno 2005.
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mùeme být pouiti pro to, co myleno jetì býti má.) A aby bylo jasné,
oè Schönherr-Mannovi bìí, dodává, e Heideggera cituje takto pøedevím
proto, e ve svìtì, v nìm se vechno nachází v pohybu, nabízejí pouze
kulturní tradice se svými stavebními kameny cosi pevnìjího pro výstavbu
nadìjnìjího svìta.
A právì v duchu této starosti neztrácet ani jediný hodnotný stavební
kámen inventarizuje Schönherr-Mann kulturní scénu 20. století, pøièem
nalézá nìkdy a neèekané filiace, které se podle nìho tak èi onak slévají
do velkého proudu svìtového étosu. Ale ohlaují se pøíbuznosti i z vìtích
dálek, napøíklad kdy se pøipomíná, e zlaté pravidlo, které v Küngovì
strategii hraje tak ústøední roli, vyuívá pøi rozpracování své koncepce
novodobého státu ji Thomas Hobbes v polovinì 17. století. Je opravdu
pøekvapivé, kde vude Schönherr-Mann objevuje v rùzných proudech
a fázích moderního (ale také po-moderního) mylení prvky, které s küngovskou formulací svìtového étosu souzní, pøièem jejich hlubí a soustavnìjí vyuití by mohlo dosah celého projektu jetì prohloubit a posílit.
V takovém duchu se pøipomíná E. Cassirer, který ji v první polovinì
20. století hledal hlubí spojnice mezi soupeøícími kulturními oblastmi jako
jsou náboenství, vìda a politika. Schönherr-Mann v tom spatøuje pøedstupeò snah o integraci a trvalejí smír. Pøipomíná se dále E. Bloch, který
vyzývá nejen ke smiøování v rámci kultury, nýbr také ke smíru s pøírodou.
Nejde pøitom jen o ekologii, ale obecnì o povahu globálního mylení,
a tedy také o svìtoetický diskurz. Tak je vlastnì vem svìtoeticky hledajícím spoleèný dùraz na odpovìdnost; nejznámìjí je v tomto ohledu
H. Jonas, ale Küng navazuje vìdomì také na M. Webera, který pøipomíná,
e odpovìdnost je vdy vázaná na jasná mìøítka vzhledem k následkùm,
za nì se musíme zodpovídat. Zde znovu ostøe vystupují vechny otázky
spojené s (èasto lehkováným) utilitarismem, který zøejmì bývá souputníkem nedosti hlubokého pragmatismu. Právì na základì souvislostí mezi
pragmatismem a etikou odpovìdnosti zaøazuje Schönherr-Mann do svìtoetického diskurzu také H.-G. Gadamera, nebo pøedpokladem kadého
srozumìní je komunikace, a tedy pochopení, a tedy rozhovor umoòovaný
jazykem. V tìchto souvislostech se v Schönherr-Mannovì svìtoetickém
panoramatu objevuje jako dùleitý faktor H. Arendtová. Hodnotný dialog
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toti podle ní pøedpokládá øadu kompetencí  nejde jen o spoleèné hodnoty
a normy, ale pøedevím o schopnosti, které je vùbec umoòují. V Heideggerovì duchu jde o schopnost opravdovì myslet, co zároveò znamená
(a to je to nejnároènìjí) chápat druhého. Jeden z nejvýznamnìjích postulátù 20. století má podle Arendtové znít: chci chápat, pochopit druhého.
Má jít o jistý druh rozíøení Kantova mylení, toti o schopnost pøesadit
se do druhého, co je sice nadmíru nároèné, ale konec koncù nevyhnutelné,
má-li se svìt pohnout do nových, nadìjnìjích fází  srovnejme zde tøeba
i nedávné rozhovory J. Ratzingera (souèasného papee Benedikta XVI.)
s J. Habermasem. J. Habermas se s K.-O. Apelem objevuje v SchönherrMannovì výètu myslitelù, kteøí ovlivòují povahu komunikace v éøe globalizace. Také oni hledají základní normy a orientaci, tedy alespoò nejnutnìjí konsenzus. Jde opìt o etiku odpovìdnosti, která nemùe fungovat
bez etiky diskurzu. I na tomto místì si ovem Schönherr-Mann uvìdomuje,
e vechny podobné snahy jsou výraznì poznamenány západním
racionalismem. U Apela je navíc patrný vliv pragmatismu, i kdy si právì
Apel vímá v jeho rámci více ne jiní role C. S. Peirce. Ale o tom obírnìji
v následující kapitole. Panorama myslitelù, jejich postøehy a pøínosy se
mají podle Schönherr-Manna tak èi onak slévat v iroký proud küngovského svìtového étosu, uzavírají ameriètí autoøi M. Walzer a J. Rawls,
který také vyrùstá z tradic amerického pragmatismu, ale s jeho závojem
nevìdìní (veil of ignorance) se pøekvapivì setkáváme té v souvislosti
s gnósi.
2. Oidný pragmatismus
Nedávno se v deníku Právo jeden z naich pøedních politikù vyjádøil
k urèitému problému v tom smyslu, e jde o ryzí pragmatismus, který
nemá nic spoleèného s ideály. Pro významný filosofický smìr to není
nijak lichotivé a pøitom jeho zrod nepøivítal u nás ji pøed sto lety s nadením
nikdo mení a vlivnìjí ne Karel Èapek. Ale ten samý Èapek je odpovìdný
té za výklad a rozvoj onoho typu pragmatismu u nás, který vedl a ke
zmínìnému konstatování souèasného politika. Zdùraznil toti povrchnìjí
tváø daného filosofického proudu, jeho vnìjek, èím zamezil pøístup
k ivotodárným hlubinám. Podívat se dùkladnìji na zrod a rozvoj prag133
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matistického filosofického systému je uiteèné také proto, e v küngovském svìtoetickém projektu je vlastnì vudypøítomný.
