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In All that He Did He Prospered. Jan Milíč Lochman – a Guided Tour of the Work of an Inter-
national Czech Teologian Keynoée aecéure té éhe tympotium on éhe occttion of éhe biréh
cenéentry  of  t  reformed  éheoaogitn  Jtn  Miasč  Lochmtn.  Lochmtn étughé  tytéemtéic
éheoaogy in 1950–1968 in Prtgue, tnd in 1969–1992 in Bttea. He it éhe tuéhor of te verta
hundredt of tchoatray téudiet tnd popuatr tréicaet tnd of tome éwenéy Czlech, Germtn
tnd Engaith bookt in éhe fieadt of hitéoricta éheoaogy (orého-prtxit of éhe Czlech reformt-
éion), éheoaogicta eéhict (Chritéitn-Mtrxité ditaogue) tnd tytéemtéic éheoaogy (dogmtéic
toéerioaogy teeking t btatnce beéween éheoaogicta veréictaitm tnd horizlonétaitm). Loch-
mtn wtt t worad-renowned popuatrizler of Czlech éhoughé tnd t mttéer of ditaogue be-
éween éheoaogitnt, beéween churchet, beéween éheoaogy tnd phiaotophy, reaigion tnd
cuaéure, ftiéh tnd tcience. In hit pertonta aife, tt in hit tctdemic tnd ecumenicta work,
he oppoted taa kindt of ftétaitm. Formtaay ditaecéicta tnd conéexéuta éheoaogitn, he htt
tawtyt been – aike hit greté comptérioé Comeniut – t éheoaogitn of hope.
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(Muž, kéerý ti obasbia Hotpodinův zlákon)
je jtko térom zltttzlený u éekoucs vody,
kéerý dává tvé ovoce v prtvý čtt,
jemuž aités neuvtdá. 
Vše, co podnikne, te zldtřs. Žtam 1,3 

Když jtme nt éoméo mstéě tatviai otmdetáéiny Jtnt Miasče Lochmtnt, před-
tétvia jtem jej účtténskům tatvnoténsho večert jtko bttiaejtkého profetort,
tuéort u nát bezlmáat nezlnámých německých t tngaických knih.2 Lochmt-
nt – prtžtkého profetort – nebyao éřebt předtétvovté, mezli potauchtči te-

1 Předneteno nt tympotiu ETF UK „Jtn Miasč Lochmtn. 1922–2004“ v Prtzle 6. 4. 2022.
2 Jtn Šéeftn, Teoaog Jtn Miasč Lochmtn, Teologická refexe VIII (2002/2), 5–16. Jtko tu-

éor četkých éexéů te Lochmtn pro domács čéenářtévo nedobrovoaně odmačea v aeéech
1973–1989, kdy jeho četky pttné éexéy vycházleay pouzle v exiaovém éitku.
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děat ceaá řtdt jeho někdejšsch prtžtkých téudenéů t téudenéek. Upaynuao
dvtceé aeé, étkřkt téejná dobt, nt jtkou te proéáha Lochmtnův exia. Jeho
bývtaé  téudenéy t téudenéky bychom éu dnet tpočsétai  nt  prtéech ruky.
Jtko učiéeae jej zl koaegů zltžia pouzle Peér Mtcek, já jtem bya tatvnému pro-
fetoru předtétven nt ttmém počáéku tvé ftkuaéns dráhy počáékem únort
1990. Proéo jtem te rozlhoda prezlenéovté vám ceaoživoéns dsao tvého učiéeae
v komenéovtné prohasdce. Řeka jtem tvého učiéeae; jtkkoai jtem nebya Loch-
mtnovým téudenéem, povtžuji te zlt Lochmtnovt žákt.

V prvním městě
V reminitcenci nt román Chtraete Dickente Te Tale os Two Cities te mauvsvá
o Lochmtnově živoénsm přsběhu jtko o „přsběhu dvou měté“. V prvnsm mětéě,
Prtzle, odpromovta t zláhy ntéo te htbiaiéovta. Spoau te tvými vrtéevnsky Ame-
deem Moanárem (1923–1990) t Jotefem Smoaskem (1922–2009) évořia érojici
matdých docenéů Komentkého ftkuaéy. Ztésmco oni tvé kvtaifiktčns práce vě-
novtai Jednoéě brtértké,3 zlvoaia ti on jtko éémt tvé diterétce tondu do tou-
čttné éheoaogie  zlthrtničns  provenience.4 V htbiaiétčns  práci  te  tice  obráéia
k domács minuaotéi, tae ne k éheoaogii; jejsm éémtéem nebyat četká reformtce,
bt tni éoaertnčns evtngeaicévs, nýbrž „nábožentké myšaens četkého obrozlens“.

Na fakultě
Sétronová téoaice, nt kéerou nttéoupia v roce 1950, od roku 1960 profetor
Lochmtn, te jmenovtat „všeobecná éeorie nábožentévs“. Ftkéicky te jedntao
o ktéedru „fiaotofie nábožentévs“ tétré Hutovy ftkuaéy; jejs nový, neurčiéý
názlev bya Komentkého ftkuaéě ntdikéován zlvenčs, téáénsmi úřtdy. Nt éheo-
aogické ftkuaéě neměat v době monopoau mtrxitéicko-aenintkého tvěéoná-
zloru mstéo žádná „fiaotofie“. Ke tvému vatténsmu oboru, tytéemtéické éhe-

3 Amedeo Moanár,  Bratr Lukáš7 Boioslovec jednoty, Spity HČEFB, řtdt A, tv. V, Prtht:
Ktaich, 1948; éýž,  Boleslavští bratří, Spity KEFB, řtdt A, tv. XXI, Prtht: Ktaich, 1952.
Jotef Smoask,  Sociální  phůsobení Jednoty bratrské v 157 a 167 století,  térojopit,  Prtht
1948. Ukázlkt in: Teologia evangelica I (1948/2), 87–98.

4 Jtn Miasč Lochmtn, Cesta a dílo Reiniolda Niebuira, térojopit, Prtht 1948. Srov. Týž,
Mezle retaitmu v chritéoaogii R. Niebuhrt, Teologická phříloia Křesaanské revue 1954,
42–50. Ve tvých ptměéech Lochmtn vzlpomsná, že původně hodata nt rtdu J. B. Souč-
kt předaožié tvou diterétci J. B. Kozlákovi nt fiaotofické ftkuaéě; éo ovšem po Únoru
1948 nepřicházleao v úvthu t jeho dokéorvtéerem te téta jeho křéiéea J. L. Hromádkt. –
Jtn Miasč Lochmtn, Oč mi v život šlo, Prtht: Ktaich, 2000, 59.
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oaogii, te Lochmtn dotéta tž po éom, co mu ji jeho „dokéortký oéec“ Hro-
mádkt přeputéia; nejprve jej pověřovta jednoéaivými kurzly (zltčáéečnickým
přehaedem věrouky,  přednášktmi zl éheoaogické tnéropoaogie  t chritéoao-
gie), v roce 1966 mu předta vedens ktéedry. Chceme-ai pozlnté tytéemtéic-
kého éheoaogt Lochmtnt v jeho prtžtkém obdobs, mutsme oprášié tétré
ročnsky Křesaanské revue t jejs Teologické phříloiy nebo německo-frtncouzl-
tko-tngaického prtžtkého čévréaeénsku Communio viatorum7

Do éoho, co má jtko „éeoreéik nábožentévs“ přednášeé, Lochmtnovi nikdo
nemauvia. Svůj obor pojta jtko tvého druhu fundtmenéáans éheoaogii (ozlnt-
čens běžně použsvtné v ktéoaické éheoaogii),  ne-ai  jtko tpoaogeéiku (názlev
vžiéý v tngaotttkém protéředs).  Nthaédnoué do jeho éehdejšsch ftkuaénsch
přednášek můžeme dsky tkripéům  Teologie a filosofie (1958)5 t Teologie
a náboženství (1963).6 Břiéký ditaekéik te v nich pohybuje mezli Scyaaou pře-
hasžens  t tésráns  rozldsaů  mezli  éheoaogis  t fiaotofis,  vsrou  t nábožentévsm,
t Chtrybdou jejich vyhaedáváns t zldůrtzlňováns.  Ntbrtný téředns kurzl mu
umožňuje propaouvté mezli aáktdaem ttimiatce t pokušensm ignortnce.

