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Zusammenfassung: Perspektivische Kombinatorik bei Schleiermacher –
Theorie einer universalen Verständigung. Eine Einführung anhand der Re-
den über die Religion, der Kurzen Darstellung des theologischen Studiums
und der Glaubenslehre. Der Aufsatz betrachtet das theologische Werk Fried-
rich Schleiermachers als theoretische Grundlage und Anwendungsversuch einer
perspektivischen Kombinatorik aus philosophischen und theologischen Sichtwei-
sen, die es möglich macht, von einem dezidiert christlichen Standpunkt aus die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen zu er-
fassen, ohne dabei Absolutheitsansprüche geltend zu machen oder auf bloße
Durchsetzung der eigenen Position zu drängen. Dies zeigt er zunächst anhand
der philosophischenTheologie, die Schleiermacher in der „KurzenDarstellung des
Theologiestudiums“ ausbildet. Ihr zentraler Gedanke liegt in der Notwendigkeit,
dass alle theologischen Fächer ihren Beitrag leisten zum Ganzen der Theologie
und dass sie dies tun in ständigem Austausch mit den ihnen benachbarten Wis-
senschaften und unter steter Ausrichtung auf die kirchliche Praxis. Dadurch wird
die theologische Arbeit zu einem Verständigungsprozess, den der Verfasser schon
in den „Reden über die Religion“, aber in ausgezeichneter Form in der „Glaubens-
lehre“ umgesetzt findet. Unter vergleichender Bezugnahme auf andere Religionen
und Konfessionen stellt Schleiermacher dort das Besondere und Vorzügliche des
Christentums protestantischer Prägung heraus, entreißt es aber dadurch nicht
dem weiten Feld der allgemeinmenschlichen religiösen Erfahrungen. Schließlich
folgert der Verfasser, dass und wie Schleiermachers Konzeption einer perspek-
tivischen Kombinatorik sowohl Anknüpfungspunkte für eine Überwindung allzu
starker Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Religionen bzw. Konfessionen
bietet als auch die Überhöhung bestimmter kirchlicher Hierarchien, ob nun struk-
tureller oder intellektueller Art, zu relativieren hilft.

1. Uvedení
2. Schleiermacherovy Promluvy a jejich první vydání
3. Schleiermacherova „filosofická teologie“ v kontextu dějin teologie
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4. Schleiermacherova perspektivická kombinatorika
a) Spektrální analýza
b) Další rozvoj schleiermacherovské metody
c) Perspektivická kombinatorika ve Schleiermacherově

Krátkém přehledu teologického studia
d) Vnitřní členění filosofické teologie
e) Křesťanství jako „nejvyšší uskutečnění“ „podstaty“ náboženství

ve Věrouce
5. Závěry

1. Uvedení
Kdykoli se vzájemně setkává německá a česká teologie a filosofie, nemohou
nikdy pominout staré české teology a neocenit jejich význam pro refor-
maci. Čeští předchůdci reformace rovněž náležejí ke struktuře a dynamice
konfesí. Můžeme se ptát, zda po upálení M. Jana Husa na kostnickém kon-
cilu roku 1415 bylo ještě možno se reformaci vyhnout nebo ji zastavit.

Jak může teologie nabýt takové dějinné dynamiky jako česká refor-
mace? Jak může pomocí filosofie propojit reformační náběhy ze sklonku
středověku s logikou náboženství a živoucí podstatou křesťanství? Odpo-
věď můžeme hledat u Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera
(1768–1834), jenž vnitřní rozmanitost náboženství integroval pomocí fi-
losofických prostředků do teologie a sám podobně jako Luther příkladně
ztělesnil svým vlastním vývojem konfesionální dynamiku křesťanství. Jeho
promluvy O náboženství z roku 1799 otevírají zbožnosti moderní, filo-
sofickou perspektivu. Po období konfesionalismu a náboženských válek
16. a 17. století ukazují náboženskou povahu moderního vědomí a jeho
schopnost poradit si s rozdílnými způsoby víry. Schleiermacher předvedl,
„jak a nakolik“ se může česká či luterská teologie co do „pojmu zbožných
společností“ „odlišovat od jiných“¹ a přitom lze prokázat, že jejich dě-
jinná existence je „pro vývoj lidského ducha nutným elementem“². Toho
lze docílit prostřednictvím kombinatorické perspektiviky z filosofických
a teologických pohledů.³ Ve svém Krátkém přehledu teologického studia

¹ Friedrich Schleiermacher: Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Be-
huf einleitender Vorlesungen (1811/1830), hrsg. v. Dirk Schmidt, Berlin, 2002, Einleitung
(2. Aufl.), § 23, s. 148

² Tamtéž, § 22, s. 148; srov. 1. vyd., § 23, s. 66 – dále cit. jako KD
³ IngolfDalferth:KombinatorischeTheologie. Probleme theologischer Rationalität, Fre-

iburg u. a. 1991 právem ve Schleiermacherovi vidí objevitele kombinatorické metody.
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představil modelový příklad. V úvodu do své Věrouky⁴ tento model po-
prvé použil. Tím se křesťanské teologii poprvé umožnilo z křesťanského
hlediska pojednat různost náboženství a konfesí, tedy otevřít problema-
tiku, jejíž naléhavost cítíme dnes stále silněji.

Takovémuto pojednání mohu sám dodat náležité dějinné konkrétnosti
poukazem k mému bydlišti Osnabrücku. Roku 1648, tedy před více než
350 lety, byl v Münsteru a Osnabrücku uzavřen tzv. Vestfálský mír. Jeho
motto cuius regio, eius religio rozhodlo konflikt víry a loajality vzešlý
z reformace, jenž se v evropském prostoru po tzv. Pražské defenestraci
roku 1618 rozvinul do událostí Třicetileté války. Místní vrchnost mohla
a měla nyní určit náboženství, tzn. konfesní příslušnost svých poddaných.
Tím sice byla ukončena Třicetiletá válka, ale spolu s tím i potlačena ona
zmíněná konfesionální dynamika. Teprve díky emigraci a v USA prvně
zaručenému právu člověka na svobodu vyznání byla ona dynamika, roz-
vinutá už v Čechách 15. století, zbavena vnějších omezení a v plné míře
se tak projevily vnitřní diference křesťanství. Proto se také teprve díky stu-
diu a dalšímu rozvinutí Schleiermacherovy teologie v Americe stala plně
srozumitelnou její vnitřní logika.

Události předcházející a následující reformaci společně ukazují, jaké for-
mující náboženské síly v sobě křesťanství na sklonku středověku skrývalo
a jak víra může vytvářet a utvářet moderní obraz světa. Nakolik se nejedná
pouze o dějinnou náhodu, nýbrž o dění vycházející s věcnou a pojmovou
nutností z podstaty člověka a tím z podstaty náboženství, může filosoficky
i teologicky ozřejmit právě schleiermacherovské učení. U něj nalézáme ví-
cestupňový a mnohovrstevnatý teoretický model. Tento model bychom
zde měli vyložit.

2. Schleiermacherovy Promluvy a jejich první vydání
Schleiermacherovy „promluvy“ O náboženství. Ke vzdělancům mezi jeho
utrhači se dočkaly vícero vydání. Nejdůležitější jsou tyto:

1. vydání, anonymní, Berlín 1799
2. vydání, anonymní, ovšem s věnováním nesoucím Schleiermacherovo

jméno a datovaným 29. srpna 1806 v Halle nad Sálou
3. vydání, beze jména ovšem s podepsanou předmluvou, Berlín 1821 a

Zobecňuje to ovšem s ohledem na rozdílné „referenční systémy“ kultury a dějin. Tím mu
uniká noetická struktura správně vykázané kombinatoriky a to nejen u Schleiermachera.