Pragmatismus se zrodil zcela nenápadnì v pùvodnì jen èasopisecky
vydané studii C. S. Peirce How to make our ideas clear. W. James,
který bývá v souvislosti s pojmem pragmatismu zmiòován nejèastìji
a který je nespornì Peircovým nejvýznaènìjím pokraèovatelem, o tom
píe, e poprvé padl výraz pragmatismus v Peircovì studii o jasnosti idejí
v roce 1878, pøièem Peircovy principy pak leely po dvacet let nepovimnuty, dokud je sám James opìt nepøipomnìl. Toto Jamesovo hodnocení
pochází z pøelomu roku 1906/07 a ji zde je tøeba pøipomenout, e to bylo
u po významné roztrce se stárnoucím zakladatelem celého smìru. Nejen
pro tento ná pøíspìvek, ale pro celkové hodnocení pragmatismu, a tedy
i jeho vyuití ve svìtoetickém projektu má podle naeho soudu znaèný
význam pozorovat, jak k této svìtonázorové roztrce dolo.
Pøekvapivá je ji skuteènost, e v pøedmluvì ke svému Pragmatismu
z roku 1907 (s pøíznaèným podtitulem A New Name for Some Old Ways
of Thinking) se James jednak omlouvá za samotný název pragmatismus
(jméno prý se mu nelíbí, je vak pozdì je mìnit), jednak nepadne ani
slovo o vlastním zakladateli hnutí C. S. Peircovi, zatímco se k dalímu
studiu doporuèuje dalí èlen nového hnutí F. C. S. Schiller, ale té Le Roy
èi L. Blondel. Avak nejvíce pøekvapuje, e dílo je vìnováno památce
J. S. Milla, o nìm James vyznává, e právì u nìho se nauèil pragmatické
otevøenosti mysli, a proto si ho pøedstavuje  kdyby il  jako vùdce
pragmatismu.
Jak ke vem tìmto promìnám, jejich dùsledky se projevují dodnes,
dolo? Jetì v roce 1897 uveøejnil pøedpragmatistický James soubor statí
The Will to Believe, který vìnoval Peircovi. Ale kdy v zápìtí nato proslovil
pøednáku Philosphical Conception and Practical Results, ukazovalo
se pro Peirce stále zøetelnìji, e takto si svùj pragmatismus nepøedstavoval.
Vyvíjel se toti stále více smìrem, který s jeho celkovým mylenkovým
smìøováním neladil. V té dobì toti ji rozpracovával svou kosmologickou
metafyziku. James byl rozèarován ji Peircovými Cambridge Lectures
v roce 1898, ale napìtí vyvrcholilo po Peircovì harvardské pøednáce
z roku 1903. Tak hned na poèátku 20. století padl výrok, který je zásadní, ale s jeho ohlasem se nikde u Schönherr-Manna nesetkáváme 
134

Karel Floss: Hans Küng a filosofie

C. S. Peirce píe Jamesovi a poté i Schillerovi: Vy a Schiller vedete pro
mne pragmatismus pøíli daleko. Právì pro toto pøekroèení mezí se
také Peirce v závìreèné fázi své tvorby odlouèil od jména pragmatismu
a zvolil si svérázné oznaèení pragmaticismus. Ani o tomto závaném
posunu se u Schönherr-Manna nedovídáme, co opìt cosi vypovídá té
o ji zmínìném nenáhodném necitování u samotného Künga.
Ale a u má zamlèení peircovského pragmaticismu u SchönherrManna a Künga jakoukoliv pøíèinu, je jisté, e Peircùv pragmaticismus
k nám nikdy nedolehl. Kdy v roce 1918 vydává K. Èapek kníku Pragmatismus èili filosofie praktického ivota, vìnuje Peircovi povrchní
