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sk˘ch pﬁedstav s pﬁedstavami a koncepcemi
ostatních indoevropsk˘ch kultur. Díky tomu
mÛÏe pﬁípadn˘ ãtenáﬁ získat pﬁi souãasném
nedostatku relevantní ãesky psané literatury
kvalitní vhled do základních rysÛ germánsk˘ch náboÏensk˘ch pﬁedstav a seznámit se
s hlavními postavami germánského panteonu a s jejich interpretací.
Celkovû je moÏné knihu BÛh a bohové
hodnotit velmi pozitivnû, protoÏe vedle fundovan˘ch pﬁehledÛ vybran˘ch náboÏensk˘ch koncepcí se mohou její ãtenáﬁi seznámit i s pﬁehledem kvalitní literatury, kter˘ je
souãástí kaÏdé studie. StudentÛm religionistiky a zájemcÛm o tuto vûdu se tak dostává
do ruky dobrá uãebnice, která zaplÀuje jednu z mnoha dûr existujících v ãeské religionistické literatuﬁe. Bylo by dobré, kdyby se
podobnû koncipované tituly objevovaly ãastûji a vedle brnûnské ﬁady Religionistika se
objevila i dal‰í religionistická edice zamûﬁená napﬁíklad právû na komparaci jednotliv˘ch náboÏenství ãi náboÏensk˘ch fenoménÛ. Bylo by ale vhodné, aby publikace
tohoto typu zahrnovaly také metodologické
studie, které by umoÏnily lépe uchopit zpracovávanou problematiku.
DAVID VÁCLAVÍK

Alois Kﬁi‰Èan,
Poãátky pastorální teologie
v ãesk˘ch zemích,
Praha: Triton 2004, 133 s.
ISBN 80-7254-605-8.
Zatímco politické i sociální dûjiny druhé
poloviny 18. století patﬁí mezi tradiãní zájmy ãeské historiografie, o duchovních dûjinách tohoto období to rozhodnû neplatí.
Z hlediska historického poznání je naopak
osvícenství, jak nedávno poznamenala D.
Tinková, „dobou temna“ (Daniela Tinková,
Hﬁích, zloãin, ‰ílenství v ãase odkouzlování
svûta, Praha: Argo 2004, 27). Je to ‰koda,
protoÏe právû zde je tﬁeba hledat poãátky
ãeského národního obrození, ale i moderní,

