
VOKOUN ODVÁŽNĚ

Najnovšia kniha českobudějovického
teológa Jaroslava Vokouna, vedúceho
Centra ekumenickej teológii a profesora
na teologickej fakulte JČU, má r.,v-chodis-
kor,] bod v súčasnej situácii kresťanstva.
Autor má na myslí predovšetkým stav
ekumenického dialógu a ekumenic-
kej teológie, vzťah spoločnosti a cirkvi
a prispósobenie er,anjelia iným kultú-
ram. Súčasný stav charakterizuje ako
bIokovanie clr,,rtamik1, kresťatlsl<e.j tra-
c]rclc. Kedže cirl<cv pomoť(jLi \ lastnÝch

Rt,]C, t,.\Zt:

teologickÝch nástrojov nie .je schoprlá
dosiahnuť llroces odblokovania (,,de-

blokace"), autor navrhuje rozhovor so
spoločenskými vedami ako jeden z mož-
ných zdrojov debaty o dnešnom kresťan-
stve. Tento rozhovor uskutočňuje najprv
s modelom fiIozofickej hermeneutiky
Hansa-Georga Gadamera (1 900-2002),
potom s kultúrnou a historickou se-

miotikou Jurt3a Lotmana (1922-7993)
a nakoniec s teóriou systémov Niklasa
Luhmanna (1927*1998). Aj ked'je tento

,,předběžný analytický popis" s. B 1)

daných modelov jednosmerným naslú-
chaním a autor si sám uvedomuje, že
v tomto rozhovore podnety viac pre-
beránež dáva s.69), predsa nám dialóg
umožňuje lepšie porozumieť premenám
kresťanskej tradície a pomócť v jej aktív-
nom lytváraní.

Gadamerova filozofická hermeneu-
tika prispieva k modelu kresťanskej
tradície zohladnením dejinnosti tradí-
cii, kde je zdóraznená premena toho,
kto má skúsenosť s pravdou, ako aj pre-
mena toho, čoje predávané. Tiadovanie
pre Gadamera nie je slepým napodo-
bovaním, opakovaním bez premeny,
či rekonštrukciou odcudzene.j tradície,
ale spočíva v produktívnom sprostred-
kovaní a r,]kladu tradícií, kde silnú
rolu hrá ten, kto predáva. Týmto Ga-
damer označuje prípadnú kanonizáciu
akejkolvek interpretácie ako blokova-
nie hermeneutickej kontinuity. Vokoun
v tomto pokračuje a odvážne hovorí, že
aj kanonický model zjavenia božského
v l'udskom tele móže blokovať dyna-
miku, ak by sa v kresťanskej teológii
popierala nlttnosť v}kladu a šlo b1, iba
o napodobtrvanie určitej fornll kres-
ťanstva, ktorá už v súčasnosti stratila
zt-ttl,sel. Z ttlhto dórlizu plvnie plc \il-

ltt.CENZI,

koLrna velký dopad na hermeneutické
spoločenstvo (cirkev) ako na to, ktoré
samo seba nejako chápe v novej situácii
a zarad|.uje svoje seba-vnímanie do šir-
ších súvislostí. obava cirkvi, že to bude
,u,iesť k strate vlastnej identrty, je podi'a
Vokouna neopodstatnená. Učasť v tra-
dícii je predsa rozhodnutím nechať sa
osloviť tradíciou, v ktorej žijeme, a poro-
zumenie je nutné vnímať ako vtiahnutie
do diania tradície.

V druhej časti je predstavený Jurij Lot-
man, zakladatel' tartusko-moskovskej
školy semiotiky, ktory podobne ako Ga-
damer vníma dynamiku jazyka (reči,
Sprache) v súr,islostis dejinami, ale jeho
metóda,,umožňuje operativnější pop-
sání dynamiky tradice" s. 23). Práve
toto prepojenie so semiotickou metódou
umožňuje popísať dynamiku kresťan-
skej teológie, ktorá zaujíma Vokouna.
Lotman prekonáva predstavu s1.,stému
jazyka ako spoločného kódu a pridáva
mu historickú dimenziu, ktorou.le pamáť
textu. Práve táto pamáť je kontertom,
v ktorom tradovaný text získava nové r,}-
znamy v priebehu tradovania. Samotný
pojem tradície Lotman sleduje ako vzťah
otvoreného systému (text, tradícia)
s vpl;,rrmi, ktoré na neho pósobia. Túto
interakciu popisuje kontinuá]nvm a ex-
plozír,nvm pohilbom tradícii, ktoré sa
prelínajú a vzájomne podmieňujú. Lot-
manov dóraz na transformácir_r priestoru
a charakterizovanie systému ako otvo-
reného vonkajším vplyvom, pomocou
ktoých sa systém obohacuje, r_rmožňuje
Vokounovi vystihnúť striedanie kontinu-
álnych a explozívnvch procesor,, ktoré
existuje v dynamike kresťanskej tradí-
cie. Lenže paralela nledzi kresťanstvonl
a setlliotikou rlie.je úplná, prctože v te-
tll t1_1 i t klesťa n slie j trad íc ie r žtil tll t-t sí t,t-t c



počítať s []ohonl al<o ciei'clnr tradovatltlt.
V tomto ohlade ie l<resťanský tnode l sta-
tickejší než 1,otmatltlv, u ktorého hrá
velkú rolu moment explózií, náhIl,ch
zmien a nepredvídatelhého ry^,,oja, uza-
viera vokoun.