a hlavnì ne pøíli astnou poznámku:  kdy toto hnutí je v nejlepím,
Peirce se ho do jisté míry zøíká, nebo je dosti veliká vzdálenost
mezi jeho zpùsobem mylení a pragmatickým radikalismem, který si
klade v èelo, e je mladý, silný, muný . Vlastní pragmatism najde
se tedy teprve dvacet let po Peircovi u W. Jamese, J. Deweyho,
F. C. S. Schillera a dalích. Ji ve své døívìjí studii, o kterou se zde
opírám, jsem pøipomnìl, e K. Èapek mìl vekeré základní informace
z druhé ruky, pøímo cituje pouze Peircovu zakladatelskou sta, a to navíc
ve francouzském pøekladu. Svým pøístupem Èapek vlastnì odepsal Peirce
z dìjin filosofie (alespoò u nás a alespoò jako metafyzika, jak jsem se
sám bolestnì pøesvìdèil i u naich pøedních pracovníkù v oboru filosofie),
pøièem vùbec netuil, jakého významu nabude Peirce jetì koncem tého
20. století. Zatímco toti James a pøedevím Schiller upadají podobnì
jako Brunschwicg ale i Bergson stále více v zapomenutí, je Peircùv
specifický odkaz stále více aktuální. Kdy se v jeho jubilejním roce 1989
konal na Harvardovì univerzitì svìtový kongres, navazovaly na Peircovy
podnìty z dlouhé øady oborù osobnosti jako K. Popper, J. Habermas,
K. Oehler, M. Schapiro, K.-O. Apel, U. Eco èi T. Sebeok.
Sehrálo-li v èeském prostøedí nemalou roli více ménì povrchní pøevzetí
pragmatismu u K. Èapka, má u nás  alespoò podle mého soudu  svùj
specifický dopad také skuteènost, e jsme si dost dobøe nevimli, jak se
s pragmatismem vyrovnal nakonec peircovsky J. L. Fischer.16 Ten se
1 6 K. FLOSS, Nepostradatelný myslitel a vychovatel. In: Acta Univ. Palackianæ Olomucensis. Fac. Phil. Philosphica II  1994, s. 21-33
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pro pragmatismus nadchl okolo roku 1920, kdy jej zaujala zejména
Schillerova mylenka tvárné skuteènosti, vyvozovaná z nehotovosti pravdy.
Fischer ète s velkým zaujetím také W. Jamese, pøièem v jeho pracích
nepadne významnìjí zmínka o Peircovi. Tím pozoruhodnìjí je, e se
samostatnì a svéráznì dostává postupnì na pozice pøipomínající Peircovy
ideje, jimi se postavil proti jamesovsky a schillerovsky pøehnanému pragmatismu. J. L. Fischer si toti záhy uvìdomil, e pragmatismus není tak
mladý, silný a muný, jak si sám namlouvá. Poznává toti, e i kdyby
skuteènost byla (napøíklad právì schillerovsky) dokonale tvárná, byla by
s jistými výhodami spojena øada obtíí (oslabí se záruky objektivity, pøetváøení bude tøeba povaovat za akt násilné vùle). Stejnì tak Fischer
nahlíí, e polemická rozptýlenost vìtiny pragmatických prací neumoòuje
peèlivé tøídìní a soustavné øeení problémù, zkrátka, e pragmatismus je
nehotový a kusý. Fischerovi vadí na zprvu obdivovaném pragmatismu
stále více subjektivita, zvlátì kdy postupem èasu sázel více na pojem
neosobního øádu a øádovosti. Pragmatismus se Fischerovi vyjevil jako
radikální subjektivismus, ústící a v nezøetelný relativismus.
Ze vech tìchto dùvodù jsem se ji pøed léty odváil formulace, e
Fischerova pragmatistická ontogeneze zopakovala samostatnì a ve
zmìnìných podmínkách bìhem deseti let vývoj, který ve fylogenezi
vlastního pragmatistického hnutí trval bez mála pùl století (od Peircova
pùvodního pragmatismu a k jeho závìreènému pragmaticismu). Svou
døívìjí studii k danému problému jsem zakonèil vyjádøením pøesvìdèení,
e oba myslitelé spìli k øádovosti, které jamesovsko-schillerovské pojetí
nemohlo dosáhnout.
Vyplývá mi z toho veho, e vedle autorù, které zaøadil do moných
souvislostí a kooperací se svìtovým étosem Schönherr-Mann, bychom
u nás mohli pøiøadit právì J. L. Fischera s jeho skladebnou filosofií
a kvalitativním kosmem, pøedevím vak s jeho svéráznou teorií hodnot.17
Ale je tu jetì jeden rys, který se opìt týká zamlèení (vìdomého, bezdìèného?) závaných rysù vývoje evropské spekulace. Peirce si toti
nejen zaloil svùj specifický pragmaticismus, ale v jeho duchu rozpraco1 7 K. FLOSS, Fischerova hierarchie hodnot. In: Acta Univ. Palackianæ Olomucensis.
Fac. Phil. Philosphica VI  2005, s. 145-151.
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vával té svéráznou metafyziku poznamenanou originální trinitární naukou.
Právì oba tyto rysy jsou pøece  jak jsme nìkolikrát poznali ji v pøedchozích rozborech  Küngovi a jeho uí kole nepohodlné, jde prý
o pozùstatky pøekonaných paradigmat, která souèasnému èlovìku øíkají
málo nebo dokonce nic. Pøitom Peirce pøedloil teorii prvosti (firstness),
druhosti (secondness) a tøeosti (thirdness), její hloubka je stále více
uznávána a má svùj dopad napøíklad v pojmové trojinì ikon, index a symbol.
Význam tìchto iniciativ neocenil nikdo mení ne R. Jakobson. Z tìchto,
ale i øady dalích dùvodù se odvauji tvrzení, e C. S. Peirce se zvlátním
zpùsobem vymyká vlivùm antitrinitáøského sociniánství, jim naopak podléhá vìtina myslitelù celé moderny a s nimi svým zpùsobem té H. Küng.
Tuto hypotézu je ovem tøeba dùkladnì ovìøovat, také tøeba ve spojitosti
s výe uvedeným Staudenmaierem, který si ve své kritice Hegela tyto
souvislosti zøejmì jetì neuvìdomoval. Jde toti mimo jiné o povahu
a ivotnost arianismu, který  jak jetì uvidíme  nabývá jetì vìtího
významu ve spojení s gnósi.
