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Letošni padesáté
výročí ukončeni dru-
hého vatikánského
koncilu nabízi velké
m nožství reflexí jeho
dopadů a vlir,ů. ]e to
určitě také příležitost
zasadit tr.to udá]osti
do obecrrějšího rám-
ce konciJních dějin,

které nabízejí velice pestrou minulost, jež
nám ale pomůže orientovat se lépe take
v cirkevní přitomnosti Nejednalo se však
o církevlri shromážděrri v nejužším slova
snyslu Jejich r,}znam často přesahoval
také do veřejnébo pfostoru a ovlivrloval
společenské dění.

Vedle Huberta ]edina (I900-1980) se

syntetizujícim pohledem na ténra koncilů
zab,jNaji především práce německého his-
torika Klatrse Schatze (1938), emeritního
profesora Philosophisch-Theologische
Hochschule St Georgen ve Frankfurtu nad
]r{ohanem, V posledni době sepsal podrob-
né déjiny rTěrneckých.jezuitů V recenzo\|a-
né krrize rozebirá všechna jednání koncilů,
která se v minrrlosti uskutečnila V jednot-
liých kapitolách načrtává přípravu, prů
běh a klíčové bodv jednání synod a koncilů
od starověku až po jednání druhého vati-
kánského koncilLr (1962-1965). Na začátku
však r.rymezuje některé běžně užívané poj
my,, jakýrn je například ekumenický (tzn.

všeobecný) koncil, a rrysvětluje jeho odliš-
nost od regiorrálni synody Největší pozor-
nost sotrstředil Klaus Schatz na poslední tři
koncily, počínaje tridentským ( 1 545- t 563),
kterýn je věnovár-ra tón-rěř polovina knihy
jeho přístup r,ljadřuje jjž podtitul knihy,
který hovoří o koncilech jako o ohniscích,
z nlchž r.rycházejí církevní dějiny Prostřed
nictvírl úvah nad jednotlirými koncily
proniká Schatz hlolrbě)i do církevních
struktr,Lr a straží se pochopit myšlenkové
i společenské vazbl,, které 1sou s těmito
vrcholnýrni .jedr. ánínli spo,;erry. ]sou to
jednak organiz-ační záležrtosti, rnentalitní
prorněny, r,ývoj spi ri t ual i ty a transfbrrrrace
uvnitř církve. Autor se snaží zach}tit i širší
kontexty doby, v nichž se rodily ideje, které
ovlivnily koncilni jedr-ráni. Zabýwá se tak
napřikJad charakteristikou hnutí ultranron-
tanismu jako propapežského proudu, který
se rymezoval r,ůči osr,ícenství a požadoval
Centra]izaci cirkevní n-roci Jeho zastánci
hrají ústředni roli r, 19. stoleti a r,ícemé-
ně i v první polovině 20 století V riimci

ultramontanismu totiž nabralv nejrůznějši
ideové tendence podobu hornogenní linie,
která přispěla k marginalizaci zastánců
liberáInějších vnitrocírkevnich kon ceptů
Tím vzniklo silIlé pnutí zdola, které orliv
nilo i papeže. Tato skutečnost pak přispěla
k úspěchu ryhlášení dogmatu o papežské
neomylnosti v roce l870 na prvním vati-
kánském koncilu, s nímž však kolern 20 oló

koncilních otců předevšínr z něneckoja-
zyčných zemí r,yslovilo nesouhlas. Tím
koncil v podstatě způsobil irazl-rou polari-
zaci a stal se zdrojem dalších problémů do
budoucnosti. Autor neponechává v krrize
stranou ani další konfliktní moment\|,
které provázelv konci]ní jednání, přičelnž
zejména souvisely s čistotou teologickÝch
uikladů i s mocenskými aspekty papežské-
ho úřadu. Největší změna se bezpochvbr
odehrála v rámci příprav druhého vatikán
ského koncilu, protože radikální prorllěnou
prošlo i samo papežství, které se z pclzice
mocenskopolitické proměňuje pod tLakenl
událostí více do polohy pastÝiske Zajínra
r,á je v souvislosti s druhým vatikánskýrl
koncilenr Schatzova úr.aha, že je potřeba
rozlišit koncilniho ducha od toho, kterv
pIvnul ze společenské atmosféry šedesátí,ch
let, jež se v.vznačovala všeobecnou radika,
litou a touhou po změně. Zd,irazřrule, že

se rymyká dosavadni tradici koncilů, které
se věnovaly zejména fbrmulaci r.ěrouční,ch
pozic proti různým heretickýrn názorůnr
a požadovaly zachování čistot1, církevní
naukv, koncilni otcor,é se ve drrrhé poltl
r.illě 20. stoleti zaměřili take rra tbrrlullrci
pozitivnich stanovisek ke společenskí,rrl
procesům a snažili se obnovit církevrri
život nejen prár,ními ustanoveními, ale
spiše z pastorační perspektil1,. \'zhlede r-r-r

k tomu br. měIy i dnes do popředí r,r,stor.tplit

skutečnosti, co všechno se z druhého vati-
kánského koncilu do běžného živclta církvc
prosadiJu a zapustilo zde koienr.

Schatzova kliha představuje ftrndova-
nou a čtivou publikaci, která posk,vtu;e zá

k]adní r,hled do problematikl,a je solidL-rinl

souhrnem pro každého zájemce \izhlerlenr
k českým dějiriám mi l,šak v knize pončkud
scházela důklact nějši interpretace kostllic-
kého konciltr ve vztahu k odsouz-ení
NI. Jalla Husa, a to vz-hledenr k nrodernílll
v1,-sledkům bádáni o širšim korrtextu cir
kevni, společenské a ideor,é krize, kteril se

pro,;evila v době pozdního středor,ěku
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