U posledného autora, sociológa Ni-
klasa Luhmanna, sa Vokoun usiluje ap-

likovať jeho texty o kritike otvorených
systémov, ktorá zasahuje aj cirkev ako
otvorené spoločenstvo. Aj kedje kresťan-
stvo otvorené svetu a je v procese {menr
s okolím, toto otvorenie paradoxne vedie
k uzatvoreniu. Luhmannov návrh leží
v teórii uzavretých, seba-utvárajúcich
sa systémov, ktoré nepopierajú otvore-
nosť, ale sú jej podmienkou. Inými slo-
vami, systém (kresťanstvo) móže zacho-
vať svoju identitu a byť otvorené svojmu
okoliu iba v tom prípade, že je zatvo-
rené voči okoliu a z vonka.jších vpl.tvov
si v_vberá iba to, čo k nemu patťi. Za-
blokovanie dynamik,v tradície teda ne-

musí vzniknúť iba izolovanosťou, ale aj

nekritickou otvorenosťou voči vonkaj-
ším vplyvom. Jedná sa teda o dl,na-
mický vzťah a pre Vokouna ako teológa
\rypl}^/a z toho otázka, ako si cirkev
zachová zároveň rozdielnosť od sveta
a vlastnú identitu. Luhmannova odpo-
ved' totiž ner.yžaduje žiadne základné
prv§ ako minimálny predpoklad iden-
tity a dóraz je ýhradne na kontinuite
založenej na rozdielnosti. Tento koncept
dynamiky je aplikovatelhý aj na ekume-
nický dialóg, ktoý móže pokračovať iba,
ak bude postupovať ,,od diferenci k dife-
renci" s. 5B), a nie k.jednote,

Rozhovor s týmito tromi autormi Vo-
koun ťorrnu.je d0 troch samostatných ka-
pitol. ktoré sú nezávislé jedna na druhej;
autOrOVe prcpo.jova nilr týchto konccptor
5,3 1r|rjlttrtjri. lrIe sll .ltttr \ZlIťllť. ( |í.I

i(R t,X\\ll 6i2()l:,

tel' tak ziskava do1em, že kniha .je he-

terogénnvm zoskupením troch krátkych
štúdií o troch autoroch. pritom zostáva
ner,ysvetlené kritérium, na základe kto-
rého sú rybraní práve títo autori. Vo-
koun používa odborný slovník a pred-
pokladá vzdelaného čitatel'a, ba niektoré
zvraíy ani neprekladá. napr. .,narrowing
of sense" s. 74-75). Podobne aj názl,ry

niektorlich kníh občas použiva ako v ne-
meckom, tak aj v českom zneni (pozri
s.61-62,51-52), čo móže zmiasť čita-
telh neznalého cudzích rečí, V prípade,
že sú cielbvou skupinou odborníci znalí
námetu, bol by vhodný lepší poznám-
kor,} aparát a presnejšie r,1,,jadrovanie.

Uvediem niekolko príkladov, už z pých
riadkov rozboru knihy s, 7), kde by bolo
nutné uviesť. ktorí sú to teológovia, ktorí
prr;ímajú Gadamerove myšlienky, a kto
hovorí o jeho ,,kanonizácii" v súčasnej
teológii, Aplikácia Gadamerovej herme-
neutiky v teológiije totiž známa vec, a[e

vóbec niejejednoznačná a teologické ná-
zorv na Gadamera sú často rozporuplné.
Na rol,nakom mieste autor píše, že je

,,běžným poznatkem ekumenického dia-
logu" s.7), že kresťanská tradíciaje tra-
díciou týkladu Písma, a pritotn neuvá-
dza. že sa jedná o tézu Gerharda Ebe-
linga ( 1964, Wort Gottes undTradition),
a nie o bežný poznatok. Aj ked'sú ana-
lýzl,všetkých troch modelov velmi od-

R[('L\Zí|

borne a autor l,ychádzal z prirllárnych
zdrojov, nepochybný je malÝ počet zdro-

.jov, z ktoých čerpal svoje závery. Napr.
u Gadamera sa jedná iba o jednu knihu
(eho prvú, z roku 1960), a pritom nezo-
hl'adňuje dielo, ktoré Gadamer rytvoril
počas nasledovných 40 rokov svojho ži-
vota, Kým u Luhmanna autor zohl'adnil
váčší počet spisov, ako aj následné kori-
govanie j eho predch ádzajúcich názor ov

v jeho poslednej knihy (2011) ohl'adne
funkcie náboženstva s.63), neučinil tak
u Gadamera, u ktorého sa tiež hovorí
o náboženskom obrate v poslednej tre-

tine 20. storočia.
Autor presvedčivo ukazuje, že exis-

tujú ne-teologické zdroje, v tomto prí-
pade spoločenské vedy, od ktorl,ch sa

kresťanská teológia má a musí učiť. pre-

tože ponúkajú nástroje a perspektír,u na

skúmanie fenoménu dynamiky kresťan-
skej tradície a jej obnovenie. Možno iba
dúíať, že podobné medzi-disciplinárne
projekty a prekračovanie vlastného tieňa
bude prebiehať ešte intenzívnejšie, ako
v práci Jaroslava Vokouna, tak aj l,šir-
ších teologických kruhoch.
Vokoun, J aroslav. Dynamika křestanské
tradice. Quaestiones quodlibetales, 23.
Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury C DK), 20 1 3. 97 s.
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