I kdy se s vìtinou tìchto specifických rysù pragmatismu v Schönherr-Mannovì knize nesetkáváme, narazíme v ní pøesto na urèité rozpaky,
které o nich tak èi onak svìdèí. Pragmatismus je bytostnì pluralistický,
èím je podle Schönherr-Manna (SMM 66) jasným spojencem svìtového
étosu  také projekt svìtového étosu vychází ze situace globalizovaného
pluralismu. Schönherr-Mann (SMM 70  74) probírá proto roli neopragmatisty R. Rortyho, který se ve svých teoriích odvolává nejen na Jamese
a Deweyho, ale také na Russella. Jak problematické je úzké spojování
svìtového étosu s pragmatismem, je patrné té z toho, co øíká Rorty
o vztahu politiky a svìtového názoru (SMM 72): Má-li v globalizovaném
svìtì panovat mír, je tøeba politickou oblast oddìlit od svìtových názorù,
ty je tøeba privatizovat; se svìtovým názorem a náboenským vyznáním
se nesmí dìlat politika. Rorty zde dává za vzor Thomase Jeffersona,
jednoho z otcù-zakladatelù USA, podle nìho obèanské ctnosti nespoèívají
v posledku na spoleèných hodnotách. Schönherr-Mann v této souvislosti
klade pøípadnou otázku (SMM 74): Mají k sobì pragmatismus a svìtový
étos opravdu tak blízko, jestlie vezmeme v úvahu, e svìtový étos hledá
základ pro srozumìní ve velkých tradicích (srovnej Zlaté pravidlo), kdeto
pragmatismus chce spoleènou orientaci vlastnì teprve konstruovat?
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V souvislosti s Jeffersonem mi ostatnì tane na mysli otázka, zda je moné
brát americkou ústavu jako obecný vzor; vdy vznikla v situaci tak èi
onak problematického odtrení od mateøské zemì, navíc v èase krutého
vytìsòování pùvodního obyvatelstva a nelidského dováení lidského
materiálu z Afriky. Nebyly i toto dùvody, proè se musel stát svìtový
názor a konkrétnì náboenství jen (!) soukromou vìcí? A mùe být takto
ovlivnìná ústava veobecným vzorem? V této souvislosti je uiteèné èíst
napøíklad pozoruhodnou prózu Hrubá mare, kterou napsal L. Quintreau
(Praha 2008). Ústøední postavou kníky je povrchní, ale tím sebejistìjí
manaer Rorty. V doslovu nazvaném výstinì Boská komedie naruby
aneb Dante odboráøem píe P. Dytrt: devìt postav z pekla stejnì
jako devìt kruhù u Danta symbolizuje prostor vymezený høíchem
a èím blíe ke støedu, tím horí provinìní. Støed je u Quintreaua
nejspí zastoupen ïábelským Rortym, jeho jméno není zvoleno nijak náhodnì. Poukazuje koneckoncù na jistou pøíbuznost s Richardem Rortym, liberálem zosobòujícím pragmatismus v souèasném
americkém mylení Quintreauùv Rorty cituje rád povrchnì Nietzscheho a jedna postava z prózy o nìm s rozhoøèením øíká: Poøád
jenom Nietzsche, proè necituje Foucaulta, Deleuze, Habermase nebo
Sloterdijka, protoe je vùbec nezná.
Ji podobné úvahy nás nutnì musí vést k opatrnosti vùèi pojmu
uiteènosti. A podobnì jako utilitarismus vede i pragmatismus snadno do
slepé ulièky. Uiteènost se toti projevuje rùznì v rùzných èasech a za
rùzných okolností. O opravdové uiteènosti mùe rozhodnout a dostateènì iroký èasový rámec  i z tohoto úhlu je tøeba uvaovat o pøípadné
hodnotì a potøebnosti Boího zjevení, které by té otázky uiteènosti 
a právì je  hodnotilo sub specie æternitatis. Jinak se stává, e co se
dnes ukazuje jako vyloenì prospìné, vyjeví se èasem jako málo hodnotné, nebezpeèné, èi dokonce zhoubné. Právì proto pøi hledání hodnotného spoleèenství v rámci globalizace zøejmì nevystaèíme pouze
s hodnotami posvìcenými mírou pragmatismu. Schönherr-Mann (SMM
79) v závìru svých úvah o vztahu pragmatismu a svìtového étosu
naznaèuje, e aè má jít v globalizovaném svìtì o mírovou souèinnost
vech civilizací a kultur, je rortyovský pragmatismus pøíli úzce propojen
se speciálními podmínkami svìta liberalismu. Ji pro tento postøeh musí
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küngovský svìtový étos vymìøit svùj vztah k starímu i novìjímu
pragmatismu daleko peèlivìji.
3. Neodbytná gnóse
Významnou roli hraje v Schönherr-Mannovì výkladu (SMM 174-194)
Hans Jonas a jeho interpretace gnóse. Jonasovo základní poselství (blízké
ideji svìtového étosu), e budeme na této Zemi schopni dùstojnì spoleènì
ít jen tehdy, kdy do svého spoleèenství vìdomì zahrneme i budoucí
generace, je dobøe nahlédnutelné; pøekvapivá je v jeho koncepci role,
kterou hrála a stále jetì hraje gnóse. Ta toti v jeho výkladu od prvopoèátku znehodnocuje pøírodu a obecnì celý vesmír jako nìco zásadnì zlého,
co je tøeba zvládnout, a to dvìma prostøedky  buï askezí nebo naopak
bezuzdným drancováním pøírody. Schönherr-Mann (SMM 182) shrnuje
Jonasovy výklady gnóse a jejích svìtodìjných vlivù takto: Gnostikové,
podobnì jako moderní pøírodovìdci, odmítli poslouchat pøedem daný,
pøirozený øád. Obì skupiny chtìjí bezohlednì naruovat pøirozené puzení.