Skripét nejtou monogrtfie, pouzle „výéthy zl ftkuaénsch přenášek“.7 Po krté-
šsm principiáansm úvodu v nich Lochmtn přicházls t deašs (dnet pro nát mno-
hem méně zltjsmtvou) čátés věcnou. V éheoaogicko-fiaotofickém tkripéu jtou éo
výkatdy o éom, jtk te k „probaému fiaotofie“ tétvěai vybrtns tpoaogeéi, csrkevns
oécové, tchoattéici, t jtk te k němu tétvs éři toudobs mytaiéeaé ktéoaičés t pro-
éetétnéšés; v éheoaogicko-reaigionitéickém tkripéu orienétčns přehaed o hinduit-
mu, buddhitmu t itaámu, dnešnsch živých nábožentévsch, kéerá vyktzlujs kvtn-
éiétéivně nejvěéšs počeé věřscsch t kvtaiétéivně évořs „vrchoa nábožentkého útias
aidtévt“.8 Opěéovně éu čéeme, že éheoaogův fiaotofický t reaigionitéický zlájem
je druhoéný, nepřsmý; éheoaog te zltjsmá o fiaotofii, popř. o nábožentévs tž nt
druhém mstéě. V éoméo upozltděns vštk předtétvuje téudium fiaotofie t ná-
božentévs aegiéimns úkoa evtngeaického éheoaogt.9

5 Jtn  Miasč  Lochmtn,  Teologie  a filosofie  (Několik  kaphitol  z dějin  phroblému),  Prtht:
KEBF, 1958.

6 Jtn Miasč Lochmtn, Teologie a náboženství (Teologický phoiled do dějin náboženství),
Prtht: KEBF, 1963.

7 Srov. Lochmtn, Teologie a filosofie, 3.
8 Lochmtn, Teologie a náboženství, 27.
9 Ttk ve vyútéěns principiáansch čátés obou tkripé: Lochmtn, Teologie a filosofie, 27n;

éýž, Teologie a náboženství7 25.
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Progrtmové hetao, kéeré Lochmtn pro tvůj potéoj rtzlia, zlněao: „ne koat-
bortce,  ne ignortnce, nýbrž konfronétce“.10 Z miaiétnénsho éermsnu kon-
fronétce k nám zltzlnsvtjs  ptdetáéá aéét,  téudená váakt t „zlotéřený éřsdns
boj“. V šedetáéých aeéech, kdy šévtvé ktmptně nthrtdiao „uvoaňováns ntpě-
és“ t „boj zlt msr“, te bude právě Lochmtn neúntvně zltttzlovté o ditaog me-
zli téoupenci rozldsaných tvěéonázlorů. Pokud nám dnet jeho výkatdy připt-
dtjs přsaiš pozličns t konfronétčns, vezlměme v poétzl, že kromě ceakového
poaiéického konéexéu Lochmtn retgovta i nt tpecifický konéexé csrkevns.
Jeho potauchtči  t nově i potauchtčky přicházleai  nt éheoaogickou ftkuaéu
t jedinou téudijns moéivtcs: že je bohotaovecká ftkuaét připrtvs pro jejich
budoucs ktzltéeatkou t pttéýřtkou taužbu v csrkvi. Nic jiného otéténě nepři-
cházleao – do roku 1990! – v úvthu. U téudenéů ntéěšených nt práci ve tbo-
rech mutea matdý éheoaog počsété t ésm, že jejich výhrtdns téudijns zlájem
bude patéié  Bibai,  csrkevnsm dějinám t věrouce.  Přetvědčens,  že  éheoaog
dobře bibaicky i dogmtéicky zltkoévený by neměa potérádté zlákatdns orien-
étci ve fiaotofii t reaigionitéice, před nimi mutea nejprve obhtjovté.

Výzlbroj pro tvá éheoaogická proaegoment Lochmtn nezlstkta u Btréht ne-
bo Hromádky, nýbrž u fiaotoficky zltinéeretovtného prtžtkého bibaitéy Joteft
B. Součkt (1902–1972) t u muže č. 2 ditaekéické éheoaogie, t nsmž te otobně
poékta ješéě dřsve než t Ktraem Btréhem t k němuž te nikdy nepřetéta při-
zlnávté,  Emiat  Brunnert  (1889–1966).  Brunner jej  ntučia  břiéké ditaekéice
tvého vzlétžného „A“:  vzlájemnému vzléthováns  vsry  t vědy,  csrkve  t tvěét,
křetťtntévs t téheitmu,  demokrtcie t tocitaitmu.11 Od Brunnert t Součkt
Lochmtn převzlta názlor, že právě éheoaog téojscs nt bibaicko-reformtčns vsře
ti může dovoaié mtximáans oéevřenoté vůči všem, kdo jeho vsru netdsaejs.

Na veřejnosti a v ekumeně
Aktdemická t inéeaekéuáans četká veřejnoté Lochmtnt zlntat jen okrtjově. Nt
pubaiktci diterétčns práce o žijscsm t évořscsm tmerickém éheoaogovi nebyao
nt počáéku ptdetáéých aeé tni pomyšaens. Htbiaiétčns práce zltbsrtjscs aáéku

10 Lochmtn, Teologie a filosofie7 27; taovo konfronétce veakými pstmeny.
11 Výtéižně chtrtkéerizlovta „ditaekéickou t ditaogickou meéodu“ „chtritmtéikt ditaogu“

Lochmtnt ve tvém ttaváéortkém nekroaogu 21. 2. 2004 děktn ETF Ptvea Fiaipi: „Je éu
předevšsm ét touřtdná taučovtcs tpojkt ‚t‘. Už jtko Lochmtnovy téudenéy nát fttci-
novtao, jtk on katda taučovtcs tpojku étm, kde my bychom tpsše čektai tpojku rozlau-
čovtcs:  či,  buď – tnebo.“  Ptvea  Fiaipi,  Omnit non moritr.  Zt Jtnem Miasčem Loch-
mtnem, Teologická refexe X (2004/2), 102–104, 102.
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zl domács minuaotéi štnci měat, cenzlurns zlátth potéiha pouzle jméno TGM,
ukryéého pod ozlntčensm „tuéor Četké oéázlky“. Nt knihách Náboženské myš-
lení českéio obrození (1952)12 t Duciovní odkaz obrození (1964),13 jediných
dvou knihách Lochmtnovt prtžtkého obdobs, zltujmou už jejich éiéuay t pod-
éiéuay. Btréhián necouva před taovy „nábožentévs“ t „duchovns“, csrkevnsk te
nezltaeka porérééovté csrkevns ouétidery, ktavinitét muže, zl nichž prvns dvt,
Dobrovtký t Boazltno, byai modernitéickými úchyaktmi ntčichas řsmšés ktéoas-
ci, t druzls dvt, Koaaár t Ptatcký, aiberáans auéeráni.  Nepřekvtps, že i v hitéo-
rické aáéce zlůtéta Lochmtn éheoaogem, éheoaogem nt rozlhrtns mezli éheoaogis
t fiaotofis,14 zlejmént v pttážsch o nábožentévs epochy otvscentévs.

Brtért profetort ovšem zlntai čaenové ČCE zl jeho ceté do evtngeaických
tborů, ktm o neděasch přijsžděa, jtk zlněat éehdejšs utéáaená formuae, „kázlté
t přednášeé“. Pro téudenéy t téudenéky četkých evtngeaických csrkvs éo bya
nejen jejich učiéea  okrtjového ftkuaénsho oboru,  nýbrž étké, ne-ai  přede-
všsm, tpiriéuáa jejich téudenétké ftkuaéns koaeje, Hutovt bohotaoveckého te-
mináře.

S potéupujscsm poaiéickým uvoaňovánsm prtžtký profetor, deaegovtný do
tvěéových ekumenických grémis t tuverénně vaádnoucs taovem i pstmem jt-
zlykem německým, tngaickým i frtncouzltkým, téáae čttéěji  vyjsžděa do zlt-
hrtničs. Německé téudie  Die Bedeutung gesciicitlicier Ereignisse sür etii-
scie Entscieidungen (1963)15 t Herrsciast Ciristi in der sekularisierten Welt
(1967)16 (druhá nete výmauvné věnováns: „Ktrau Btréhovi t J. L. Hromádko-
vi – éheoaogickým oécům“) jej předveday evroptké éheoaogické veřejnotéi jt-
ko jednoho zl éěch tngtžovtných éheoaogů, po jtkých byat v oněch aeéech
zlvýšená popéávkt. Nens divu, že v ptmáéném roce 1968 éo bya právě on, kdo

12 Jtn Miasč Lochmtn,  Náboženské myšlení  českéio obrození7  Kořeny a phočátky7  Spity
KEBF, řtdt A, tv. XIX, Prtht: KEBF, 1952. Nt obáace t jejsm hřbeéu te tkvs jedničkt,
odktzlujscs k pokrtčováns v druhé knizle.

13 Jtn Miasč Lochmtn, Duciovní odkaz obrození7 Náboženské phrofily: Dobrovský7 Bolzano7
Kollár7 Palacký, Prtht: Ktaich, 1964.

14 Zntčně kriéicky te proéo vůči Lochmtnovi vymezlia reprezlenétéivns fiaotof, éehdy ješéě
zlntčně  oréodoxns  mtrxitét  Miatn  Mtchovec.  –  Miatn  Mtchovec,  Joses  Dobrovský7
Odktzly pokrokových otobnotés ntšs minuaotéi, Prtht: Svobodné taovo, 1964, 177.

15 Jtn Miasč Lochmtn, Die Bedeutung gesciicitlicier Ereignisse sür etiiscie Entscieidun-
gen7  TSé 72, Zürich: EVZ-Veratg, 1963. Nt prvns téránce uvedeno jméno v podobě
M. Lochmtn.