⁴ Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusamme-
nhange dargestellt von Friedrich Schleiermacher, Berlin 1821, 2. vyd. 1830 – dále cit. jako
CG¹ a CG²
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4. vydání, Berlín 1831, až na několik nevýznamných odchylek nezmě-
něný otisk 3. vydání.

Přehled:⁵

1. vyd. Anonymní bez předmluvy nakladatelství
Johann
Friedrich
Unger

Berlin 1799 312 s.

2. vyd. anonymní,
ovšem se
Schleiermache-
rovým
věnováním
Gustavu von
Brinkmannovi,
Halle 29. srpna
1806

bez předmluvy,
četné změny,
především
rozšíření textu

Realschulbuch-
handlung

Berlin 1806 372 s.

3. vyd. Titulní strana
bez uvedení
jména autora,
předmluva
s autorovým
podpisem

Dodatek ke
věnování, malé
a většinou
formální
změny textu +
„Vysvětlivky“
po každé
Promluvě

nakladatelství
G. Reimer

Berlin 1821 461 s.

4. vyd. bez předmluvy otisk 3. vyd.
s několika
nevýznamnými
odchylkami

nakladatelství
G. Reimer

Berlin 1831,
stejně i ve
Werkausgabe
a v jednotlivých
vydáních

5. vyd. = 4. vyd. nakladatelství
G. Reimer

Berlin 1843

6. vyd. = 4. vyd. nakladatelství
G. Reimer

Berlin 1859

Bibliothek der
deutschen
Nationallitera-
tur des 18. und
19.
Jahrhunderts,
Bd. 1, hrsg. v.
Carl Schwarz

= 4. vyd. nakaladatelství
F. A. Brockhaus

Leipzig 1868

⁵ Zpracován především podle Friedrich Schleiermacher’s Reden über die Religion. Kritische
Ausgabe. Mit Zugrundelegung des Textes der ersten Auflage besorgt von G. Ch. Pünjer,
Lic. theol., Dr. phil.. Dozent der Theologie zu Jena, Brauschweig 1879, 306 s., s. IV
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7. vyd. = 4. vyd. nakladatelství
G. Reimer

Berlin 1878

Vydání Rudolfa Otta:

1. vyd. Über die Religion, Reden
an die Gebildeten unter
ihren Verächter.
Ke 100. výročí 1. vydání
v původní podobě
s průběžným přehledem
jednotlivých myšlenkových
kroků, s Úvodem, de
Wetteho Dodatkem
a věcným rejstříkem, vyd.
Rudolf Otto

Nakladatelství
Vandenhoeck

Göttingen 1899
a další vydání

XLI + 159 s.

Ještě při prvním vydání tehdy zcela nekonvenčních Promluv roku 1799
se Schleiermacher obával, že bude odhalen jako jejich autor. Měly však ta-
kový úspěch, že pokládal za nutné, vydat je znovu, postupně je rozšiřovat
a pozměňovat. Změnami a komentáři je zajišťoval před útoky z různých
směrů. Máme tak Promluvy trojí, jednou jako anonymní původní text,
jednou ve druhém vydání, s opatrným zmíněním autora, ale textově zba-
vené původní břitkosti, a jednou ve třetím vydání s autorskou předmluvou
a s důkladnými vysvětlivkami ke každé promluvě. Plného uvedení jména
autora na titulním listě se Promluvy dočkaly teprve ve vydání čtvrtém.

Ve Schleiermacherově recepci a u něj samotného se tak rozvinulo roz-
dílné vidění celé problematiky. Počáteční vznešený tón a romantický
enthusiasmus byly posléze církevně-pragmaticky zmírněny a systematicky
zploštěny. – Je to známá věc, mladické nadšení raději spořádáme do pev-
ných forem, aby na nás nedolehlo. Pozvolna se stáváme realisty. Dnes se
řekne, že náš „vnitřní tým“ (Friedemann Schultz-von-Thun) dospěl k po-
užitelným formám práce.

Berlínský historik a filosof Wilhelm Dilthey (1833–1911) v prvním díle
Života Schleiermacherova (1870) se jako první znovu obrátil pozornost
k původnímu vydání Promluv jako ke skutečně směrodatnému. Následo-
val ho roku 1879 Bernhard Pünjer se synoptickým porovnáním všech tří
vydání a 1899 Rudolf Otto se svou novou edicí prvního vydání ke 100. ju-
bileu Promluv, která se pro 20. století stala směrodatnou a nejvíce čtenou.
Z nich k nám promlouvá autentický mladý Schleiermacher pronikající
k náboženskému „Universu“, jenž později ony riskantní pasáže vyškrtnul
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a namísto nich vystavěl systematicko-teologickou součást své teorie vě-
domí.

O přepracování jednotlivých verzí píše Schleiermacher v předmluvě ke
třetímu vydání: „Spis sám dostál sice četných změn, leč všechny jsou na-
nejvýš vnějškové, téměř jen opravy pravopisu, a nikterak jsem nezamýšlel
jimi odstranit všechny mladické myšlenky… Mé smýšlení o tomto před-
mětu– snad s výjimkou toho, co každémupřinesou a náležitě vyčeří teprve
léta, – zůstalo od té doby ve stejné podobě, v jaké se tehdy zformovalo.“⁶
K tomu Pünjer v Úvodu ke svému „kritickému“ vydání poznamenává: „Tak
tomu úplně není. Mnohé změny jsou jistě jen terminologické, mají čás-
tečně vymýtit cizí slova, částečně vylepšit styl. Vedle toho je tu ovšem
mnoho změn věcných. Ty se předně týkají pojmu náboženství a jeho psy-
chologického založení, pak také pojmu Boha a vztahu Boha ke světu stejně
jako zhodnocení historického křesťanství. Zevrubně zde pojednat, jak se
Schleiermacherovo myšlení dále vyvíjelo, není zde mým záměrem.“⁷

O vysvětlení, kam směřují tyto změny, se pokoušejí teologové tzv.
„Schleiermacherovské renesance“, podnícené kolem roku 1910 zejména
Ernstem Troeltschem. Tak např. podle filosofické disertace Hermanna
Süskinda Schellingův vliv na vývoj Schleiermacherova systému⁸ prý
Schleiermacher ze své koncepce náboženství odstranil pojem názoru
amísto něj náležitě rozšířil pojem pocitu, jelikož v Schellingově paralelním
rozpracování názoru vystoupila do popředí vědecká a nikoli náboženská
povaha tohoto výrazu. Proto se prý Schleiermacher v analýze nábožen-
ství soustředil na pojem pocitu. Süskindův vzor a podporovatel Troeltsch
vidí u Schleiermachera postupující „zcírkevnění“ postupující od mladého,
„mysticko-enthusiasticky“ argumentujícího romantika k etablovanému,
konzervativnímu a státně-církevnímu teologovi pozdějších let.⁹

Pokud Schleiermacher v Promluvách vystupoval jako nadšený zastánce
nového, od pocitu se odvíjejícího, idealistického náboženství, vrátil se
později k církevně křesťanskému zjevení. Rozvíjel a zastupoval „věrouku“

⁶ Pünjerovo vydání, tamtéž, s. XIV; týž s. III.
⁷ Tamtéž, s. III
⁸ Hermann Süskind: Der Einfluß Schellings auf die Etntwicklung von Schleiermachers

System, Tübingen 1909
⁹ Srov. Hans-Hermann Tiemann: Ernst Troeltsch und die „Religion der Menschheit“.

Struktur undDynamik der Konfessionen. Zur Interpretation Luthers und Schleiermachers,
in: Mitteilungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft, Bd. IX, Augsburg 1995/96, s. 71–118
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„podle zásad evangelické církve“¹⁰ a z obecné etiky¹¹, filosofie nábožen-
ství¹² a apologetiky¹³ vyvodil tzv. přejímky (Lehnsätze). Jelikož navzdory
příslušným plánům žádný spis o filosofii náboženství nevydal, musíme se
spokojit s Promluvami jako jeho náhražkou, naznačením a prvním rozve-
dením jeho nábožensko-filosofických intencí.