Oèiují pøírodu od duchovních vztahù, aby ji zbavili svérázu. Bùh, jen
stvoøil vesmír, není u pro gnostika Bohem, nýbr èlovìku nepøátelskou
mocností, do jejího svìta  pøírody  se èlovìk cítí vren; pøíroda se pak
o èlovìka vùbec nestará, snaí se spíe si jej podrobit  èlovìk se ocitá
nad propastí.
Jonas ví o kritice, kterou proti vem formám gnóse vznáeli ji køesantí církevní Otcové, pokraèuje vlastnì v jejich snaení, kdy zjiuje a analyzuje paralely mezi názory na svìt a pøírodu v pùvodní gnósi
a v moderním svìtì. Tak má i pro dalí rozvíjení svìtového étosu zásadní
význam zjitìní, e pozdnì antické náboenské proudy pøipomínají
pøekvapivì duchovní situaci moderny. Pøevauje-li dnes vìdomí Boí
vzdálenosti (moderní pøírodní vìdy toti pøírodu ji nevnímají jako stvoøení),
je také pro gnósi Bùh od tohoto svìta nejen vzdálený, ale absolutnì pøesaný, co svìt nakonec znehodnocuje a staví do nepøátelské pozice (SMM
179). Svìt se stává kosmickým aláøem, pøírodní zákony vyjadøují panství
fyziky, gnóse pøírodu a vesmír zásadnì znehodnocuje.
Jonasovy charakteristiky byly pro vzdìlaný svìt pøekvapením, pøièem
dodnes panuje spíe názor, e gnóse má celým svým ustrojením blíe ke
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køesanství ne k vìdeckému chápání a zvládání svìta. Jasné rozpoznání
duchovních pøíbuzností zde má svìtodìjný význam. Dosavadní nesprávná
optika, s její kritikou právì Jonas s takovým dùrazem pøichází, by mìla
být i pro svìtoetický diskurz výstrahou, aby se alespoò s nìkterými pøístupy
moderní vìdy  ale zejména s jejím celkovým svìtonázorovým profilem
 solidarizoval s vìtí opatrností (po dùkladnìjím rozkrytí vech pùsobících
faktorù). Domnívám se, e sníená rozliovací schopnost zde u svìtoetického diskurzu souvisí (podobnì jako u vìtiny moderního a postmoderního mylení) s nekritickým postojem k renesanci, v ní se vedle øady
progresivních prvkù dostává ke slovu té nezdravá gnóse. Výmluvným
svìdectvím je tu níe uvedený Ronsardùv sonet, jeho rozbor by stál za
rozsáhlou samostatnou studii.
V této souvislosti je tøeba zároveò pøipomenout dalí dvì vìci. Jednak
bylo idovství a køesanství odjakiva samou svou podstatou proti úzkému
utilitarismu (a tedy i pragmatismu ante nomen), jejich etika nebyla nikdy
a ani být nemohla (coram Deo) etikou pouhé souèasnosti; jednak ortodoxní
køesantí autoøi vdy hlásali v èlovìku bytostnou jednotu due a tìla,
proèe také krédo konèí jetì pøed vìèným ivotem slovy: et carnis ressurectionem. A zde se mi zdá, e H. Küng  v jistì chvályhodné snaze
vyjít co nejvíce vstøíc mentalitì moderního èlovìka  jako by zapomínal,
e gnostická nákaza je stále vudypøítomná a e vìtina souèasníkù pøipisuje køesanství vlastnosti a postoje, které zásadnì odporují jeho antignostické podstatì. Tak zatímco jsme u Tomáe Akvinského vidìli nespornou hodnotu lidského tìla jako integrální souèásti èlovìka, která musí
být spasena spolu s duí, èteme u básníka hlásícího se také ke Kristu
o radosti, kterou pociuje pøi odhazování tìlesného haraburdí v hodinì
smrti. Renesance je plná gnóse, podobnì jako je reformace plná antitrinitáøství (ná J. A. Komenský je zde svìtlou výjimkou, proto je tøeba
jeho odkaz dùkladnì studovat a jeho podnìty rozpracovávat i do souèasnosti). Tak mi Maritainovo diktum o novém renesanèním dìdièném høíchu
v gotickém ráji potvrzuje  a chci èi nechci  také báseò Pierra de
Ronsarda nazvaná A luy mesme.
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A luy mesme
Il faut laisser maisons, et vergers et jardins,
Vaisselles et vaisseaux que l’artisan burine,
Et chanter son obsèque en la façon du cygne,
Qui chante son trepas sur les bords meandrins.
C’est fait! J’ai desvidé le cours de mes destins,
J’ay vescu, j’ay rendu mon nom assez insigne;
Ma plume vole au ciel; pour estre quelque signe,
Loin des appas mondains qui trompemt les plus fin.
Hereux qui ne fut onc, plus hereux qui retourne
En rien comme il estoit, plus hereux qui sejourne,
D’homme fait nouvel ange, auprès de Jesus-Christ.
Laissant pousser çà-bas sa despouille de boue,
Dont le sort, la Fortune et le Destin se joue,
Franc des liens du corps, pour n’estre qu’un esprit.
Jemu samotnému
Jest domù zanechat, i zahrad i sadù,
Pohárù, lící, je umem lnou rytcovým
Pohøebním oddat se, labu co, zpìvùm svým,
Zátoèinám pìje smuteèní svou slávu.