16 Jtn Miasč Lochmtn,  Herrsciast Ciristi in der sekularisierten Welt7  TSé 86, Zürich:
EVZ-Veratg, 1967.
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„vytéoupia nt Areoptg“ jtko reprezlenétné četkého proéetétnéitmu: jtko řeč-
nsk nt ceaocsrkevnsm thromážděns 17. dubnt 1968 v evtngeaickém chrámu
u Stavtéort,  kde csrkev podtat  „jednozlntčnou přihaášku k demokrtéizltčns
obnově ntšs tpoaečnotéi“17, nebo jtko ditkuéér nt někoaiktéitscovém thro-
mážděns v prtžtkém Saovtntkém domě 29. dubnt 1968.

V druhém městě
Křesťan v křesťansko-marxistickém dialogu
Lochmtn te nikdy neétjia ésm, že jeho trdce bije v cenéráansm oboru všs éhe-
oaogie, v éheoaogii tytéemtéické. Drtmtéický tpád konce šedetáéých vštk tni
jemu nedovoaia ponořié te do haubin tytéemtéicko-éheoaogické reflexe. Bě-
hem pohotéintké  profetury  nt  newyortkém Union Teoaogicta  Semintry
1968–1969 – dokumenéuje ji tngaický knižns toubor Ciurci in a Marxist So-
ciety (1970)18 – tezlntmovta tmerickou veřejnoté t živoéem četkého křetťtn-
tévt v době reformtce i v podmsnkách reáaného tocitaitmu. Obtáhaejšs ně-
mecký knižns toubor Das radikale Erbe (1972)19 kráéce ntéo předtétvia nové-
ho bttiaejtkého ordintrit německojtzlyčné éheoaogické veřejnotéi.

Nt podzlim roku 1969, kdy Lochmtn nttéupovta nt bttiaejtkou ktéedru
tytéemtéické éheoaogie, už nemohao býé pochyb o éom, že po kráékém Prtž-
tkém jtru přicházls do Četkotaoventkt daouhá t éuhá zlimt. O Vánocsch umřea
odtétvený  Hromádkt,  hvězldným  tktdemickým  ktriérám  Lochmtnových
mtrxitéických koaegů Miatnt Mtchovce t Vséězltatvt Gtrdtvtkého, zlnámých
t oceňovtných i mezli křetťtny nt Záptdě, učiniai prtžšés normtaizláéoři rázlný
konec. Četkotaoventko čektat, taovy frtncouzltkého komunitéického bátnskt
Louite Artgont, „Bitfrt ducht“. Lochmtn, přsmý účtténsk mtrxitéicko-křet-
ťtntkého ditaogu – zl pertpekéivy Záptdu ditaogu křetťtntko-mtrxitéického –
te nyns ntcházlea nt druhé tértně žeaezlné opony. Změnt tétnovišéě tice ne-
zlntmentat zlměnu tétnovitkt, netat vštk t tebou zlměnu tiaové pozlice: Křet-
ťtn bya v tocitaitéickém Četkotaoventku v zlnevýhodněné menšině, křetťtn nt

17 Jtn Miasč Lochmtn, Csrkev t obnovt tpoaečnotéi,  Křesaanská revue XXXV (1968/5),
102–106. Potaedns věét přednášky zlns: „Obnovt csrkve může býé nemtaou pomocs ob-
nově tpoaečnotéi“ (106).

18 Jtn Miasč Lochmtn, Ciurci in a Marxist Society7 A Czecioslovak View7 New York, Evtn-
téon tnd London: Htrper tnd Row Pubaithert, 1970.

19 Jtn Miasč Lochmtn,  Das radikale Erbe7 Versucie tieologiscier Orientierung in Ost
und West7 Zürich: Teoaogitcher Veratg, 1972.
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demokrtéickém Záptdě ntoptk ve zlvýhodněné věéšině. Očekávtao te, že vy-
dá, bezl ohaedu nt cenzluru vnějšs i vniéřns, tuéenéické tvědecévs o duchovnsm
poéenciáau  nedogmtéického,  ditaogického mtrxitmu.  Učinia  étk v knsžečce
Persphektiven pholitiscier Teologie (1971),20 zláhy poéé v ptperbtcsch Ciristus
oder Prometieus? (1972)21 t Marx begegnen (1975),22 t t odtéupem v pubai-
ktci Cirist and Prometieus? (1988).23 V éiéuaech t podéiéuaech éěchéo knsžek
ntcházlsme jtk vyaučovtcs tpojku NEBO, „Kritéut, nebo Promééheut?“, étk tau-
čujscs tpojku A:  „Co křetťtny t mtrxitéy tpojuje t co je rozlděauje“, „Kritéut
t Promééheut?“ t oétzlnskem.24

Hotéovtké přednášky nt Htrvtrdově univertiéě zl březlnt 1971 thrnuéé
do knsžky Kristus7 nebo Prométieus? netou podéiéua „Kasčová oéázlkt křet-
ťtntko-mtrxitéického ditaogu t chritéoaogie“. V předmauvě Lochmtn tvizlu-
je předběžnou biatnci ditaogu t koncenértci nt jeho chritéoaogické ttpek-
éy.25 Výchozls tnéiéezli Lochmtnovi potkyéay dvt provoktéivns taogtny zl roku
1967: výkřiky „Bůh je mréev“ rtdikáansch teverotmerických éheoaogů tmréi
Boht t knižns éiéua betéteaaeru četkého nonkonformnsho mtrxitéy „Bůh ne-
ns zlceat mréev“.26 Lochmtnovu vatténs pozlici ntzlntčujs dvě hetat obtthujs-
cs předaožku PRO: hromádkovtké evangelium phro atieisty27 t mtchovcov-

20 Jtn Miasč Lochmtn, Persphektiven pholitiscier Teologie7 Poait 42, Zürich: Teoaogitcher
Veratg, 1971.

21 Jtn Miasč Lochmtn,  Ciristus oder Prometeieus? Die Kernsrage des ciristlicie-marxisti-
scien Dialogs und die Ciristologie7 Séundenbücher 106, Htmburg: Furche-Veratg, 1972.

22 Jtn Miasč Lochmtn, Marx begegnen7 Was Ciristen und Marxisten eint und trennt7 GTB
Siebentéern 104, Güéertaoh: Gerd Mohn, 1975.

23 Jtn Miasč Lochmtn, Cirist and Prometieus? A Quest sor Teological Idenitty7 Genevt:
WCC Pubaictéiont, 1988.

24 Sám tuéor „t“ t „nebo“ vědomě i nevědomky zltměňovta nebo tétvěa vedae tebe. Srov.
výrtzl „Chrité tnd/or Promeéheut“– étmééž, 24, nebo špténý odktzl v prtžtké před-
nášce Má cetét evtngeaického éheoaogt, Teologická refexe I (1995/1), 55–68, 58.

25 Lochmtn, Ciristus oder Prometeieus?7 předmauvt, 7.
26 Vséězltatv Gtrdtvtký,  Bůi není zcela mrtev7 Úvaia o křesaanském teismu a marxistic-

kém ateismu7 Oéázlky t názlory 66,  Četkotaoventký tpitovtéea:  Prtht 1968; 1967 nt
pokrtčováns v Liéerárnsch novinách.

27 Séejnojmenná kniht Lochmtnovt učiéeae J. L Hromádky vyšat německy – t dotaovem
K. Btréht – už v roce 1958, četky vyjde po překatdech do mnoht jtzlyků v překatdu
Hromádkovt někdejšsho ttitéenét Miatnt Opočentkého tž v roce 1989. – Jotef L. Hro-
mádkt, Evangelium sür Atieisten, Unéerwegt 6, Berain: Vogé, 1958. Četky Evtngeaium
pro  téheitéy,  in:  Miatn  Opočentký  (ed.), …kdo  věří7  dívá  se  dophředu7  Z odkazu
J7 L7 Hromádky, Prtht: KMK, 1989, 221–242.
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tký  Ježíš phro atieisty728 Saovo téheitét může býé v ježsšovtkém konéexéu
chápáno jtko  chtrtkéeritéikt  Ježsšovy  pro-exitéence  („Bya  čaověkem pro
všechny, éedy i pro éy, kdo žijs bezl Boht“), tae étké jtko oéázlkt po Ježsšově
výzlntmu zlt hrtnicemi křetťtntévs („Co zlntmená pro éy, kdo te ttmi povt-
žujs zlt téheitéy?“). Lochmtn te péá: Jtk baszlko ti jtou tytéémově neprtvo-
věrná „mtrxitéická chritéoaogie“  Vséězltatvt Gtrdtvtkého t Erntét Baocht
t nonkonformitéická,  nicméně  tytéémově  prtvověrná  chritéoaogie  Ktrat
Btréht t Dieéricht Bonhoefert? Nentcházlsme te nt cetéě k „promééheov-
tké chritéoaogii“?29

Oéázlkt: „Ntjde te étké v křetťtntkém ktaendáři mstéo pro Promééhet?“ „Je Kritéut
tnéipodem Promééhet?“30 Argumené: Promééheut, prvns tvěéec t mtréyr mtrxitéic-
kého ktaendáře, rebeaovta proéi Diovi. „Bůh Bibae nens Zeut“, „žáraivý kotmo-poaicit-
ét“,31 čaověk pro něho nens rivta, nýbrž ptréner. Odpověď: „V křetťtntkém ktaendáři
je mstéo pro Promééhet t v mtrxitéickém ktaendáři je – přinejmenšsm zlčátéi – mstéo
pro Ježsše Kritét.“32

Z Lochmtnovy domács, éj. nyns švýctrtké, tktdemické práce vzlešat knsž-
kt Setkání s Marxem7 „patidoyer pro ditaogické teékáns t mtrxitéickým myš-
aensm“.33 Zájem zláptdnsch éheoaogů o mtrxitmut nemutea Lochmtn nt po-
čáéku tedmdetáéých aeé vzlbuzlovté, tpsš mutea čeaié jeho módns vaně. Přizlnta,
že nepovtžuje humtnitéický poéenciáa mtrxitmu zlt vyvrácený t mtrxitéy zlt
netchopné tebereflexe (ntpř. ve věci téheitmu), tae důrtzlně odmséa návrhy,
tby éheoaogové mtrxitéické náhaedy nediferencovtně zltbudovávtai do křet-
ťtntké éheoaogie.