3. Schleiermacherova „filosofická teologie“
v kontextu dějin teologie

Pojednávat Schleiermachera jako autora Promluv v jeho „kontextu“ nezna-
mená pouze rekonstruovat jeho nedokonale provedenou filosofii nábožen-
ství.¹⁴ Jde také o to pojednat tuto filosofii v souvislosti s jeho koncepcí
vědy a tím i jeho teologické encyklopedie. Nejenže Schleiermacher za-
ujímá jisté náboženské či křesťanské stanovisko, ale rovněž metodicky řadí
teologii do celkové soustavy věd. Ve své „filosofické teologii“ se vrací zpět
k oněm zmiňovaným „přejímkám“, tzn. přebírá potřebné základní poučky.
Teologie se tak stává tzv. „pozitivní“ vědou.¹⁵ „Pozitivní“ znamená, že ne-
spočívá na spekulativních, dogmatických či morálních principech, nýbrž
na historicky daném útvaru, tj. církvi. Dále to znamená, že je přizpůso-
bena určitému oboru jednání a její jednotlivé součásti jsou tak spjaty pouze
praktickým zájmem. Vedle teologie jsou v uvedeném smyslu za pozitivní
disciplíny označeny i právní věda a medicína. Od nich se odlišuje filosofie
jako vlastní teoretická věda, jež předchozím třem slouží a jejichž studium
tradičně připravuje prostřednictvím „sedmi svobodných umění“.

¹⁰ Srov. Der Christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusam-
menhange dargestellt von Friedrich Schleiermacher, 7. Aufl., 1. Bd., auf Grund der zweiten
Auflage und kritischer Prüfung des Textes neu hrsg. undmit einer Einleitung, Erläuterun-
gen und Register versehen von Martin Redeker, Berlin 1960 = CG²

¹¹ Einleitung zur Glaubenslehre, 1. Kapitel. Zur Erklärung der Dogmatik, I. Zum Begriff der
Kirche. Lehnsätze aus der Ethik, in: CG², §§ 3–6, s. 14–47

¹² II. Von den Verschiedenheiten der frommen Gemeinschaften überhaupt; Lehsätze aus
der Religionsphilosophie, in: CG², §§ 7–10, s. 47–74

¹³ III. Darstellung des Christentums seinem eigentümlichen Wesen nach Lehnsätze aus der
Apologetik, in: CG², §§ 11–14, s. 74–105

¹⁴ Srov.CG², § 11, Erläuterung 5b, s. 82: „Snad budemožno v obecné filosofii náboženství, na
niž by se posléze, až se jí dostane náležitého uznání,mohla odvolat apologetika, představit
vnitřní povahu křesťanství o sobě a pro sebe a to takovýmzpůsobem, žemubude zajištěna
zvláštní oblast v náboženském světě.“

¹⁵ Srov. Erich Schrofner: Theologie als positive Wissenschaft. Prinzipien und Methoden
der Dogmatik bei Schleiermacher, Frankfurt a.M. 1980
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V prvních paragrafech prvního vydání svého teologického „vědosloví“
Krátkého přehledu teologického studia ku potřebě úvodních přednášek
z roku 1810 Schleiermacher definuje:

„Teologie je pozitivní věda, jejíž jednotlivé části spojuje do jednoho celku
společný vztah k určitému náboženství; u křesťanské teologie vztah ke křes-
ťanství.“¹⁶

Ve druhém vydání z roku 1830 to formuluje podrobněji:

„Pozitivní věda vůbec je totiž takový souhrn vědeckých elementů, jež spolu
nesouvisejí podle ideje vědy jako nutná součást vědecké organizace, nýbrž jen
nakolik jsou potřebny k řešení praktického úkolu.“¹⁷

Pozitivní „zájem na křesťanství“¹⁸ prokazuje teologie tím, že zjišťuje, jak
je uskutečňováno „souhlasné vedení křesťanské církve, tzn. křesťanského
církevního regimentu“.¹⁹ Dnes bychom řekli, že primárně slouží nikoli vě-
deckému výzkumu, nýbrž církevní organizaci.

Kontext „užité vědy“, jak je to již patrno z Promluv o náboženství, otevírá
v nauce o náboženství perspektivy pro teology i filosofy. Tyto perspektivy
u Schleiermachera nejsou odvozeny z jediného myšlenkového modelu,
ať už by to byla teologie zjevení, morálka, spekulace nebo prakticko-
-empirický přístup. Otevírají se v jeho kriticko-kombinatorické koncepci
tzv. „filosofické teologie“, která tvoří první, zakládající část, „kořen veškeré
teologie“.²⁰ Na ni navazují „historická teologie“ jako „vlastní korpus (Kör-
per) veškerého teologického studia“²¹ a „praktická teologie“ jako „koruna
teologického studia“²².

Převzetím obecně vědeckých poznatků do oblasti náboženského pře-
svědčení se filosofické teologii otevírají nejrůznější souvislosti rozmani-
tých hledisek a pohledů na tytéž předměty. Usiluje o vzájemná doplňování
a konkurenční vztahy mezi disciplínami poznávajícími náboženství.
Umožňuje diferencované vztahymezi filosofií a teologií. Tím činí schleier-
macherovskou představu teologického studia tak poutavou a zajímavou.

¹⁶ KD¹, Einleitung, 1, s. 63
¹⁷ KD², Einleitung, § 1, poznámka, s. 140
¹⁸ KD², Einleitung, § 8, teze, s. 143
¹⁹ KD², Einleitung, § 5, teze, s. 142
²⁰ KD¹, Einleitung, 26, s. 67
²¹ Tamtéž, Einleitung, 36, s. 68: „Historická teologie představuje vlastní korpus veškerého

teologického studia a svým způsobem do sebe pojímá obě další součásti.“ Srov. KD², § 28,
s. 150: „Historická teologie představuje tedy korpus teologického studia, jenž je skrze
filosofickou teologii spjat s vlastní vědou a skrze teologii praktickou pak s činným křes-
ťanským životem.“

²² KD¹, Einleitung, 31, s. 67

33



Studie a texty Evangelické teologické fakulty 25 (2014/2)

Lze se nadít, že svobodná diskuse a metodický pokrok budou určovat
teologickou práci a nikoli převažující věroučný názor určité dogmatické
„školy“.

Koncepce, již Schleiermacher vyvinul pro teologii, je tedy vědecky za-
měřena, nikoli stranicky zaujatá, ačkoli se týká křesťanství a především
protestantské církve. Přece však právě proto slouží vědecké pravdě. Pro-
středkuje jistotu, že věřené je historicky věrné a z církevního pohledu
zastávatelné. Tím vytváří „model dorozumění“, nikoli pouze „model pro-
sazení“.

Pohlédněme nejprve na další vývoj a recepci. Dorozumění a prosazení
nás vNěmecku často střídavě potkávají. Idealistická fáze je pokaždé vystří-
dána koncentrickým ustoupením a toto znovu rozšiřujícím otevřením. Po
Schleiermacherovi přichází Albrecht Ritschl (1822–1889) jako zakladatel
školy, jejíž teorie poznání o morálním soudu víry zúžuje univerzálně vě-
decké východisko, a proti tomu protestující Ernst Troeltsch (1865–1923)
jako představitel nábožensko-dějinné školy a z ní vycházející, na Schleier-
machera se odvolávající kulturní, sociální a historické vědy. Vůči nim se
opět obrací Karl Barth (1886–1968) jak ve své dialektické teologii, tak
v teologii Božího Slova, již určil za jediný rozhodující základ „církevní
dogmatiky“.