Veta! Odvinul osud nit mého stavu
il jsem, jménem znamenitým se zdobit smím;
Na nebi pero mé letí být znamením,
Daleko, co bystré álí, svìta svodù
asten ten, kdo nikdy nebyl; astnìjí v nic
Se navrací; povstal andìl, ne není víc
S Pánem nejastnìjí, Jeíem Kristem
Zde schránka buï kalná shozena zmírajíc
Osudu høíèka jen, tìstìny létavic,
Od tìla pout svobodný být pouhým duchem.
(pøeloil J. Makovský)
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Svobodný od tìla chce být tento renesanèní básník (1524-1585), podobnì jako chtìl být od Trojice svobodný o nìco pozdìjí socinianismus.
O tìchto souvislostech gnóse a antitrinitarismu není ani u Jonase, ani
u Schönherr-Manna, ale ani u samotného Künga nejmení zmínka. Já
sám to povauji za jetì závanìjí mezeru, ne necitování H. Becka,
J.-P. Torrella èi E. Steinové.
4. Vudypøítomná H. Arendtová
Mezi souputníky se svìtovým étosem je podle Schönherr-Manna velká
øada idù. Toto konstatování nemá samozøejmì nic spoleèného s antisemitismem. Jde spíe o to, e mùe vznikat dojem, e idé mají ve vem
poslední slovo, vèetnì nejvánìjích køesanských dogmat. Nejvíce bije
do oèí, kdy se jakoby pøitakává názoru H. Arendtové, e Jeí nemohl
být Bùh, ponìvad s Bohem nemùe být ádná diskuse. V parafrázi Schönherr-Manna (SMM 261) to zní asi takto: Absolutní pravdu, která by se
stavìla nad lidské soudy a mínìní povauje Arendtová za cosi nelidského
v konkrétním smyslu, nebo pravda nevyvìrající z konkrétního úsudku,
konkrétního lidského odhadu by lidem brala jejich kompetenci usuzovat.
Kdyby prý Jeí opravdu sestoupil z nebe a hlásal Boí pravdy, nebylo by
vlastnì tøeba o nièem usuzovat. Vytratila by se veøejná komunikace,
zhroutil by se veøejný prostor a tím podle Arendtové vlastnì celý svìt.
Boí vtìlení (ono hegelovské a küngovsky interpretované Menschwerdung
Gottes) by se stalo místo vykupitelským èinem nutnì prokletím, nebo
podle Arendtové by hlásání jasných, definitivních pravd ukonèilo vechny
spory a diskuse (ustal by jakýkoli hovor), anebo by nutnì docházelo
k náboenským a obèanským válkám. Je paradoxní, e Arendtová tìmito
svými soudy a jistotami vlastnì názornì ukazuje, co znamená, kdy se
o nìkom øekne, e pøání je otcem mylenky, ale také  a moná pøedevím
 jak tìké je vstupovat do dialogu opravdu bez pøedsudkù.
Nezapírám, e si povahu dialogu s vtìleným Bohem neumím sám
dost dobøe pøedstavit. Kdysi jsem to vyjádøil v jednom ze svých svérázných
sonetù z poloviny sedmdesátých let minulého století.
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Tübingen
Kdy veèer pøi Neckaru v Tübingenu
z vln oslovil mì veri Hölderlin,
jak kdysi on jsem ztratil z oèí enu
uhranut poezií. Její klín
se temnì vzdouval budoucností víry
dvou krutì zavrených prorokù,
(kdo jiný provdy obraz Boha vyryl) 
Sókratés stojí Kristu po boku
a tìko mezi nimi rozhodnouti.
Vdy jestli s dechem hovor utichá,
jakpak chce poznat na své krátké pouti,
zda nepili smrt z tého kalicha.
Kdy jsem byl mladí, mìl jsem ve vem jasno,
smrt Sókratova nebyla mi spásnou.
Co vak jsem spatøil vìe Tübingenu,
má pro mì hovor stále vìtí cenu.
Je opravdu tìké pøedstavit si rozhovor s Bohem, ne u tak s Bohoèlovìkem. V ádném pøípadì vak nelze na monost èi nemonost vtìlení
usuzovat jen z hlediska arendtovské architektury opravdu lidské komunikace. Je ostatnì zajímavé srovnat køeèovitý postoj Arendtové s postøehem A. C. Doyla, který vyjadøuje ústy svého Watsona v povídce Slavný
klient: Dlouhá zkuenost mì nauèila poslouchat (toti pronikavého
a sebejistého Sherlocka Holmese) bez jakékoli diskuse. Povaha problému
vyaduje zajisté více, ne takovéto letmé, by jakkoli cenné postøehy, je
vak jisté, e po onom vtìlení (onom Menchwerdung, incarnatio) dostává
povaha vech dialogù bez rozdílu zásadnì novou povahu. Promìna jazyka
je tu vskutku radikální  odtud i nesrovnatelný svéráz Písma, ale odtud
také neschopnost (èi neochota?) vìtiny protagonistù moderní spekulace
tomuto jazyku se uèit. Vechny tyto rysy bude muset brát i küngovský
svìtový étos peèlivìji v úvahu.