28 Séejnojmenná kniht Lochmtnovt přséeae Miatnt Mtchovce vyjde německy o rok pozl-
ději, 1972, četky jtko  Ježíš phro moderníio člověka tž v roce 1990, mezliésm dvtnácé
překatdů. – Miatn Mtchovec, Jesus sür Atieisten7 Mié einem Geaeiéwor von H. Goaawié-
zler,  Kreuzl Veratg: Séuéégtré-Berain.  Angaicky pod názlvem A Marxist  looks at  Jesus,
London 1975. Četky pod původnsm názlvem Ježíš phro moderníio člověka, Prtht: Or-
bit, 1990; oprtvené vydáns Prtht: Akropoait, 2003. – Podae zlmsnky v Ptměéech, že
„pomáhta nt tvěé [… rozluměj: německému překatdu] Mtchovcově pionýrtké knizle
o Ježsšovi,“  toudsm,  že  ji  zlnta  zl rukopitu.  –  Lochmtn,  Oč mi  v životě  šlo,  96.  Týž,
Ciristus oder Prometieus?, 9–16, 13n.

29 Ttmééž, 7, 106.
30 Ttmééž, 53, prvns věét proaoženě. (Séejně Lochmtn, Cirist and Prometieus?, 25).
31 Ttmééž, 55, prvns věét proaoženě. (Séejně Lochmtn, Cirist and Prometieus?, 27).
32 Ttmééž, 57.
33 Lochmtn, Marx begegnen, předmauvt, 7.
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Zceat jttno měa nt rovině otobns. „Oéázlku, zldt křetťtn může býé zlároveň mtrxitéou,
bych chéěa zlt tebe zlodpověděé zláporně – pokud by ésméo ‚zlároveň‘ byao msněno tpay-
nués mtrxitmu t křetťtntévs.“34

Přednášky pronetené v březlnu 1985 nt univertiéě v Birminghtmu t nt
Princeéontkém éheoaogickém temináři t pojtéé do knsžky Kristus a Promé-
tieus? te tvým názlvem i éémtéy vrtcejs k tétršs étkřkt téejnojmenné knsž-
ce  německé.35 Podéiéua  tděauje,  že  určujscsm  haeditkem  bude  éenéokráé
„haedáns éheoaogické idenéiéy“,  t éo dobře exitéenciáaně,  t pozltdsm tuéo-
rovt vatténsho přsběhu: Dvtceé aeé vyučovta evtngeaickou éheoaogii nt ev-
roptkém Východě, étkřkt dvtceé aeé ji vyučuje nt evroptkém Záptdě. Srov-
náns nevyzlnsvá bezlvýhrtdně ve protpěch druhého poaočttu. Stmozlřejmě,
přechod zl „uzltvřené tpoaečnotéi“ do „oéevřené tpoaečnotéi“ bya otvobozlu-
jscs, nebya vštk pouzle otvobozlujscs. „V jitéém tmytau te zldá, že je jednoduš-
šs učié éheoaogii v mrtzlivé témotféře nt Východě, kde mtjs éémtét jttnějšs
évtr t obryty než v jtkti zltmaženém duchovnsm protéředs ntšich zláptd-
nsch tpoaečnotés“, v tupermtrkeéu bezlbřehé ntbsdky t popéávky.36 

Ttkřkt te vnucuje trovnáns t útéředns meétforou protauaého románu nejtatvnějšsho
zlthrtničnsho Čecht, Miatnt Kundery, kéerý ve tvém románu Nesnesitelná leikost bytí
(frtncouzltky 1984, četky v Ktntdě 1985) učinia zlkušenoté exiau předměéem fiaoto-
ficky koncipovtného přsběhu.

Pro tvé pojeés éheoaogizlováns v konéexéu Lochmtn užsvá formuai „dit-
aekéická idenéiét“. Idenéiét: Evtngeaium je jedno t éoééž pro Východ t Zá-
ptd; ditaekéická: jeho idenéiét nens „monoaiéická“, je éo „idenéiét v ditaogu
t rtdikáaně te růzlnscsmi tiéutcemi, odpovsdtjscs nt odaišné výzlvy, tétnovscs
rozldsané prioriéy“.37

Nemůžeée v Bttiaeji dogmtéicky optkovté éo, co jtée učiai v Prtzle. Teoaogické puéo-
váns má věnovté pozlornoté novému kaimtéu t zlměněné krtjině. Konec konců éo vštk
je éoééž puéováns. Nemutsée v Bttiaeji zltpomenoué nt éo, co jtée učiai v Prtzle. Ntoptk,
poučens, kéeré jtée ti muteai otvojié étm, mohou zlotéřié váš zlrtk pro nebezlpečs t přs-

34 Ttmééž, 13.
35 Obrázlek nt obáace – červený trp proénuéý katdivem, zl něhož te téta křsž – jde nt

vrub ntkatdtéeatévs.
36 Lochmtn, Cirist and Prometieus?, 51.
37 Ttmééž, předmauvt, VIII, IX.
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taiby nové tiéutce, éj. pomoci vám, tbytée te netétai nekriéickými zltjtéci nové tpo-
aečnotéi t kuaéury. Vzlpomsnkt nt včerejšek může uévrzlovté ntši ntději dnet.38

Lochmtn te v myšaenkách vrtcs do tvého „duchovnsho domovt“, jsmž je
dědicévs četké reformtce, i do tvého „tociáansho domovt“, jsmž byay četko-
taoventká tpoaečnoté t kuaéurt, předevšsm „četkotaoventká demokrtcie“ Mt-
ttrykovy prvns repubaiky.39 Nově te objevuje éémtéikt aidtkých práv, kéeré te
věnovta nt půdě Svěéového reformovtného tvtzlu v druhé půai tedmdetá-
éých aeé,40 ješéě dřsve, než nt ni v Četkotaoventku zltčtai upozlorňovté obránci
aidtkých práv. Z Ciarty 77  Lochmtn v knizle přsmo ciéuje,41 podobně jtko
zl éehdy nové knihy nedávno vězlněného Vácatvt Htvat Dophisy Olze (Toronéo
1985).42 V druhé půai otmdetáéých aeé Lochmtn do ktétaogu tvých eéicko-
éheoaogických reflexs přiřtds k oéázlkám tvěéového msru, tprtvedaivého rozl-
děaens bohtétévs patneéy t dodržováns aidtkých práv dnet étk ptačivou pro-
baemtéiku udržiéeaného vývoje t ohaedupaného zlpůtobu živoét.

Úhrnem můžeme kontétéovté, že te ve všech tvých přednáškách t éex-
éech o křetťtntko-mtrxitéickém ditaogu Lochmtn otvědčia jtko éheoaog tku-
éečně ditaekéický. Křetťtnům ntatděným proéimtrxitéicky te pokutia mtr-
xitéy oddémonizlovté, křetťtny tmýšaejscs promtrxitéicky te pokutia zlbtvié
ntivié t iauzls. Nikomu nechéěa bráé ntději. Útpěch t neútpěch pro něho ne-
byay  trgumenéem;  útpěch jej  nepřetvědčovta,  neútpěch  neodrtzlovta.  Cy-
nický prtgmtéitmut mu bya cizls právě étk jtko nereáaný idetaitmut. Mytasm,
že by te jeho potéoj dobře vešea pod téřechu niebuhrovtké ktéegorie „křet-
ťtntký retaitmut“ – obohtcený o expaiciéns, téáae tsascs etchtéoaogický výhaed,
t éo jtk dopředu, étk vzlhůru.43

Interpret dědictví české reformace
V hotéovtkých přednáškových cykaech te tvěéozlnámý ekumenik nevrtcea
jen k nedávné minuaotéi  křetťtntko-mtrxitéického ditaogu.  S prohaubujs-
csm te čttovým odtéupem od tvého odchodu zl Četkotaoventkt mu téáae