Že Ritschl a jeho škola náležejí k modelu prosazení, nepotřebuje žádné
dlouhé vysvětlování, vždyť jeho stoupenci se považovali za završitele teo-
logie založené na morálním soudu a ofenzivně pronikající do kultury,
a teologie tzv. kulturprotestantismu se hlásí k Ritschlovi jako svému zakla-
dateli. Karl Barth se naopak kriticky ohražoval vůči svým „barthiánským“
ctitelům a nechtěl zakládat žádnou dogmaticko-teologickou „školu“. S od-
voláním na Anselma z Canterbury se ovšem rovněž rozhodl pro model
prosazení usilující porozumět výkladem objektivní autority Boží (credo, ut
intellegam).²³

Takto se mohl Barth systematicky pozvednout nad novoprotestantis-
mus, popř. modernismus na jedné straně a katolicismus na straně druhé,
aby své církevně-teologické stanovisko „bránil útokem“ (KD I,1, 276,
280²⁴). Má za to, že se musí obrátit proti „naprosté hlouposti“ „nového
humanismu“ v americké teologii (KD I,1, 75). Pro heretické názory není
„v církvi žádný prostor“ (KD I,1, 180), v teologickém sporu nelze „ustou-
pit ani o krok“ (KD I,1, 180). Své soudy chce ovšem chápat „jen jako zcela
jasně položené otázky“, nikoli jako nějaké „vynesené Boží soudy“ (KD I,1,

²³ Karl Barth:Die Lehre vomWort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik (= KD),
1. Halbbd., 9. Aufl., Zürich 1975 (1. Aufl. 1932), s. 86

²⁴ Tamtéž, s. 327: Schleiermacher a Tillich jako „protivníci“, et passim.
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304). Reduktivní perspektiva je jasně patrná ve větách jako: „Církevní učení
o Trojici je do sebe uzavřený kruh“ (KD I,1, 400), „Náš Bůh a jedině náš
Bůh, totiž ten Bůh, který se ve svém zjevení stává naším, je Bůh“ (KD I,1,
403), Kristus jako Pán „je vůči nám nositelem autority a moci. Činí si na
nás nárok a užívá nás. Poroučí a vládne.“ (KD I,1, 445). Vlastní prosazení
je tedy připisováno Bohu, v Barthově teologii se však vyjadřuje.

V Německu dlouho platilo, že pod vládou jednoho teologického směru
byl vždy jiný směr potlačen a mohl vyrůstat jen skrytě pod povrchem jako
takzvaný „rhizom“. Nyní se ovšem silněji rozvíjí perspektivismus teologie
dorozumění, která zohledňuje spíše méně privilegovaná stanoviska než
dominanci jednoho teologického přesvědčení. Tím také Schleiermacher
došel jistého uznání, jak bude ještě ukázáno.

V rozmanitých teologických tradicích USA se oba modely společně
rozvíjely už dříve. Protiklad teologie prosazení a dorozumění je napří-
klad jasně patrný na bratřích Helmutu Richardu Niebuhrovi (1894–1962)
a Reinholdu Niebuhrovi (1892–1971). H. R. Niebuhr zastával liberální,
kulturně filosofickou teologii, Reinhold pak teologicky konzervativní, na
augustinismus navazující, politicky naopak spíše sociální a levicové po-
jetí. Ve své knize Moral Man and Immoral Society (1932) se Reinhold
Niebuhr po linii Martina Luthera a Maxe Webera kriticky vyslovil proti
liberalismu, že totiž křesťan sice může být morálně motivován a jednat
odpovědně, společnost se však chová a musí chovat podle partikulár-
ních zájmů a quasi egoisticky. Tím se sociální angažmá stává existenciální
otázkou prosazení morálně odpovědných principů. Oba teologové vyjá-
dřili cosi nábožensky a společensky důležitého a inspirujícího: Helmut
Richard spíše deskriptivně a kontemplativně, Reinhold spíše proskriptivně
a napínavě. Helmut Richard navazuje na Troeltsche a skrze něj na Schleier-
machera. Na H. R. Niebuhra zase navazuje James W. Fowler se svou teorií
vývoje víry.²⁵ Zde se opět na aktuální úrovni rozpracovává světonázorové
hledisko Schleiermacherových Promluv psychologicky a teologicky přesa-
zené do jednotlivých dimenzí sloužících k uchopení vývojových stupňů
zvládání světa. Na tom se zřetelně ukazuje, jakého pokračování se dostalo
Schleiermacherově kombinatorické, filosoficko-teologické koncepci. Toto

²⁵ Viz jeho disertaci To See the Kingdom. The Theological Vision of H. Richard Niebuhr,
Nashville 1974
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světonázorové hledisko²⁶ musí být jasně pochopeno jako alternativa vůči
silnějším dogmatickým modelům.

4. Schleiermacherova perspektivická kombinatorika
Ukažme nyní jednotlivě, v čem spočívá potenciál Schleiermacherovské
koncepce „filosofické teologie“.

– Tématem Promluv je otázka: Proč bychom měli „Universum“ cítit –
a podle 1. vydání nazírat – , proč rozvíjet „smysl a vkus pro Nekonečno“
a proč vůbec mít náboženství?

– Tématem Krátkého přehledu je otázka: Jak teologicky vedeme a orga-
nizujeme „církev“? Které vědecké disciplíny k tomu přibíráme?

– Tématem Věrouky je otázka: Jak zdůvodňujeme a rozvíjíme naše
vlastní křesťanské přesvědčení s ohledem na jiné přístupy?

Pro tyto úkoly Schleiermacher rozvinul koncept perspektivické kom-
binatoriky, tzn. program metodického spojování rozdílných pohledů.
Neprosazuje svůj pohled na věci, nýbrž uceluje rozdílné perspektivy do
komplexního celkového obrazu. Je to pokládáno za pokrokové, ačkoli to
není snadno pochopit a osvětlit.²⁷

a) Spektrální analýza
Schleiermacher tedy neříká: ‚Co jako křesťané děláme, je správné a všech-
no ostatní je špatné‘, nýbrž:, Je spektrum možností, jež všechny patří do
oné pro nás významné třídy projevů podstaty. Naši zvláštní volbu zdů-
vodníme tím, že určíme a vykážeme místo, jež v onom spektru naší vírou
zaujímáme. Toto je koncept „filosofické teologie“.

Jak by takové zaujetí podstatného místa ve spektru mělo být jednotlivě
provedeno, Schleiermacher v Krátkém přehledu neříká. Jeho nauky o roz-
lišování předložené ve Věrouce zůstávají formulovány ad hoc a na čtenáře
působí částečně heuristickým dojmem. Nejsou dopracovány až do konce

²⁶ Srov. „perspective-taking“ jako anamnetickou oblast výzkumu Fowlerovy náboženské vý-
vojové psychologie: Stages in Faith Consciousness, in: Gerhard Büttner (Hg.): Die
religiöse Entwicklung des Menschen. Ein Grundkurs, Stuttgart 2000, s. 112, 114, 118
a 120.

²⁷ K teologickému užití pojmu „perspektivy“ srov. Ingolf Dalferth, tamt. s. 87–96. Jeho
důrazy také zde pomáhají, příliš rychle však sumaristicky zobecňuje a tak zůstává abs-
traktní, k tomu srov. s. 96. Racionalita teologické perspektivy podléhá jasným omezením:
v teologii nelze kombinovat všechna možná stanoviska, ale metodologicky se musíme
omezit na logicky správná spojení stejně jako pouze na určité pozice ve spektru nábo-
ženských možností. Jako příklad uveďme výše uvedené, Barthem od Anselma převzaté
spojení „credo, ut intellegam“.
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a jen málo jsou doloženy příklady. Je třeba brát v potaz vědeckou tradici,
abychom poznali, kterak Schleiermacher dospěl k jednotlivým rozlišením.
Také je třeba zohlednit práce jeho žáků a následovníků, kteří jeho určení
dále rozpracovávali, využívali a obměňovali.