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Arendtová je jen pøíznaèným dokladem, e pøímo nepøekonatelné
obtíe musí nìco podobného dìlat èlovìku idovského vyznání. Ale právì
tomuto vyznání byla nìjak blízká valná èást myslitelù a myslitelek, je
Schönherr-Mann uvádí do souvislosti s küngovským svìtovým étosem,
pøièem je tu pozoruhodná výjimka  E. Steinová. A pro küngovskoschönherr-mannovské zámlky je jen pøíznaèné, e v obsáhlém výètu
idovských myslitelù, kteøí hráli v mylení 20. století roli, chybí právì tato
idovská konvertitka.
Je jistì dobré a potøebné úèastnit se s modernou a postmodernou
váných her, bylo by vak nedùstojné (zejména pro køesana) úèastnit se
i vech jejích hrátek.
V. ZÁVÌR
Úèelem tohoto pøíspìvku je jednak znovu informovat o íøi Küngova díla,
povaze jeho svìtového étosu a specificky o jeho filosofickém a filosofujícím profilu, jednak podat první  pokud mono i kritickou  zprávu
o mimoøádnì podnìtném díle Schönherr-Manna, kterým zaøadil Künga
(pøedevím ovem jeho ideu svìtového étosu) do celkového panoramatu
moderní evropské spekulace.
Pokusil jsem se upozornit na nìkteré problémy, které mi ztìují pøebírat
küngovskou optiku bez výhrad. Právì Schönherr-Mann by nám mìl nyní
pomoci vidìt pøísluná problematická místa ostøeji a pak se snait o jejich
pøimìøenìjí øeení. Podle mého soudu to nebude moné bez autentiètìjího vztahu k metafyzice, ale také bez diferencovanìjích postojù k renesanci a sociniánskému antitrinitarismu. V ádném pøípadì se vak nedostaneme dál bez hlubího vztahu k velkým tradicím. V tom smyslu
jsem Schönherr-Mannovi mimoøádnì vdìèný za jeho výe uvedenou pøipomínku Heideggerovy definice opravdového mylení. Nyní k této citaci
a následnému Schönherr-Mannovu vyznání dodávám, e podle mého soudu
ve svìtì, v nìm je vechno v pohybu, nabízejí potøebné opìrné body
nejen obecnì velké kulturní tradice, ale konkrétnì také velké tradice metafyzické. V tom smyslu nabízím Schönherr-Mannovi, ale i samotnému
Küngovi prorocké vyznání B. Russella, jeho jistì není moné nepoèítat
k tìm progresivním hlasùm, s nimi poèítá svìtový étos. V závìru své
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knihy Zkoumání o smyslu a pravdivosti, její poslední, 25. kapitola nese
název Jazyk a metafyzika, Russell píe: Dospìli jsme k výsledku, který
byl v urèitém smyslu cílem vech naich diskusí a který zní takto:
úplný metafyzický agnosticismus není sluèitelný s udrením jazykových výrokù. Nìkteøí soudobí filosofové jsou toho názoru, e víme
mnoho o jazyce, ale e nevíme nic o nìèem jiném. Toto hledisko
zapomíná, e jazyk je empirický fenomén jako kadý jiný a e èlovìk,
který je metafyzickým agnostikem, musí popírat, e poznává, kdy
uívá slova. Pokud jde o mne, vìøím, e mùeme, èásteènì studiem
syntaxe dospìt ke znaènému poznání struktury svìta.18
To, co jsem chtìl objasnit s ohledem na celé Küngovo filosofování
a v èem mi hodnì podnìtù poskytl Schönherr-Mann, vyjádøil podle mne
ji pøed léty nejpádnìji C. F. von Weizsäcker, e toti poznaná pravda je
vùèi poznanému omylu vdy a zásadnì intolerantní. Tento pro problém
svìtového srozumìní jistì klíèový výrok pochází z Weizsäckerovy stati
Zum Appell für ein Weltethos, která je souèástí samým Küngem redigované publikace Ja zum Weltethos.19 V této stati padla podle mého
soudu zatím nejzávanìjí slova jak o samém küngovském svìtovém étosu,
tak zejména o jeho klíèových pojmech: toleranci, osvícenství a také o
vztahu pøírodních vìd, etiky a náboenství.
Podle Weizsäckera jsou pøedevím jak náboenství, tak osvícenství
nedokonèené. Náboenství mùe dnes udìlat potøebný dalí krok jen tak,
e vezme vánì osvícenství, ale (!) osvícenství mùe dnes udìlat dalí
potøebný krok, jen jestlie vezme vánì náboenství. Pøitom tolerance
nemùe být trvalým øeením, nebo, jak ji bylo povìdìno, poznaná pravda
je vùèi poznanému omylu intolerantní.Weizsäcker øíká (WAW 101):
Ponìvad náboensky se tázající lidé hledají pravdu, nespokojí se
v posledku s tolerancí pøijímanou v rámci svìtového étosu. Náboenství není ukonèené. Pravá náboenská úloha se také ji ve svìtovém
étosu vyjeví jako leící mimo (jenseits!) pouhý svìtový étos. Vekerá
teologie se zásadnì promìní.
1 8 B. RUSSELL, Zkoumání o smyslu a pravdivosti, Praha 1975.
1 9 C. F. v. WEIZSÄCKER, Zum Appell für ein Weltethos. In: H. KÜNG (Ed.), Ja zum
Weltethos  Perspektiven für die Suche nach Orientierung, München  Zürich 1995 (dále
jen WAW a èíslo stránky).