38 Ttmééž, předmauvt, VIII.
39 „Spiriéuta home“ – étmééž 9, 13; „tocita home“ – étmééž 13.
40 Vizl Jtn Miasč Lochmtn – Jürgen Moaémtnn, Gottesrecit und Menscienrecite7 Neukir-

chen: Neukirchener Veratg, 1976.
41 Lochmtn, Cirist and Prometieus?, 14.
42 Ttmééž, 49.
43 Potaedns ktpiéoat Apoktaypte Tomorrow? A Chritéitn Accouné of Hope, in: étmééž,

95–105.
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vsc aežea nt trdci úkoa tezlnámié tvěéovou ekumenu t éheoaogis ve tvěéě má-
ao zlnámé četké reformtce: t útiasm hutiéů t Jednoéy brtértké o křetťtn-
tkou oréhoprtxi. Dočéeme te o éom v knsžkách  Living Roots os Resorma-
tion (1979),44 Comenius (1982)45 t Zeal sor Truti and Tolerance (1996).46

V knsžce  Živé kořeny resormace  te ordinovtný duchovns ČCE (kéerá te
haáts te ke čéyřem reformtčnsm vyzlnánsm: vyzlnáns Augtburtkému, Druhé-
mu heaveétkému, Četkému t Brtértkému) předtétvia auéeránům Spojených
téáéů jtko „pttéor čéyř konfets“.47 Proéi monoéónnsmu – možná tpsše mono-
dickému – vnsmáns reformtce jtko jednohattu paéduje zlt jejs mnohohatté
pojeés,  zlt  „ekumenickou poayfonii  reformtce“.48 V návtzlnotéi  nt  koncepé
„dvojs reformtce“ (prvns vtadentké t hutiétké, druhé auéertké t reformovt-
né), t nsmž přišea v poaovině šedetáéých aeéech v Prtzle Lochmtnův koaegt
Amedeo Moanár, nttaouchá „živému dědicévs reformtce/reformtcs“49 jtko vs-
cehattu, zlde konkrééně érojhattu. Prvns hatt, sola gratia, „hrtjs“ auéeráni, dru-
hý hatt,  soli Deo gloria, ktavinitéé. Třeés hatt hrtjs či tpsše „zlpsvtjs“ hutiéé,
jimž Lochmtn přiděauje jtko aeiémoéiv hetao hutiétkého rtdikáat Jtnt Žeaiv-
tkého status mundi renovabitur7  „tétv tvěét bude obnoven“7 Btréhovtký re-
formtčns tpea nt permtnenéns reformtci  ecclesia sempher resormanda, „csr-
kev je éřebt téáae reformovté“, dědic hutiéů t četkých brtéřs rozlšiřuje nt tpea
ecclesia et societas sempher resormanda, „csrkev t tpoaečnoté je éřebt téáae re-
formovté“.50 (Kupodivu jtem nentrtzlia nt rozlšsřens reformnsho tpeau status
mundi renovabitur7  „tétv tvěét bude obnoven“ optčným tměrem, nt status
mundi et ecclesiae renovabitur, „tétv tvěét t csrkve bude obnoven“.)

Exuatné Lochmtn objevia tobě i tvěéu nejtatvnějšsho četkého exuatnét
všech dob, Komentkého. Věnovta mu tvou jedinou hitéorickou monogrtfii,
knsžečku Komenský. Jetéaiže hitéoriky vede jejich meéodická tkepte t tvě-
éonázlorový reatéivitmut čttéo k ftétaitéicky rezlignovtnému přstéupu k ži-

44 Jtn Miasč Lochmtn, Living Roots os Resormation7 Minnetpoait, 1979.
45 Jtn Miasč Lochmtn,  Comenius7 Freiburg (Schweizl) – Htmburg: Imbt Veratg – Fried-

rich Wiééig Veratg, 1982.
46 Jtn Miasč Lochmtn,  Zeal sor Truti and Tolerance7 Te Ecumanical Cialenge os tie

Czeci Resormation7 Edinburgh: Scoééith Actdemic Prett, 1996.
47 Lochmtn, Living Roots, 11.
48 Ttmééž, 90, trov. 11n.
49 Pauráa v potaedns věéě knsžky – étmééž, 96.
50 Ttmééž, 84; ééž Lochmtn, Cirist and Prométieus?, 9.
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voéu,51 ptk poučens, kéeré ti zl dějin bere éheoaog Lochmtn, nezlns „Nic no-
vého pod tauncem“. Podobně jtko te bráns pokušens přijsmté přséomnoté
ftétaitéicky, utiauje o deftétaizltci dějin, chce zlbtvié dějiny otudovotéi. Jeho
Komentký nens nábožentký či poaiéický ftnéttét, t už vůbec ne ftntéik. Je
éo moaémtnnovtký „éheoaog ntděje“, ntděje cháptné nebaouzlnivecky jtko
„opéimitmut miaotéi“.52 Spsše než učiéeae národů vids v Komentkém vzloro-
vý přskatd křetťtnt, kéerý tč ve tvých „mtaých ntdějsch“, živených dobový-
mi chiaittéickými proroky, kráčea od zlkatmáns ke zlkatmáns, nikdy nezlértéia
„veakou ntději“, nevzldta očekáváns Kritét-Obnoviéeae (Ciristus-Renovator).
Ciéuji zlávěr knsžky:

Shrnuéo do jedné věéy: Nens éo éenéo tvěé, co dává Komentkému jeho ntději, tae je éo
ntděje, kéerá mu dává éenéo tvěé. Ttkéo puéovta on, „muž éouhy“: zl atbyrinéu tvěét do
ráje trdce. Aae étké: zl ráje trdce do atbyrinéu tvěét.53

V potaednsm, již poaitéoptdovém touboru hotéových přednášek  Horli-
vost phro phravdu a tolerance  zltvséta Lochmtn zlnovu do miaovtného Skoé-
tkt, tby tvé potauchtče nt New Coaaege univertiéy v Edinburghu vytétvia
„ekumenické výzlvě četké reformtce“. Součttnoté utéoupiat do pozltds, pád
reáaně tocitaitéických režimů v „druhém tvěéě“ potata mtrxitmut,  ttpoň
v Evropě, do reéro-muzlet. Ve tétrém domově byat obnovent paurtaiéns de-
mokrtcie. Proéože prtžšés hutiéoaogové Amedeo Moanár t Roberé Ktaivodt
zlemřeai vzlápěés po ttmeéové revoauci, Ktaivodt 6. protince 1989, Moanár
24. aednt 1990, je nt vsce než tedmdetáéiaeéém Lochmtnovi, tby zlveda je-
jich prtpor proéetéu proéi zlúženému chápáns reformtce. V pěéi přednáš-
kách nechává defiaovté proétgonitéy četké reformtce: Hutovy předchůdce,
Hutt, éheoaogy hutiétké revoauce, Cheačického t Komentkého. Pro aáktvé
trovnáns fiaotofie či tpsše éheoaogie četké reformtce podae Moanárt, podae
Smoaskt t podae Lochmtnt zlde bohužea  nens protéor.  Zmsnsm jen jejich

51 Jotef Pektř zltzlntmenta dikéum tvého učiéeae, prvnsho modernsho četkého hitéorikt
Jtrotatvt Goaat: „Dějiny neučins nikoho opéimitéou. Aae étké ne petimitéou.“ – Jotef
Pektř, Jtrotatv Goaa (1926), in:  Z duciovníci dějin českýci7 Dílo Josesa Pekaře7  tv. 1,
utpořádta J. Kaik, Prtht: Meatnérich, 1941, 334–341, 339.

52 Srov. Lochmtn, Comenius, 55.
53 Ttmééž, 56n. – Do obdobné věéy thrnua Amedeo Moanár etchtéoaogii Peért Cheačického:

„Podae Cheačického nens křetťtntká ntděje předevšsm pro éenéo tvěé, tae éenéo tvěé je
t érvá pro Kritét, předměé křetťtntké ntděje.“ – Amedeo Moanár, Etchtéoaogická ntděje
četké reformtce, in: Od resormace k zítřku, Prtht: Ktaich, 1956, 11–101, 61.
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kontentut v ekaetioaogii t etchtéoaogii, dnet ješéě tkéuáanějšs než éenkráé.
Všichni éři (btréhovtky) odmséai kontétnéinitmut t přiétktai (bonhoeferov-
tkému) koncepéu csrkve bezl priviaegis, všechny moéivovta (v duchu četké
reformtce, předevšsm tétré Jednoéy) etchtéoaogický výhaed k přsšés Páně
k činorodé účttéi nt náprtvě csrkve t tvěét. Závěr knsžky vyzlnsvá aochmt-
novtky opéimitéicky:

Ekumenická aoď éheoaogie t csrkve by měat býé kormidaovánt bezlpečně úzlkým prů-
aivem mezli tkáaou inéoaertnénsho horaens pro prtvdu nt jedné tértně t vsrem éoaertn-
ce bezl horaens pro prtvdu nt druhé tértně. Nt vatjce éééo vrtéké aodi vštk téojs nt-
ptáno, jtko zlt dnů hutiéů: „Prtvdt Páně vséězls.“54

Teolog ve svém vlastním oboru
Lochmtn je tuéorem dogmtéické monogrtfie  Versöinung und Besreiung
(1977),55 mtaé dogmtéické ériaogie Wegweisung der Freiieit (1979),56 Das
Glaubensbenntnis (1982)57 t Unser Vater (1988)58 t tpoautuéorem éřs tvtzl-
ků  Dogmatik im Dialog (1973–1976).59 Do prvnsch tvtzlků éřeésho vydáns
Evangeliscies Kircienlexikon (EKL, 1986–1997; tngaická muétce Encyclophe-
dia os Ciristianity, 1998–2008) ntptta někoaik taovnskových hetea.