Horší ale je, že spektrální analýza musí být provedena vícekrát, jednou
pro různá náboženství a jednou pro různé konfese. To také Schleiermacher
v úvodu k Věrouce důkladně provedl, pro náboženství poměrně daleko-
sáhle, pro konfese, jak říká, jen „předběžně“ a se sice významným, ale ještě
ne dostačujícím rozlišením:

„Pokud reformace nebyla jen očistou a návratem před vplíživší se zlořády, nýbrž
z ní vznikl svébytný útvar křesťanského společenství, lze protiklad mezi protes-
tantismem a katolicismem předběžně pojmout tak, že protestantismus vztah
jedince k církvi činí závislým na jeho vztahu ke Kristu, zatímco katolicismus
naopak vztah jedince ke Kristu činí závislým na jeho vztahu k církvi.“²⁸

V Krátkém přehledu obě rozlišení částečně splývají. Tak je v § 21 dru-
hého vydání podstata křesťanství postavena do protikladu k tomu, co se
nazývá „jiné způsoby víry a církve“. To činí terminologické potíže, neboť
pojem církve je tu zjevně použit pro jiná náboženství. Přesto má spekt-
rální důraz Schleiermacherův velký teoretický a praktický význam a lze ho
označit za průkopnický. To, co je na křesťanské víře zvláštní a podstatné
může být takto pochopeno v celkové souvislosti, totiž z pohledu „nad křes-
ťanstvím“, „tj. v obecném pojmu zbožného společenství či společenství
víry“²⁹ Tím je ustaven předmět teologie v obecně vědeckém smyslu.

b) Další vývoj schleiermacherovské metody
Podstatu křesťanství nelze vědecky přípustným způsobem vymezit jed-
nou provždy. Dosažený pokrok, například pozvednutí všeobecné kulturní
úrovně, musí být vykázán pro každou oblast a uveden dometodologických
diskusí jednotlivých disciplín. To předpokládá dostatečně široce vyjádřený
souhlas. Tento úkol, jak později ukázal Ernst Troeltsch,musí být teoreticky
a prakticky proveden v každé době znovu.

Schleiermacherovské bádání se rozběhlo ve velkém stylu teprve roku
1999 počínajíc kongresem v Halle u příležitosti 200. výročí vydání Pro-
mluv. Kdyby se v Praze na pozadí českých církevních dějin povedlo
k tomuto bádání přispět a tak i přispět k určení podstaty křesťanství, bylo
by to velice zajímavé a do budoucna slibné. Může se tak podstatně na-

²⁸ CG², § 24, Teze, tamtéž, s. 137
²⁹ KD², První díl. O filosofické teologii, § 33, tamtéž s. 152,KD¹, tamtéž, 4., s. 70: „Stanovisko

filosofické teologie ve vztahu ke křesťanství vůbec lze zaujmout jedině nad ním.“
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pomoci utváření společného pohledu na různost křesťanských vyznání
a integraci izolovaných hledisek jednotlivých církví, jelikož obě disciplíny
filosofické teologie – apologetika a polemika – ještě dvě stě let poté, co je
Schleiermacher ve svém Krátkém přehledu ustavil, „očekávají své vypra-
cování“.³⁰

Základní demokratický rys schleiermacherovské metody lze dále vyklá-
dat:

„Jelikož filosofická teologie každého teologa v sobě nese principy celkového
způsobu teologického myšlení, musí je tento pro sebe zcela reprodukovat.“³¹

Nejenže je zde každý teolog tázán, jak by chtěl přispět k vývoji teologie
a utváření podstaty křesťanství, nýbrž musí si na to rovněž vytvořit vlastní
celkový názor. Dnes bychom řekli, že „vnitřní tým“ každého teologa se toho
musí zúčastnit v plnosti.

Tento způsob konstrukce kompenzuje jistý „vrchnostenský“ moment,
s nímž Schleiermacher postupuje teologii plně do správy církevního ve-
dení:

„Křesťanský teolog takto představuje souhrn oněch vědeckých poznatků a me-
todických pravidel bez jejichž vlastnictví a užití není možné souhlasné vedení
křesťanské církve, tzn. křesťanského církevního regimentu.“

Schleiermacher svou teologii rozvádí nikoli z myšlenky církevní služby,
jak by to odpovídalo Ježíšově teologii společenství³², nýbrž zmyšlenky „cír-
kevního regimentu“. Přece však pojem církevního vedení (Kirchenleitung)
vztahuje na všechny, kdo jsou zaměstnáni přenášením teologických zna-
lostí do života.

„Každé jednání s teologickými znalostmi jako takovými, ať jsou jakéhokoli
druhu, spadá vždy do oblasti církevního vedení.“³³

Úvahy o církevní službě (KD², §§ 277–308) staví před úvahy o cír-
kevním regimentu (KD², §§ 309–334) a prostor pro rozvoj svobody vidí
v životě společenství, do nějž podle možností nemá církevní regiment
pronikat. Ovšem i v církevní službě je vedoucí činnost chápána jako cí-
levědomé „umění“, jež ukazuje, „jakými způsoby jednání lze dosáhnout

³⁰ KD², § 68, Teze, tamtéž s. 165. Připomíná to klávesu „Editovat“ v nějakém novějším par-
ticipativním, popř. interaktivním internetovém lexikonu jako Wikipedie.

³¹ KD², § 67, tamtéž, s. 165
³² Srov. Mk 9,33–37 parr., Mk 10,35–45 parr.: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad

nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi
vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem“ (10,42–44). Srov. zvláště důsledky sahající
až k poslednímu soudu ve verzi Lk 22,24–34.

³³ KD², § 11, tamtéž, s. 144
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cíle“³⁴. Ve své filosofii umění Schleiermacher rozpracoval produktivní
estetiku, podle níž při prostředkování umělecké ideje není rozhodující cí-
levědomé jednání, nýbrž nový produktivní vznik pravzoru v recipientovi,
ale tato koncepce zde ustoupila do pozadí. Jeho návrhy církevního vedení
„seshora“, popř. „zezdola“ můžeme u něj jakožto patriota a též vůči konsis-
toriálnímu, královsko-pruskému církevnímu vedení považovat za dobově
podmíněné.³⁵

Všichni „praví teologové“mají podle § 12KD²podíl na církevním vedení.
Zde Schleiermacher cosi rozhodujícího „zahalil“, co bylo již dříve odhaleno
Lutherem. Jako protiváha teologicky řízeného církevního vedení zde chybí
„všeobecné kněžství všech věřících“.³⁶ I v církevní službě představuje liturg,
na rozdíl od kazatele, řádný „orgán církevního regimentu“.³⁷ Pokus zajis-
tit oblast „svobodného sebeurčení“ (KD², § 287) nachází v evangelickém
pojmu „kultu“ poslední výslovně potvrzený prostor. Že se Schleiermacher
snažil o svobodné sebeutváření a právě proto odmítal liturgické předpisy
pruského krále, přičemž ale sám s ohledem na požadavky státu byl pod
legitimačním tlakem, je zde nutno brát v potaz.

Podobně odmítá v organizačních otázkách „špatné pokusy o unii“ (KD²,
§ 53 pozn.). Apologeticky založené výtky rozličných církevních spole-
čenství vůči sobě navzájem směřují podle něj k pochybením „anarchie“
a „korrupce“³⁸, která však obě vznikla nedostatkem církevního vedení a ni-
koli snad dlouhou dobou živoucího spoluutváření. Z dnešního pohledu
se můžeme ptát, zda se u „anarchie“ snad převážně nejedná o pochybení
způsobené rostoucím podílem žen na církevním regimentu a u „korrupce“
o pochybení způsobené známým církevním patriarchátem.

