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Zatimco o (anti)
modernistické kri-
zi a osudech jejích
ťlčastniků se mťlžeDle
dosti ževrubně poučit
i z několika českých
knih, vlastní texty tz\,,

Inod€rni5tů v češtině
dosud dostupné nebyly
(s qiimkou M, Blon-

dela), ]iž proto je tento překlad, deJši dobr.r

očekávaný, \,elnri vitaný
George Tyrrell ( I 864, 1909) Wrůstal

r ir.kó.rrrÉlrkar.ke rodirle. ,lk,, rrr,"drk
konvertova] ke katolictvia brzy nato vstotl-
p'ld,,;ezurt,keho radll, Pro\lul .ll nrLpi)),
Z oblasti sPirituá]ní teolo8ie, pťo své Děkte
ré radikálni názory byl v roce 1906 z řádu
ťylolrcen J v roce lq07 /a krltiku en, },k_
liky Pia X, Pas.erdi byl exkomurrikován,
,,Kre,ún.rv ná kri7oVJtCe" p.al v dohe.ve
nerrroc1 a dokončilje těsně před smrti, N"e_

Iilll,,U/,.iIl]V Ic\l { ]75 iI,,,l( Il]\ ilc.1kl\ť
velni bohatý a Zahrnujc autorovy základrri
teologické názory. Lze jej chápat jako jeho
duclrovní odkaz. l-ázev spisu odpovídá
\4astně až samému Závěru knihlr

\e tiina(li kJpitolach Prvni ťaslI nJ-
zvané ,,Křesťanstvi a katolictvi" Tyrrell
obiasňuie důležite .ložk\ kalolicke lr.ldice
a obhajuje ji zejména proti iiberálnírnu
protestantismu. Dokládá, že ]ežišův odkaz
bvl \ kato icIe cirk\,I pre: různe kullrrrnr
pr orrénv l lor rn; 11j.rd ierrr piedar an l irl_
terpretován velmi vělDěi ,,Katolictví ]e vc
.vé pnJ"tate. a do telke mrrr i ve ínrn,e.
věrné Ježišově ideji; rozvijicelek této ide_
ie, J ne pou7e ur: ite jeti prvky, ' ZakJ.dnr
.oLlčjsl] lelo, idrje" pcdrobnéli lrysrerlrrie
v rozsál, lé kapitoie,,Kristova apokalyptická
vize'l Z jejiho názvu je patrné, že velkÝ
důraz kiade ra ]<i,i(l,\ u zvé(( n nd.luIeni
Božího klá]ovstvj Božím Zásahem shůrv,
nikoli pů5obeni]n vnitřliích,,,přiťozcnýcli'
\ll ve \vétč, Poiel, ,apokdlyptickchn' le7l)e
zastával v té době předeÝšim A. Schweitzel
(v návázáni na Johannese Weisse), 1'yrreil
Dázory těchto autoťů dobře znal a viděl
v nrrh polrrrcrr.prn!Ilncti polcInIk) A.
I-oisyho s A, V, Harlrackenl, Ve svéi] pojeti
Ježiše se tak hlásil k rnyšlenkovému prou
du, l terý nr.r .r l Iie§vi,la i\ e 7J\1.1.,.e mc,,i
biblisty idnes-

V Lrlt,r dr'uhc i:r ,lr ,,Křť\.J n,l\ I . na,
boženství" se autor zablwá obecnýrni rys,v
náboženstvi a jeho vj,voje. 'fento rlh,oj
přirovnává k vl,voji lékařskó vědy, která od
magických a chaotických počátků ciospěla

l Jn]Ye11;lné plalnVm, oIjektl\ ]lm p,,
7naIkům. Vk]adá ploI,, ],ldell dU rod].l
se vědy o náboženství, která by na základě
studia původu, rústu a úpadku různýcIl
nal-ožen.lr l unlo,'n,la p,)ro,,Lrrel p|d. i,
C]elnostenr, kteťé ovládají tuto dťlležitou
ob]a.t lrd.keho zirota, \.lbožen.rlI, ll, re

bv dokazaln lJru/rt téchto 7akonu nabo/en
skéI]o života, sociálního i individuálnihcr,
by mohlo ziskat ,,zdrcujici převahLť' nad
o(lalnimi nábožen\t\Imi J réln b\ i,,||

ci stát se ,,úoiverZálniln DiiboženstYim'',
podobDé jako naše cir.ilizrrce ziskala dik1,
\,\,užiti VěCly a technikv pievahu nad ostat-
rritt', rl']tz.ccIn,,,\tlLorjL pie.\éJaen /c
neji ice předpokjadťl k tonu má katolické
křest'ai]ství, které ,,spontánně a empirickť
realizovalo r,étšinu podmirrek opravdovéhil
katolictYi". Nabízejíci se náboženská obno
vá a Lrroměna na záldadě poznárri a poro
zunjění je pod]e Tyrrella onou křižo\'atkorr.
na které se křesťanstvijeho dobY ocit]o,
V 7áVěru této části aLltol Zdůra7ňuje, že
kristus 1,1,vl vic rrež učite] a vic než zaklirda-
tel, plo16 16 61.1"., u1. llež společens§.ijehl:,
následo1,1likťL _ je mystickÝm tě]enr Kristo
vým, je svátosti, která ZProstředková\,á duši
noť život v Křistu.

\r klize kromé obecných úvah najdeme
nlnoho ltodnétn) Ch m},(lcnek a p.,,rieh"l.
které často znéji i dnes velmi aktuálně, {Lr
tor se Však nezab]ivá kritikou konkrétnich
jevů či ciokonce osob v cirkvi své dobr,,

\t \l,.ldnV ttxl \-V\t,ini. |řelóž,l žktl'.Pn\
1,;, , ,gr.,. ký, í\ lirdži ieL.\;denriodo^Jn,,
spolrLpriice Jana štefana,)

l vur,l ke l rrlu e rl.rptala MJuťc PeI,.,,..,
která o nemocného Tvrrella pečova]a a kte_
rá rukoPis přiPlavila pro tisk JakodosloY
k českému q,dánije píipojena stať,\{icha-
ela Kirl,ana, S| (z roku 2010),,Nd ],oz.ťsr"

ceorge Tyrrell a křesťa,lslyí Ni_ Kirlťalr,
ptisobicí Da He}tťop College v 1_ondioě,
r nr pu,rIazuie r; .piiznéno.1 n]\ilcr,l
G, T,vrrella se snahotr kardináIa Nervmana
,,Zllo\,u Propojit katolický život a kulturu se
soudobým světem', která našla pini o1rlas
na druhém vatikánskén, konciltL. \r jeho
dnJ,rrrnente, h mů/emP lei nJle l n,n,,lIL
prvky'lyrrelio!1 ekleziol()gie (např, cilkť\
jako svátost), Kirwan z toho \J^.oztlje. že
,,pokud koncil považujenre za platn),, ,.,
lrrěii bychom uvažovat i o jisté formě
Tyrrellovv rehabilitace",
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