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Podle mne tyto vzácnì hluboké charakteristiky víry a náboenství
výteènì doplòují výe uvedená Heideggerova slova o povaze, dìjinách
a budoucnosti opravdového mylení. Není moné, aby si H. Küng tato
varovná a zároveò prorocká slova neuvìdomoval, vdy se s nimi setkáváme v publikacích, které sám vydává  je jen ádoucí, aby z nich
vyvodil vechny patøièné dùsledky. A to není snadný úkol  pro Künga
ani pro nás, má-li nám jít v prvé øadì o Boí vìc.20

2 0 T. SCHOOF, Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí? Vývoj moderní katolické teologie,
Praha 2004.
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Hermann Häring
Hans Küng, his life and work
In the first contribution professor Häring presents a survey of Küngs
biography, including his family background, his education and formation
period, his ministry experience and teaching activities, his relation to the
Roman Catholic church, his role before and during the II. Vatican council and his conflict with the church authorities at the end of 1970ies.
Häring further describes Küngs academic achievements and also his
public, social and political engagements. Häring also briefly summarizes
the content and key ideas of Küngs most influential writings and analyzes
the characteristic features of Küngs thought and its development over
time. Finally Härig puts Küngs ideas into a broader historical and cultural context and encourages a balanced and unbiased discussion of Küngs
proposals.
Pavel Hoek
Hermeneutical principles of Hans Küngs theology of religions
In the second contribution P. Hoek analyzes Küngs methodological proposals in the area of theology, especially in theological reflection of nonChristian religions. Hoek analyzes Küngs criticism of traditional methods in theology and focuses on Küngs proposal to make biblical exegesis the basis of all theology, and also on his proposal to always look
for a critical correlation between the normative sources of Christian theology and the changing horizons of contemporary culture. Hoek also
focuses on Küngs aspiration to develop a theology in accordance with
the new emerging paradigm, a theology that takes seriously the challenges of Reformation, Enlightenment and religious plurality. Finally
Küngs application of his methodological proposals in the area of theology of religions is critically analyzed and evaluated.
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Ivan O. tampach:
Küngs view of interreligious relations
in comparision with alternative approaches
In the third contribution I. tampach compares Küngs understanding of
interfaith relations and cooperation (as well as his understanding of religious traditions, religious identity and related notions) with alternative
views and models of religious plurality, interreligious dialogue and relations. tampach focuses on Küngs understanding of the purpose and
goals of interfaith dialogue, especially as they are expressed in his project
of global ethic. tampach also points out some of the problems linked
with Küngs view of interreligious dialogue, such as the question of
representativity of individuals actually involved in dialogue sessions in
relation to their respective traditions. Since in Küngs view religions and
interfaith relations are a very important political and social factor,
tampach also compares Küngs proposals with alternative views that
see the relationship between religious, political and social domains in
a different way.

Karel Floss:
Hans Küng and philosophy
In the last contribution K. Floss analyzes the philosophical presuppositions of Küngs thought. Since Küng has a very nonconformist view of
the traditional synthesis of Greek metaphysics and Christian theology,
Floss focuses on Küngs understanding of the thought of classical representatives of that synthesis, Augustine and Thomas Aquinas. In the next
part of his article, Floss analyzes Küngs view of German idealism as a
possible philosophical partner of Christian theology, especially Küngs
treatment of Hegels philosophy as a possible foundation of christology.
In the following part of the article Floss analyzes some analogies as well
as differences between Küngs project of global ethic (with its philosophical) presuppositions and some contemporary trends in philosophy,
especially the postmodern relativism, the philosophy of pragmatism and
the implicit gnosticism of some contemporary philosophical outlooks.
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humanitní a filosofické vzdìlání a mezináboenské aktivity.
Doc. PhDr. Karel Floss (*1926 v Hodonínì ), filosof a pøekladatel, po
roce 1989 èinný té v politice (v letech 1996-1998 senátor PÈR). Na
Masarykovì univerzitì v Brnì a Univerzitì Palackého v Olomouci studoval
149

O autorech

v letech 1945-1950 filologii a filosofii. V letech 1950-1953 nejdøíve vìznìn,
pak zaøazen na vojnì do PTP. V dalích letech nesmìl pracovat legálnì
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HANS KÜNG, TEOLOG NA HRANĚ

V letošním roce oslavil Hans Küng osmdesáté
narozeniny. U příležitosti těchto kulatých narozenin
nabízíme českým čtenářům soubor čtyř studií,
věnovaných nejdůležitějším myšlenkám tohoto velikého
křesťanského myslitele.
Soubor jsme nazvali Hans Küng, teolog na hraně. Zdá se,
že rozhraní je Küngovým životním prostorem. Pohybuje
se na rozhraní mezi katolicismem a protestantismem,
na hraně mezi církví a světem, na ostří nože mezi
duchovní tradicí a sekulární kulturou, na křižovatce
mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími, a také na
mezioborovém rozcestí mezi teologií a religionistikou.
V důsledku svého bytostného tíhnutí k překračování
hranic a stavění mostů se Küng často odvážně vydává
do neprozkoumaných končin a neprobádaných oblastí.
Snad právě proto často říká věci, které vyvolávají
spory a rozbouřené emoce a získávají mu jak oddané
stoupence, tak rozhořčené odpůrce, a to i v řadách
vlastní církve a jejích oﬁciálních představitelů. Ano,
i v tomto smyslu je Hans Küng teologem na hraně, na
hraně církevního pravověří, na samé hraně legitimity
jako římský katolík a křesťanský bohoslovec. Tak se to
alespoň jeví mnohým jeho souvěrcům. To ovšem podle
našeho přesvědčení nic neubírá na inspirující síle jeho
myšlenek.
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