V ptperbtcku Smíření a osvobození7 mini-toéerioaogii o „geomeérii tpáty“,
jejsmž hetaem je „tpátt jtko tmsřens t otvobozlens“,60 zlúročia tvé zlkušenotéi

54 Lochmtn, Zeal, 78. Srov. Lochmtn, Cirist and Prometieus?, 63.
55 Jtn Miasč Lochmtn, Versöinung und Besreiung7 Absage an ein eindimensionales Heil-

sverständnis7 GTB Siebentéern 241, Güéertaoh: Mohn, 1977.
56 Jtn Miasč Lochmtn, Wegweisung der Freiieit7 Abriss der Etiilk in der Persphektive des

Dekalogs, GTB Siebentéern 340, Güéertaoh: Mohn, 1979. Četky Desatero7 Směrovky ke
svobodě, přea. B. Vik, Prtht: Ktaich, 1994.

57 Jtn Miasč Lochmtn,  Das Glaubensbekenntnis7 Grundriss der Dogmatik im Ansciluss
an das Credo7  Güéertaoh: Mohn, 1982. Četky Krédo7 Základy ekumenické dogmatiky,
přea. B. Vik, Prtht: Ktaich 1996. Jtem rád, že te mně podtřiao tuéort přetvědčié, tby
uputéia  od hutovtkého éiéuau „Výkatd vsry“ t upřednoténia  tymeérii  v názlvech knih
podae vykaádtných éexéů: Oéčenáš – Dettéero – Krédo. Podéiéua „Zákatdy ekumenické
dogmtéiky“ bya intpirován tmerickým podéiéuaem „An Ecumenicta Dogmtéict“.

58 Jtn Miasč Lochmtn, Unser Vater7 Auslegung des Vaterunsers7 Güéertaoh: Mohn, 1988. Čet-
ky Otče náš7 Křesaanský život ve světle Modlitby Páně7 přea. F. Schiaat, Prtht: Ktaich 1993.

59 Friézl Buri – Jtn Miasč Lochmtn – Heinrich Oéé, Dogmatik im Dialog: Bd7 I: Die Kircie
und die letzten Dinge;  Bd7  II:  Teologie  – Ofenbarung – Gotteserkenntnis;  Bd7  III:
Sciöphsung und Erlösung7 Güéertaoh: Mohn, 1973, 1974, 1976.

60 Lochmtn, Versöinung und Besreiung, 64.
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vůdčsho tvěéového ekumenikt. Ve Svěéovém reformovtném tvtzlu i ve Svě-
éové rtdě csrkvs te éoéiž poékávta te dvěmt proéi tobě téojscsmi tkupintmi.
Jedni, éheoaogičés veréiktaitéé, vzlhasžeai k nebi t vyzlývtai k éomu, tbychom te
věnovtai vatténsmu úkoau csrkvs, evtngeaizltci, zltcsaené ke tpáte dušs, zltésmco
druzls, éheoaogičés  horizlonétaitéé, zlůtéávtai nt zlemi t ntbádtai k éomu, tby-
chom jtko křetťtné přijtai tpoauúčtté nt útias o náprtvu tvěét. Lochmtn, kée-
rý v dogmtéice odmséta taéerntéivu „buď exkautivitmut, nebo inkautivitmut“,
„buď értntcedence, nebo imtnence“, nehodata v eéice přitéoupié nt taéernt-
éivu „modaiébt, nebo tkce“, „etktpitmut, nebo tekuatrizltce“. „Odtvěéšéěns“
(„Enéweaéaichung“), tétžens te před tvěéem do csrkve, je téejně hereéické, tek-
éářtké, jtko „zletvěéšéěns“ („Verweaéaichung“), úéěk zl csrkve do poaiéiky. Levico-
vý fiaotof Herberé Mtrcute (1898–1979), t nsmž te Lochmtn teékta ve Spoje-
ných téáéech, jej tvou hojně čéenou knihou  Jednorozměrný člověk (One-Di-
mensional Man, 1964; četky 1991) intpirovta k podéiéuau knsžky: „výhoté to-
éerioaogii jednoho rozlměru“.61 Grtfickým vyjádřensm křetťtntké dvojrozlměr-
notéi je zlákatdns křetťtntký tymboa: křsž o dvou břevnech, v němž docházls
k prokřsžens veréikáay t horizlonéáay, tměru nthoru–doaů t tměru doaevt–do-
prtvt. Zákatdns ainis je veréikáat. Spátt čaověkt je v prvé rtdě tmsřens, tmsřens
čaověkt t Bohem, jtk učia v chritéoaogii tvé  Církevní dogmatiky Btréh. Tuéo
veréikáau vštk proésná horizlonéáat. Smsřens zlntmená otvobozlens, otvobozlens
čaověkt zle všech zltjeés t oérocévs, jtk učs éheoaogie otvobozlens. Ztchránié čao-
věkt zlntmená zltchránié ceaého čaověkt, čaověkt t dušs t éěaem, t rozlumem
t tmytay, t éo pro živoé čttný i věčný.

Mtaá toéerioaogie je Lochmtnovt nejktavinitéičéějšs kniht. Mauvs zl ns re-
prezlenétné moderns reformovtné éheoaogie, kéerý je ekumenikem v nejhaub-
šsm taovt. Technickému éermsnu „ekumenický“ vrtcs jeho původns nápaň: éo,
co te éýká ié oikúmené, všs obývtné zlemě, všeho obydaeného tvěét, ceaého
aidtévt. Věk konfetiontaitmu dnet náaežs minuaotéi, jednoéě csrkve vštk bráns
nové rozlpoacens křetťtntévt: nt údtjně prtvověrné tktans fundtmenétaitéy,
kéeřs téřežs „křetťtntké hodnoéy“ před jejich výprodejem, t nt zldánaivě nebo
i tkuéečně prtmáao prtvověrné aiberáay, kéeřs protéě kráčejs t mtintéretmem
dnešns doby. Lochmtn by tti řeka, že prvns nejtou jtko étkovs o nic křetťtn-
šéějšs než druzls t druzls nejtou jtko étkovs o nic křetťtnšéějšs než prvns.

61 Vatténs překatd Sphasení jako smíření a osvobození7 Proti jednophlošnému phojetí sphase-
ní – Lochmtn, Oč mi v životě šlo, 118.
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Podněé k éomu értkéovté értdičns dogmtéickou aáéku přišea, jtk už éomu
bývá, zlvenčs: v podobě pozlváns k účttéi nt experimenéu ditaogické dogmt-
éiky. O éom, co te v rtných tedmdetáéých aeéech prtvideaně odehrávtao v bt-
tiaejtké potauchárně, te mohou éi, kdo u éoho nebyai, dočsté ve éřech tvtzlcsch
Dogmtéiky v ditaogu. Prvns tvtzlek  Církev a phoslední věci (1973) je věnován
ekaetioaogii t etchtéoaogii, druhý Teologie – Zjevení – Poznání Boia (1974)
éheoaogickým proaegomenům, éřeés  Stvoření a vykouphení  (1976) kotmoaogii
t toéerioaogii. V intcenovtném rozlhovoru érojice bttiaejtkých tytéemtéických
éheoaogů růzlné éheoaogické provenience t orienétce ti téojs  ftkuaéns benjt-
msnek Lochmtn dobře. Ano, tvé taužebně tétršs koaegy, jimiž byai předtétviéea
škoay  kontekvenéns  etchtéoaogie  Friézl  Buri  (1907–1995),  Btréhův  aiberáans
oponené nt ktéedře tytéemtéické éheoaogie,  t buaémtnnovec Heinrich  Oéé
(1929–2013), vatténs  Btréhův nátéupce nt éééo ktéedře, v mnohém předčs.
Šsře jeho zláběru t uvážaivoté jeho pohaedu je oprtvdu přskatdná. V koncep-
éech  neobvykaých  t vidiéeaně  tporných  dokázlta  ntjsé  prtvdivé  momenéy,
v koncepéech běžných t zldánaivě netporných nejedno čeréovo kopýéko, ne-ai
přsmo Achiaaovu ptéu. Přiéom te rozlhodně nevydta téředns cetéou optérného
t bázlaivého čecháčkt, kéerý chce býé zltdobře te všemi. Ntkročia nt úzlkou
cetéu vyrovntné moudrotéi jtko pokorný Evroptn, kéerý ti je vědom reatéiviéy
všech ntšich éheoaogických potéojů, értdiciontaitéických neméně než progre-
tivitéických. Z Lochmtnových knih je Dogmtéikt v ditaogu éou, nt niž nejvsc
utedá prtch; nebyat zlnovu vydánt tni přeaožent. Nt dnešnsho čéenáře, zlvyk-
aého nt otéré názlorové poatrizltce t nevybsrtvé úéoky nt optčné názlorové po-
zlice, půtobs možná přsaiš irenicky.