³⁴ KD², § 280, Vysvětlení, tamtéž, s. 239
³⁵ Srov. Hermann Fischer: Friedrich Scheliermacher, Berlin 2001, s. 47, též 42–45
³⁶ Srov. Martin Leitner: Methodischer Leitfaden Systematische Theologie und Religion-

sphilosophie, Göttingen 2008, s. 14: „Co je úkolem teologie? Podle Schleiermachera je to
„církevní vcdení […] v nejširším smyslu“ […] Teologie má za úkol vzdělávat faráře, uči-
tele náboženství a další osoby, které v církvi vidí jen podněcující, vyučující a pořádající
funkce. […] Tím svou teorii zbytečně oslabil a učinil zranitelnou. Koherentnější a rovněž
věcně správnější je názor, že teologie je užitečná pro všechny křesťany. Toto pojetí zastá-
val též Martin Luther, od nějž pochází věta, Omnes sumus Theologi, tzn. každý křesťan‘
(WA 41,11).“

³⁷ KD², § 286
³⁸ KD², § 52, Teze, tamtéž s. 159; srov. KD¹, 1. díl, 1. oddíl, 11., tamtéž s. 75
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c) Perspektivická kombinatorika ve Schleiermacherově Krátkém pře-
hledu teologického studia
Perspektivická kombinatorika, jež zdemá být představena jako značně po-
krokový program filosofické teologie, je ve Schleiermacherově Krátkém
přehledu teologického studia rozvíjen především v následujících pasážích:

„Jelikož lze vlastní podstatu křesťanství stejně málo čistě vědecky konstruovat,
jako ji lze pouze empiricky pojmout, můžeme ji jen kriticky určit (srov. § 23)
vzájemným vyhraněním toho, co je v křesťanství dějinně dáno, a protikladů,
jimiž se zbožná společenství mohou od sebe navzájem odlišovat.“³⁹

Slovo „kriticky“ v této souvislosti neznamená, že by ve smyslu polemiky
či apologetiky měly být vytknuty nezdravé či podstatě odcizené stavy, ný-
brž označuje vymezení místa, jež konkrétní náboženský útvar zaujímá ve
spektrumožných protikladů. Obě strany, jak logicko-spekulativní, tak také
konkrétně historická, přispívají k určení podstaty. Postihují rod a specific-
kou diferenci v zájmu vědecké definice:

„Nebylo by žádného vědění o křesťanství, kdybychom se spokojili jen s em-
pirickým pojetím namísto rozumění jak jeho podstatě v protikladu k jiným
způsobům víry a k jiným církvím, tak také podstatě zbožnosti a zbožného spo-
lečenství v souvislosti s ostatními činnostmi lidského ducha.“⁴⁰

K nutnému vymezení podstaty dochází na dvou logických úrovních,
jednou na úrovni deskriptivní etiky, která na způsob idealistické filosofie
ducha popisuje náboženství jako základ lidského ducha a tedy jako rele-
vantní smysluplnou oblast pro další analýzu, a jednou na úrovni „kritické“
filosofie náboženství, jež stanoví zvláštní ráz křesťanství v náboženském
spektru.

„Z dalšího rozvinutí pojmu zbožných společenstvímusí též plynout, jakým způ-
sobem a do jaké míry se jedno může odlišovat od druhého, a rovněž, jak se
k těmto diferencím mají zvláštnosti dějinami daných družin víry (Glaubensge-
nossenschaften).“⁴¹

d) Vnitřní členění filosofické teologie
Filosofická teologie se dělí na dvě dílčí disciplíny a je jimi plně utvářena:
apologetikou a polemikou.

Apologetika jako dílčí disciplína filosofické teologie ukazuje, nakolik má
křesťanství, třebaže je to pozitivní a tedy i historicky náhodný jev, rovněž

³⁹ KD², § 32, tamtéž, s. 152
⁴⁰ KD², § 21, tamtéž, s. 148
⁴¹ KD², § 23, tamtéž, s. 148
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obecný význam a patří tak k „organizacím společného života rozvíjejícím
se z pojmu lidstva“ (KD², § 48). Používá přitom spektrálních „střídavých“
pojmů „přirozeného a pozitivního“ (KD², § 43).

Polemika se ze stanoviska filosofické teologie křesťanství neobrací nave-
nek k obecnu, nýbrž dovnitř k určení „nezdravého“ a „odchylného“ (KD²,
§§ 40f ), aby tak u druhých konfesí pojmenovaly podstatu toho, co křesťan-
ství protiřečí (KD², § 60).

„Co je označeno za nezdravé, o tom se musí prokázat, že co do obsahu protiřečí
podstatě křesťanství, jak je vyjádřena v učení a řádech, nebo ji dokonce rozkládá,
a že co do vzniku není v souladu se způsobem, jak ze základních křesťanských
skutečností něco povstává.“

Apologetika a polemika uvádějí kritický přístup k podstatě křesťanství
v teologický skutek. Představují vedoucí linie i pro praktickou teologii a cír-
kevní jednání vůbec. Ty mají osvědčovat to, co bylo ve filosofické teologii
co možná nejhlouběji „propracováno“.⁴²

e) Křesťanství jako „nejvyšší uskutečnění“ „podstaty“ náboženství ve
Věrouce
Nárok křesťanství na nejvyšší platnost vychází z reakce křesťanského
sebevědomí na záměr vědecky uchopit formu zbožných společenství v ná-
boženské filosofii. Věrouka sama užívá této myšlenky, aby se zorientovala,
dojde-li eventuálního souhlasu s pojetím skutečnosti pro ni relevantním.
Sama však nemůže oprávněnost toho nároku vědecky dokázat.

Víra ve své niterné sebejistotě⁴³ předpokládá, že vlastní náboženství,
křesťanství, musí představovat nejvyšší ze všech náboženských forem, že

„nejniterněji a tedy i v nejdokonalejší podobě – jak bychom předem rádi křes-
ťanství označili – musí být vnitřní zvláštnost spjata s tím, skrze co je vnější
jednota dějinně založena.“⁴⁴

Schleiermacher ovšem nezdůvodňuje křesťanskou víru „důkazem prav-
dy a nutnosti křesťanství“⁴⁵. Spíše jakýmsi stupňováním buduje definici
podstaty křesťanství, v níž se podle jeho zvláštností definitoricky repro-
dukují vývojový stupeň a způsob⁴⁶. Na cestě k této vymezující definici
podstaty přednesené v § 11 jako určení apologetiky probíhá reflexe vícero
kombinačními stupni, na nichž se zájem křesťanské zbožnosti o potvr-

⁴² KD², § 337, poznámka
⁴³ Srov. CG², § 11, Vysvětlení 5b, na konci, tamtéž s. 83
⁴⁴ CG², § 10, Vysvětlení, tamtéž s. 65
⁴⁵ Srov. CG², § 11, Vysvětlení 5b, na konci, tamtéž s. 83
⁴⁶ Srov. CG², § 7, Teze
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zení setkává v pokračujícím tázání s rozdílnými vědeckými informacemi.
V tomto myšlenkovém pokroku je nutno rozlišit dvě rozdílná stanoviska.
Z analýzy křesťanské zbožnosti jako vyšší formy vnímání očištěné od
smyslového sebevědomí vyplývá, že se může zaměřit jen na jeden objekt
a tím je tedy dokonale „monoteistická“. Vývoj ke stále silnějšímu zdu-
chovnění bezprostředního sebevědomí dovoluje postavit na sám vrchol
křesťanskou víru jako nejvyšší formu:

„A tak toto srovnání se sobě rovnými ručí za to, že je křesťanství ve skutečnosti
nejdokonalejší mezi nejvíce vyvinutými formami náboženství.“⁴⁷

Toto pojetí se opírá o určení filosofie náboženství přejaté z etiky, podle
nějž na nejvyšším stupni monoteismu se židovství omezilo na „abraha-
movský kmen“ a teprve později, po babylónském zajetí, se stalo zcela
monoteistickým a islám se pro svou vášnivost a „smyslový obsah svých
představ“ ještě plně neoddělil od smyslově vázaného vývojového stupně.
Tento hodnotový rozdíl mizí ovšem při vlastním nábožensko filosofickém
rozlišování teleologického, popř. estetického druhu zbožnosti:

„Monoteistický stupeň se tak ukazuje rozdělen, teleologický typ je nejvíce vy-
jádřen v křesťanství, méně dokonaleji pak v židovství, a naproti tomu rovněž
dokonale monoteistické mohamedánství vyjadřuje typ zřetelně estetický.“⁴⁸

Teleologická zbožnost se v křesťanství projevuje ve směřování všech
situací – též trpných a bolestných – ke Království Božímu, čímž se jim do-
stává mravního určení, zatímco estetická zbožnost např. islámu nikterak
nevede „k témuž podřízení trpného činnému“.

„Spíše tato podoba zbožnosti [tj. islámu] dochází naprostého klidu ve vědomí
nezměnitelných Božských úradků, takže i vědomí vlastní činnosti se snoubí
s pocitem absolutní závislosti takovým způsobem, že jeho určenost je dána jako
součást oněch úradků: v tomto fatalistickém charakteru se nanejvýš zřetelně
ukazuje, jak je tu mravnost podřízena přirozenosti.“⁴⁹

Nebudeme náležitě rozumět tomuto zdánlivému rozporu mezi rovno-
cenností a podřadností islámu ve vztahu ke křesťanství, jenž je rozhodující
pro naše přijetí křesťanského nároku víry, pokud nezohledníme, které ze
zúčastněných disciplín a instancí se svými výpověďmi a zájmy a ve kterém
aspektu přispěly k myšlenkovému pokroku. Rozhodující pro překonání
tohoto rozporu je, že filosofie náboženství reaguje pouze na zájem křes-
ťanské víry vyjádřený otázkou, zda křesťanství nelze označit za nejvyšší

⁴⁷ Srov. CG², § 8, Vysvětlení 4b, na konci, tamtéž s. 56
⁴⁸ Srov. CG², § 9, Vysvětlení 2, na konci, tamtéž s. 64
⁴⁹ Srov. CG², § 9, Vysvětlení 2, tamtéž, s. 63f
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výraz náboženského vědomí. Filosofie sama má pouze zájem o deskrip-
tivní pojmovou diferenciaci v rozličných „způsobech“ a přejímá stupňovitá
hlediska z etiky, na jejíchž základech je sama vystavěna jako speciální
disciplína. Přitom je třeba myslet na to, že tyto úvahy mají sice u Schleier-
machera obecně vědecký úvod a jsou opřeny o odborné výklady, vyjadřují
se však zvláštním definitorickým aparátem křesťanské věrouky. Nejsou
tedy v mezináboženském nebo lidském ohledu nikterak „neutrální“. Je
třeba uvážit, co by tytéž disciplíny odpověděly na příslušné otázky jiných
náboženství.

Otázku po odstupňování či hodnotovém rozlišování náboženství lze
srovnat s odhadem výšky kmene a větví stromu od země. Z různých směrů
se různé větve jeví jako nejvyšší vrchol stromu. Pohledu soustředěnému
na křesťanskou „větev“ stromu zbožnosti se tato perspektivicky ukazuje
jako nejvyšší. Obecná filosofie náboženství tento pohled ovšem relativizuje
jinými úhly pohledu.Má sklon pokládat více vrcholků za stejně vysoké. Te-
prve kombinovaným srovnáním posudků z různých úhlů pohledu může
padnout uvážlivý soud o relativní výši jednotlivých větví.

Tvrzení, že Schleiermacher považoval křesťanství za „absolutní“, tzn.
dokonalé, je proto třeba silně relativizovat. Není žádný „Schleiermacher“ –
zastánce dogmatického pojetí pravdy, nýbrž pouze autor jemné kom-
binace rozličných perspektiv a hledisek. Dílčí výsledky této kombinace
nehrají v dalším vývoji nijak významnou roli. V definici křesťanství dle
§ 11Věrouky lze sice ještě rozeznat příspěvky jednotlivých disciplín s jejich
přejímkami, nejvyšší kombinatorické formulace ale nepřijímá. Pro další
výklad stačí křesťanství vykázat a zabezpečit oblast nekonečného nábo-
ženského „pole“.⁵⁰ Takto může být Schleiermacherův nástin označen za
projekt náboženské „teorie pole“⁵¹. Pro náboženství obecně předpokládá
„náboženskou provincii v mysli“.⁵²

⁵⁰ Schleiermacher vyjádřil to, co dnes média a veřejné diskuse označují jako „zápas kultur“
či „clash of civilizations“: „Na tomto nejvyšším stupni monoteismu nám dějiny ukazují
pouze tři velká společenství, židovské, křesťanské a mohamedánské, první téměř vyhaslé,
další dvě zápasící o vládu nad lidským pokolením.“ (CG², § 8, Vysvětlení 4b, tamtéž s. 56) –
Hinduismus a buddhismus s jejich rovněž částečně universalistickýmposelstvímnebyly –
na rozdíl od Hegela v téže době – přijaty, jak by odpovídalo jejich významu, ačkoli do
značné míry utvářejí a rozvíjejí náboženské sebevědomí. Přesto představuje Schleierma-
cherova kombinatorická metodika dodnes základní model srovnávání náboženství.

⁵¹ „Žeň je velká, dělníků málo. Nekonečné pole se otevírá v každém z těchto náboženství
a mohou se na něm rozptýlit celé tisíce dělníků. Neobdělaná země se rozprostírá před
zraky každého, kdo je schopen vytvořit a udělat něco vlastního, a svaté květy voní a stavějí
na odiv svou krásu ve všech krajinách, kam ještě nikdo nepronikl, aby o nich rozjímal
a radoval se z nich.“ Promluva pátá, O náboženství p. 264

⁵² Závěr Promluvy první, O náboženství p. 37
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Otázka, jež se se Schleiermacherovým kombinatorickým odstupňová-
ním náboženství nabízí jako poslední, se týká měřítek jeho srovnávacího
soudu. Zde by se mělo říci, že napětí mezi smyslovým a duchovním, růz-
norodým a jednotným, přirozeným amravním,materiálním a spirituálním
způsobem rozvoje lidské způsobilosti v duchovní, kulturní a sociální ob-
lasti je u Schleiermachera poznačeno základním noetickým napětím mezi
objektivitou a subjektivitou, tzn.mezi vnějškemanitrem lidského vnímání.
Nelze si nevšimnout skutečnosti, že materiálno je silněji zakoušeno vnějš-
kově a duchovno niterně, jelikož duchovní veličiny, též kulturní povahy,
musejí být vždy teprve odlišeny a učiněny představou pro společenství,
zatímcomateriální předměty jsou zkušenosti dostupné přímo. V tom je za-
ložen i Schleiermacherův eticko-náboženskofilosofický soud. Přestože lze
jeho příkladně rozvinutou koncepci vědy pokládat za idealistickou, nutné
to není, jelikož má svůj počátek v základních obsazích lidského poznání
jako takového. Nese jak idealistické a církevní, tak také obecně vědecké
rysy. Náboženství je dokonce naopak jasným předpokladem definice noe-
tického protikladu a tedy i duchovna jako takového.

5. Závěry
Schleiermacher uskutečnil svůj filosoficko-teologický myšlenkový model
pouze v jakési počáteční formě. O dvě stě let později mnohé z jím navr-
žených disciplín, zvláště apologetika a polemika, nejsou ještě významněji
rozvinuty. Proto se nabízí otázka, co se stane, vezme-li někdo vážně
a rozvine-li dále, co bylo pouze načrtnuto. Tato otázka souzní s poža-
davkem vůči náboženstvím a konfesím, aby se vyrovnaly s protikladem
mezi materiálním a spirituálním zaměřením. Na tuto výzvu šířeji odpo-
věděl Schleiermacherův berlínský kolega Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770–1831) ve své systematicky pojaté filosofii náboženství a zkoumání
dodal účinné kategorie.