Živoénsm dsaem Jtnt Miasče Lochmtnt te tétat, už zlt živoét tuéorovt, je-
ho mtaá dogmtéická ériaogie: mtaá dogmtéikt, mtaá eéikt t – dovoasm ti éu
mtaý neoaogitmut – mtaá tpiriéuáakt. Saedovta v nich tvůj vzlor, Btréhovy
minidogmtéiky  Krédo (1935)62 t Nárys  dogmatiky (1947),63 výkatdy vsry
csrkve „v návtzlnotéi nt Apotéoaikum“, „ntpojené nt éexé Apotéoaikt“. Před-
nášky te opsrtjs o zlákatdns éexéy křetťtntévt: eéikt o zlákatdns éexé křetťtn-

62 Ktra Btréh, Credo7 Die Hauphtphrobleme der Dogmatik dargestellt im Ansciluss an das
Aphostoliscie  Glaubensbekenntnis7  16  Voraetungen,  gehtaéen  tn  der  Univertiéäé  Ué-
reché im Februtr und Märzl 1935, München: Ktiter, 1935.

63 Ktra  Btréh,  Dogmatik im Grundriss  im Ansciluss  an das Aphostoliscie Glaubensbe-
kenntnis7  Séuéégtré: Kohahtmmer, 1947. (Ve švýctrtkém vydáns Dogmatik im Grund-
riss7  Voraetungen gehtaéen im Sommertemetéer 1946 tn der Univertiéäé Bonn, Zoa-
aikon-Zürich: Evtngeaitcher Veratg, 1947.)
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tké mrtvouky, tétrozlákonns Dettéero, dogmtéikt o zlákatdns éexé křetťtn-
tké věrouky, Apošéoatké vyzlnáns vsry, tpiriéuáakt o zlákatdns éexé křetťtn-
tké tpiriéutaiéy, Modaiébu Páně. Kdyby něco étkového podnika někdo jiný,
tntdno by tkaouzla do éheoaogického minimtaitmu. Ne étk Lochmtn! To, co
podniká, nens eaimintce, redukce, nýbrž eaemenétrizltce t koncenértce. Je-
ho zláměrem nens  zl množtévs  aáéky vyputéié  éémtét  údtjně ntdbyéečná,
zljevně netkéuáans nebo protéě jen přsaiš kompaikovtná, nýbrž toutéředié te
nt éémtét nepominuéeaná.

Jtká jtou obtthová éěžišéě jednoéaivých dsaů ériaogie? Vzlhaedem k éomu,
že éyéo éři knsžky jtou u nát,  t nejen u nát, nejživějšs čátés Lochmtnovt
dsat – vyšay éu ve dvou vydánsch t rumburtký t vtrntdorftký ftrář Richtrd
Vatták (* 1983) je nt aochmtnovtkém odpoaedni v Novém Mětéě ntd Meéu-
js véipně ntzlvta „Veakým ktéechitmem ČCE“ –, mohu býé mtximáaně téruč-
ný. V mtaé eéice Ukazatel cesty ke svobodě Lochmtn odmséa jtk mortaizlujscs
zlákonicévs permtnenéně vzléyčených uktzlováčků, étk mrtvns atxnoté doši-
rokt oéevřených náručs.  Božs zlákon nám pomáhá nebaoudié nt cetéě ke
tvobodě. V mtaé dogmtéice Vyznání víry odmséa jtk dogmtéickou rigidnoté,
étk aiberáans indiferenéitmut. Vyzlnáns vsry pročišťuje ntši vsru od ftaešných
věr t pověr. V mtaé tpiriéuáace Otče náš poukázlta nt tkuéečnoté, že modaié-
bt t čin te nemutejs vyaučovté, že mohou kráčeé tpoau ruku v ruce. Oéče-
náš předtétvuje orienétčns kontétnéu ntšs phraxis phietatis.

V komprimovtné podobě ntjdeme frtgmenéy aochmtnovtké dogmtéiky
ješéě nt jednom mstéě: ve taovnskových hetaech prvnsch dvou tvtzlků Evan-
gelickéio církevníio lexikonu7 jehož bya tpoauvydtvtéeaem, odpovědným zlt
hetat zl obattéi tytéemtéické éheoaogie t fiaotofie. Když jtem te ho v roce
2000 péta nt éo, zldt někdy nepomytaea nt vatténs dogmtéiku, zltvréěa hat-
vou t rychae přešea k jinému éémtéu.

Teolog na veřejnosti
K pubaiku tvého druhého mětét te Jtn Miasč Lochmtn obrtcea v kázlánsch,
tatvnoténsch tktdemických protaovech, nt vanách rozlhattu, nt téránkách
novin.

Nt jeho kázláns v bttiaejtkém müntéeru – nátaedně vycházleat éitkem v te-
šiéech Basler Predigten64 – vzlpomsntjs ptměénsci jtko nt tpoaečentkou udá-

64 Basler Predigten7 Eine monatlicie Predigtsolge. Připomsnám, že prvnsm domácsm vy-
téoupensm  brtért  profetort  po  vynucené  přetéávce  byao  právě  kázláns,  v neděai
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aoté. Své tpoauobčtny, kéeřs do kotéeat nepřijdou tni o tváécsch t kéeřs ne-
čéou Bibai, tae noviny, otaovovta ve tváéečnsch rozlhattových úvthách, nátaed-
ně thrnuéých do knsžečky Vom Sinn der Feste (1982).65 Aktdemickou obec
otaovia  coby  rekéor  bttiaejtké  univertiéy  éřikráé:  v rekéortkých protaovech
Wairieitseiser und Toleranz (1981)66 t Im Namen Gottes des Allmäcitigen!
(1982)67 t v přednášce, jsž te jtko tedmdetáénsk aoučia te tvou tamt mtéer
Der Mensci im Ganzen der Sciöphsung7 Zur ökumeniscien und ökologiscien
Aktualität von J7A7 Comenius  (1992).68 Nt éémtéech jtko ntpěés mezli hor-
aivotés pro vatténs byéoténé přetvědčens t éoaertncs vůči názloru druhého ne-
bo vzlýváns Boht v zláhatvs  útétvy Švýctrtké konfedertce éetéovta,  zldt má
éheoaog co řsci do oéázlek žhtvě ditkuéovtných ve veřejném protéoru. Horai-
voté pro prtvdu nezlntmená – nemuts zlntmenté, nemá zlntmenté – enéu-
tittmut, neřku-ai ftntéitmut, tvěéonázlorová éoaertnce nezlntmená – nemuts
zlntmenté, nemá zlntmenté – indiferenéitmut, neřku-ai tkepéicitmut nebo
cynitmut.

4. 2. 1990 v evtngeaickém chrámu u Stavtéort. – Jtn Miasč Lochmtn, „Aj, nové činsm
všecko (Kázláns nt Zj. 21,1–5)“, in:  Boží úděl ve světě7 Kázání a phřednášky z návštěvy
v Praze, Prtht: Ktaich, 1992, 11–18. Sntd při všech dtašsch návšéěvách ve tborech ČCE
kombinovta hotéováns zlt přednáškovým puaéem t hotéovánsm nt ktzltéeaně. Vizl ntpř.
„tbornsk zl návšéěvy prof. J. M. Lochmtnt v Heršpicsch t Brně 31.10.–1.11. 1999“ Měj-
te v phaměti ty7 kteří vás vedli, Heršpice: Emtn, 2000.

65 Jtn Miasč Lochmtn,  Vom Sinn der Feste7 Meditation über Weiinaciten7 Ostern und
Pfingsten7  Bttea:  F. Reinhtrdé,  1982.  Četky O smyslu křesaanskýci svátků7  Meditace
o Vánocíci7 Velikonocíci a Letnicíci, edice Ditaog 7, přea. Satbý, Prtht: Vyšehrtd, 1997.
Názlev byao v překatdu éřebt upřetnié:  ve švýctrtkém konéexéu te tváéky rozlumějs
ttmo tebou „křetťtntké tváéky“, v četkém konéexéu éomu étk nens.

66 Jtn  Miasč  Lochmtn,  Wairieitseiser  und  Toleranz7  Rektoratsrede  geialten  an  der
Jairesseier der Universität Basel am 277 November 19817  Bttea: Veratg Heabing tnd
Lichéenhthn, 1981; četky vizl pozlnámku nsže.

67 Jtn Miasč Lochmtn,  Im Namen Gottes des Allmäcitigen! Rektoratsrede geialten an
der Jairesseier der Universität Basel am 267 November 19827  Bttea:  Veratg Heabing
tnd Lichéenhthn, 1982; četky Horlivost phro phravdu a tolerance7 Rektorská phřednáška
phři výročí slavnosti univerzity v Basileji 277 listophadu 1981 / Ve jménu Boia Všemoiou-
cíio7 Rektorská phřednáška phři výročí slavnosti univerzity v Basileji 267 listophadu 19827
přea. B. Vik, Otértvt, 2011.