Rovněž Hegelovu filosofii náboženství určuje napětí mezi objektivitou
a subjektivitou vědomí, zatímco luterskou konfesi pochopil jako realizaci
subjektivního ducha⁵³, zohlednil větší množství historicky významných
náboženství a křesťanství – na rozdíl od Schleiermachera – bez metodic-
kých výhrad povýšil na absolutní náboženství.⁵⁴ Spektrální diferenciaci na

⁵³ G. W. F. Hegel: Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, Werke Bd. 12, Frankfurt
a.M. 1970, s. 494; srov. týž: Filosofie dějin, Pelhřimov 2004, s. 263

⁵⁴ Vorlesungen zur Philosophie der Religion II, Werke, Bd. 17, Frankfurt a.M. 1969, s. 188
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spíše věcnou a spíše spirituální zbožnost⁵⁵ pochopil jasněji a jeho násle-
dovníci, leví i praví hegelovci ji rozhodněji využili v bádání o dějinách
kultury a náboženství. Marxova diferenciace společenské základny a nad-
stavby, jež se opírá o Hegelovu filosofii, mnohem silněji zdůraznila, např.
v historické sociologii, základní orientaci na objektivitu a subjektivitu, což
přineslo své vědecké plody.

Vraťme se však ke Schleiermacherovi. Jednokolejná, vykládající teo-
rie dějin padla za oběť subjektivismu příslušného pojmového soudu, na
čemž také ztroskotala. Pro odstupňování křesťanství v teologii to bylo
prokázáno Troeltschovým pojednáním Absolutnost křesťanství (1902).
Vzájemné poučování a ucelování disciplín relevantních pro nábožen-
ství, jak ho předvedl Schleiermacher, nelze jednoduše přejít spekulací
a hrubým zobecňováním. Plným právem zde Schleiermacher vznáší ná-
rok encyklopedicky orientovaného odborného vědce. Jeho perspektivicky
kombinující myšlenkové úsilí přitom zůstává příkladné a směrodatné. Jak
bylo možno vyčíst už z Promluv, vykazuje toto myšlení relativizující, ega-
litářské rysy a z monopolisticky znějících vět o postavení křesťanství mezi
náboženstvími⁵⁶ dokonce vyvozuje tolerantní závěry. Křesťanství pohrdá
„despotismem“, „aby ovládalo lidstvo jako jediná podoba náboženství“,
chce spíše „rozmanitost nazírat mimo sebe“ a „stále očekává vykoupení
z bídy, která ho nesnesitelně svírá“, „rádo vidí, jak se vynořují jiné a mladší
podoby náboženství, natěsnány jedna k druhé, ze všech bodů.“⁵⁷ Křesťan-
ství je „náboženství všech náboženství“, tj. „vyšší potence“ náboženství,
neboť prostupuje v dokonale idealizované podobě do celého Universa
a rozšiřuje tak „samo náboženství jako látku pro náboženství“⁵⁸.

Prostřednictvím Promluv se vzájemná soutěž náboženství posunuje od
morální konkurence (Lessing) a spekulativně konstruované klíčové role
v ontologických a dějinných strukturách (Spinoza, Hegel) ke sporu omno-
hovrstevnost mysticko-kontemplativní vydanosti Universu. „Věk konfesí“
šťastně končí tím, že se už nepočítá, k jakému příslušíme náboženství
a konfesi, nýbrž to, zda máme „náboženství“. To je nové pro „vzdělance
mezi jeho utrhači“, na něž se Promluvy obracejí. Konfliktní vztah, jenž
těžce tížil jedince i národy, je takto absorbován duplicitou esoterického
a exoterického učení. První nalezneme v prvním vydání Promluv stejně
⁵⁵ Vorlesungen zur Philosophie der Religion II, tamtéž, s. 328; Vorlesungen zur Philosophie

der Geschichte, tamtéž, s. 495; srov. Filosofie dějin, s. 263
⁵⁶ „Skvělejší, vznešenější, dospělého člověka hodnější, hlouběji pronikající do ducha sys-

tematického náboženství a směleji se rozevírající po celém Universu je původní názor
křesťanství.“ Promluva pátá, O náboženství, p. 291

⁵⁷ Tamtéž, p. 310–311
⁵⁸ Tamtéž, p. 293–295
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jako již v antické filosofii od Aristotela dále, v tomistické teologii ka-
tolicismu s jejími obory platnosti „přirozeností“ a „milostí“ stejně jako
v reformačním poselství Lutherově. Pro ty, kdo „vážně“ chtějí být křes-
ťany⁵⁹, platí prosté poznání, že „mají svou bohoslužbu v Duchu“⁶⁰. Pouze
pro ty, kdo jsou katecheticky připravováni platí ještě omezující normy zís-
kávacího prostředkování.

Schleiermacherovým, na pocitu a názoru založenýmmodernímpojetím
náboženství padá nejen absolutní protiklad mezi náboženstvími, nýbrž
též nepřátelské rozpory konfesí. Společné medium a fluidum je odha-
leno a rétoricky nadšeným způsobem znázorněno. Je vytýčeno „pole“, na
němž rozdílné „pevné body“ v archimedovském smyslu dovolují zaujímat
rozdílné perspektivy.⁶¹ Takto mohou všichni nábožensky k názoru Uni-
versa motivovaní duchové bez ohledu na církevní status určit své místo
a svou podstatu. Náboženské protiklady jsou relativizovány jako rozdílné
momenty v pojímání Universa. Pro křesťanství může vlastně být jen ještě
jedna dobře organizovaná křesťanská církev, v níž každý, kdo má zájem,
může spolupracovat a vést bez ohledu na konfesní příslušnost, postavení
a předchozí náboženské vzdělání, ovšem aniž by se přitom staré formy
staly zbytečnými.⁶² Kombinatorický perspektivismus oslabuje náboženské
vymezení a ruší přílišné nároky. To by jako výsledek nemělo uniknout naší
pozornosti. – Je to uskutečnění moudrosti Ježíšovy: člověk zde není pro
sobotu, tzn. pro církev, nýbrž sobota a tedy i církev pro člověka (srov.
Mk 2,27).

Je zásluhou českých bratří a bratrské reformace, že proti vší klerikální
sebeabsolutizaci objevila plné právo tzv. „laiků“ jako náboženských sub-
jektů a poprvé je osvobodila ze středověké vázanosti. Sbory českých bratří
si přes všechny krizové otřesy dodnes podržely subjektivní náboženskou

⁵⁹ Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts, 1526, Weimarer Ausgabe der Werke Martin
Luthers, 19,75,5. Promluvy zastávají Lutherův koncept „veřejného podnětu k víře a ke
křesťanství“, tamtéž, řádek 1f.

⁶⁰ WA 19,73,14
⁶¹ Srov. Promluva pátá, p. 259f: „Krátce shrnuto: individuum a náboženství, jak ho hledáme,

nemůže vzniknout jinak než tím, že některý jednotlivý názor Univerza bude svobodně –
jinak se to totiž nemůže stát, jelikož každý názor by na to měl stejné nároky – učiněn
středobodem celého náboženství a vše se k němu vztáhne.“ – To je klíčový koncept per-
spektivistické filosofie náboženství.

⁶² „Für das Christentum kann es eigentlich nur noch eine gut organisierte christliche Kirche
geben, bei der jeder, der Interesse daran hat, leitend mitarbeiten darf, ohne Rücksicht auf
Konfessionszugehörigkeit, Stellung und religiöse Vorbildung, freilich ohne dass die alten
Formen dadurch überflüssig würden.“ [pozn. překl.]
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svobodu, již Schleiermacher rozvinul moderním způsobem do filosofic-
kých a teologických důsledků.⁶³

(přeložil Jan Kranát)

⁶³ Srov. Jií Otter: Evang. Church of Czech Brethren. The first Unified Church in the Heart
of Europe, Prague 1992
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