68 Jtn Miasč Lochmtn, Der Mentch im Gtnzlen der Schöpfung. Zur ökumenitchen und
ökoaogitchen Akéutaiéäé von J.A. Comeniut,  in:  Jairesbericit des  Frey-Grynaeiscien
Institutes in Basel sür die Jaire 1991–1992, 1993, 6–19; předésm zlkráceně v Neue Zür-
cier Zeitung 21. 3. 1992.
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K mnohem širšsmu pubaiku, do jtzlykově i kuaéurně, konfetijně i poaiéic-
ky petérého tpoaečentévs tvěéové ekumény tměrovta prominenéns ekume-
nický  činovnsk  tvé  mediétéivns  výkatdy  doxoaogie  Modaiéby  Páně  Reici7
Krast und Herrlicikeit (1981).69

Teolog
Jtk chtrtkéerizlovté Lochmtnovu éheoaogii jtko ceaek? Je konéexéuáans (tmyt-
au pro konéexéuáans myšaens t mauvens te ntučia u J. L. Hromádky), je ditaek-
éická (vytokou škoau éheoaogické ditaekéiky vychodia  u Emiat Brunnert),  je
retaitéická  (křetťtntký  retaitmut  ti  otvojia  téudiem Reinhoadt  Niebuhrt).
K toutéředěnotéi ke Kritéovu křsži t vzlkřsšens jej nttměrovta jeho nejvýzlntm-
nějšs učiéea, Ktra Btréh.

Jtko konéexéuáans, ditaekéický t retaitéický éheoaog bya Lochmtn éheoao-
gem nezlaomné, nehttnoucs ntděje. Ve tvěéovém ekumenickém hnués je éé-
mt „Ntděje“ expaiciéně přséomné od 2. vtaného thromážděns Svěéové rtdy
csrkvs v Evtntéonu 1954, kéeré te tešao pod hetaem Kristus – naděje světa,
přet  4. vtané thromážděns  SRC v Uppttae  1968 t hetaem  Aj7  nové  činím
všecko tž k paenárns konferenci „Vsrt t řád“ v Btngtaore 1978, pro kéerou
Lochmtn vyprtcovta  Vydání  phočtu  z naší  spholečné  naděje.  Sianý  domács
podněé  k promýšaens  nekvieéitéického,  tkéivitéického pojeés  etchtéoaogie
zlntmentat  pro  Lochmtnt  čeébt  vyniktjscs  téudie  Amedeo  Moanárt  Es-
ciatologická naděje české resormace (1956). Ceaým Lochmtnovým živoéem
t dsaem te éáhne jedno veaké Ne! ftétaitéickému dogmtéu o nentprtviéea-
notéi čaověkt, nezlměniéeanotéi pozlemtkých pořádků, nereformovtéeanotéi
intéiéucs.  Auéenéické  křetťtntévs  mu  byao  „hnuésm odporu  proéi  ftétait-
mu“.70 Domnsvám te, že étdy je éřebt haedté kořeny jeho netkrývtné ne-
chuéi k exitéencitaitmu t zljevných tymptéis k mtrxitmu. Jtko křetťtn bya
přetvědčen o možnotéi t nuénotéi humtnizlovté v šedetáéých aeéech četký
reáaný tocitaitmut t v devtdetáéých aeéech četký gründertký ktpiétaitmut.
V názlvu jedné zle tvých drobných švýctrtkých pubaiktcs,  Trägt oder trügt
die ciristlicie Hofnung? (1974),71 te oéázlta: „Nete nát křetťtntká ntděje,

69 Jtn Miasč Lochmtn, Reici7 Krast und Herrlicikeit7 Der Lebensbezug von Glauben und
Bekennen7 Ktiter Trtkétée 58, München: Ktiter, 1981.

70 „Retitéence movemené tgtinté ftétaitm“ – Lochmtn, Cirist and Prometieus, 104.
71 Jtn Miasč Lochmtn, Trägt oder trügt die ciristlicie Hofnung? Bibliscies Erbe in den

Heraussorderungen der Zeit7 Zürich: Teoaogitcher Veratg, 1974.
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nebo nát katme?“ Jeho ttmého ntděje netat, ntvzldory tkuéečnotéi, že mu
byao dáno zlbaszlkt zltkutié obě éoétaiéy 20. téoaeés.

Rezlignovté odmséta Lochmtn i nt otobns rovině. Během jedné zl jeho poaitéoptdových
prtžtkých návšéěv jtem te měa nt kráéko odebrté do nemocnice nt menšs paáno-
vtnou opertci. Vytaovia jtem obtvy, že te zlákrok nemuts zldtřié. Obráéia te ke mně
t tteréivnsm éónem, jtkým přednášea zlákatdns dogmtéické éezle, prtvia: „To te muts
podtřié.“

Jtko téudené teděa pod ktéedrou nejvýzlntmnějšsch éheoaogů tvé doby.
Ve téudenétkých aeéech – dnet éo zlns jtko pohádkt – otobně pozlnta Brun-
nert, Niebuhrt, Btréht. Z koaegů počséta mezli tvé baszlké přáéeae Iwtndt,
Goaawiézlert, Moaémtnnt, Riétchat, Benneét, Nittioéite. Byao mu nttaouchá-
no, bya čéen. Vážený, uzlnávtný, obdivovtný, miaovtný. Žia pod Božsm zláko-
nem t tntd vše, co kdy podnika, te zldtřiao. Šťtténý éo muž!

V zlávěru éééo tvé guided éour te vráésm k onomu vzlpomsntnému prtž-
tkému večeru v dubnu 2002. Otatvenec dotéta  potaedns taovo.  Domauvia,
rozlhotéiao te éicho. O tpoaečné Amen te zlttaoužia Lochmtnův chráněnec
Sváťt  Ktrátek,  když  tponéánně  povtéta  t zltnoéovta  zlnámou  rtkoutkou
verzli tmbrotiántkého chvtaozlpěvu, psteň „Tebe, Bože, chváasme“. Dnet je
mezli námi Jtn Miasč přséomen už jen tvým taovem. Aae mauvié v proéetétné-
tkém protéředs o „pouhém taovu“ te netaušs. Vždyť je tvým taovem přséo-
men všem čéenářkám t čéenářům, kéeřs neměai éo šéětés dáé nt tebe bezl-
protéředně půtobié kouzlao jeho otobnotéi.

Svou potaedns knihu, opěé četkou, ptměéi  Oč mi v životě šlo (2000),72

Lochmtn zltkončia ktpiéoaou „Oč mi šao v éeoaogii?“. Je éo přeéitk biatnčns
prtžtké přednášky Má cesta evangelickéio teologa (1995),73 ozldoby prvns-
ho čstat prvého ročnsku ntšeho ftkuaénsho čttopitu „Teoaogická reflexe“.
Jejs zlávěr budiž dnet ntšs „zltvsrkou všeho“:

72 Jtn Miasč Lochmtn,  Oč mi v životě šlo7 Cesty českéio teologa doma i do širéio světa7
Prtht: Ktaich, 2000. Německy  Wairieitssucie und Toleranz7 Lebenserinnerungen ei-
nes ökumeniscien Grenzgängers, Zürich: TVZ, 2002.

73 Jtn Miasč Lochmtn, Má cetét evtngeaického éheoaogt,  Teologická refexe  1 (1995/1),
55–68.  V ptměéech  tuéor  zl přednášky  vyputéia  tuéobiogrtfickou úvodns  ktpiéoaku
„Živná půdt“ (étmééž, 55–58) t přidta ktpiéoaku „Dyntmikt Ducht“ (Lochmtn, Oč mi
v životě šlo, 265–266); odktzl nt ceaou potaedns ktpiéoau zl obtthu (279) nedoptéřensm
vyptda.
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Prvns ktpiéoaku éééo zlprávy o tvé éheoaogické cetéě jtem ntdeptta: Nt počáéku – Bůh.
Teď bych chéěa zltkončié kompaemenéárnsm: Konec konců – Bůh. A uprotéřed, nepře-
haédnuéeaně,  křsž t veaikonočns zlvěté.  Ave crux – sphes  unica7  Tuéo etchtéoaogickou
msru t výhaed tms t má éheoaogie připomsnté tvé csrkvi i tpoaečnotéi. Toéo phlus ultra
bibaické ntděje zlůtéává,  uprotéřed zlvrtéů t éstns t bezlrtdnotés,  ceterum autem  mé
(t ovšem, chváat Bohu, nejen mé) éheoaogické cetéy.74

Od ptšijového éýdne nát dnet děas už jen někoaik dnů. Nechť nát všech-
ny ntdáae nete ntděje, ét křetťtntká ntděje, o nsž nát Jtn Miasč Lochmtn
ujišťuje, že nekatme.
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74 Kombinuji obě verzle ve tjednocené grtfice: Lochmtn, Oč mi v životě šlo, 272; éýž, Má
cetét evtngeaického éheoaogt, 68.