potaÏmo (stále je‰tû) souãasné konceptualizace svûta vÛbec, stejnû jako zrod dlouho trvajících náboÏensk˘ch forem a institucí.
Osvícenské náboÏenské reformy, mírnûj‰í
za Marie Terezie a radikálnûj‰í hlavnû v období samovlády jejího prvního syna, formovaly ãeskou religiozitu mnohdy aÏ do 20.
století. Nedostatky dûjezpytného bádání
proto musí doplÀovat teologové, nejãastûji
z ﬁad protestantsk˘ch církví, i kdyÏ stále je‰tû koncepãnû nej‰ir‰í dílo vûnované „rakouskému“ osvícenství pochází z pera (tehdy je‰tû) katolického teologa E. Wintra.
·edesát let stará práce vyÏaduje v ﬁadû ohledÛ upﬁesnûní ãi doplnûní. VÛbec bych se pﬁitom nebránil, kdyby to znovu bylo z pera
katolického bohoslovce, pokud by ‰lo o studii vyhovující vûdeck˘m standardÛm. Práce
Aloise Kﬁi‰Èana vûnovaná poãátkÛm pastorální teologie, tedy nav˘sost osvícenskému
teologickému projektu, v‰ak tato kritéria
splÀuje jen zãásti – její autor se snaÏí prostﬁednictvím poznání poãátkÛ pastorální
teologie ovlivnit její souãasné smûﬁování,
coÏ je sice záleÏitost teologická, av‰ak
v principu by nemusela b˘t na ‰kodu relevantní vûdecké práci.
PotíÏ je spí‰e v tom, Ïe Kﬁi‰Èanovo dílo
má charakter kvalitní diplomní práce, ale
nic víc; autor nadto nezná ani standardní domácí díla na dané téma. Odpustil bych mu
pominutí nedávno vy‰lého druhého dílu
Zuberov˘ch náboÏensk˘ch dûjin Moravy
v 18. století (Rudolf Zuber, Osudy moravské
církve v 18. století II, Olomouc: Matice cyrilometodûjská 2003), protoÏe práce na knize asi trvala del‰í ãas, stejnû jako âinátlovy
ãasopisecké studie (Kamil âinátl: „Katolické osvícenství a koncept pastorální teologie“, Kudûj: âasopis pro kulturní dûjiny 2,
2000, 28-39), ale diskuse o pastorální teologii bez znalosti kupﬁíkladu Dobrovského
olomouck˘ch pﬁedná‰ek (viz Miloslav KaÀák et al. [eds.], Z náboÏenského odkazu
Josefa Dobrovského, Praha: ÚCN 1954,
143-207) je pﬁinejmen‰ím na pováÏenou.
Navíc diskutuje-li autor o olomouckém generálním semináﬁi, pﬁípadnû univerzitû, nemûl by zapomínat, Ïe vedle studie F. Cinka,
z níÏ s jist˘mi (oprávnûn˘mi) rozpaky vychází, existují jeho dal‰í dûjiny z pera
J. Drábka (Jan Drábek, Moravsk˘ generální
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semináﬁ, 1784-1790, Lo‰tice: Spoleãenská
knihtiskárna 1946), nehledû na novûj‰í práce. Pﬁedev‰ím v‰ak postrádám zmínku
o tom, Ïe alespoÀ struãné dûjiny ãeské pastorálky zpracoval vedle J. Tomana ãi J. Folt˘novského (uvádûn˘ch ponûkud neorganicky na s. 68-69), v jejichÏ pﬁípadû ‰lo
o prolegomenální kapitoly novûj‰ích uãebnic, jiÏ F. Ko‰ák (Franti‰ek Ko‰ák, Dûjiny
ãeské katechetiky I-II, Olomouc: Matice cyrilometodûjská 1922, zejm. II, 122-136).
Tyto v˘tky nebudiÏ brány jako hnidopi‰ství,
to bych je mohl je‰tû rozhojnit, ale pﬁedev‰ím jako upozornûní na vûcné nedostatky,
protoÏe vyuÏití existujících studií a edic by
Kﬁi‰Èanovû práci na mnoha místech v˘raznû
pomohlo, pﬁípadnû i umoÏnilo ‰ir‰í rozhled
po my‰lenkovém smûﬁování doby, o které
pí‰e.
Autor knihu rozdûlil na ãtyﬁi kapitoly,
v první se zab˘vá historick˘m v˘vojem pastorální teologie, respektive referuje konceptualizace J. van der Vena a M. Lehnera
(s. 11-21). Ze srovnání obou pﬁístupÛ vyvozuje, Ïe pastorálka, jiÏ pﬁineslo a na univerzitách jako jeden z mála my‰lenkov˘ch
primátÛ habsburské monarchie institucionalizovalo osvícenství, má hodnû co ﬁíci i souãasné (katolické) teologii, pﬁestoÏe její v˘voj v 19. a 20. století vedl k podstatnému
zúÏení pÛvodního konceptu. PotíÏ je v‰ak
v tom, Ïe se Kﬁi‰Èan – stejnû jako autoﬁi, ze
kter˘ch vy‰el – zab˘vá pouze katolickou
a v˘luãnû institucionalizovanou podobou
její v˘uky, i kdyÏ dále pﬁipomíná Canisia
nebo Binsfelda, kteﬁí v 16. století naznaãili
podobné teologické smûﬁování (s. 22-23).
Stranou tak zÛstává celé katolické osvícenství, které k vytvoﬁení pastorální teologie
vedlo, byÈ se je‰tû nedostala do uãebního
plánu budoucích knûÏí. Pﬁímo paradigmatick˘ v˘znam mûla díla Jeana Opstaeta
(Pastor bonus, seu Idea, Officium, Spiritus
et Praxis pastorum, Mecheln 1689) a Lodovica A. Muratoriho (Della carita christiana,
Venezia 1736), která Kﬁi‰Èan alespoÀ registruje (s. 63-64). Podobnû pominuti jsou také
protestant‰tí autoﬁi, kteﬁí nehovoﬁili o pastorální, n˘brÏ o praktické teologii. Autor je
pomíjí dokonce i v pﬁípadech, kdy na nû
spisovatelé ãesk˘ch pastorálek explicitnû
odkazovali: Jiljí Chládek zmiÀuje deset

autorÛ (Poãátkowé Opatrnosti Past˘ﬁské…
I, Praha 1780, 23), Franti‰ek Gift‰ic a Václav Stach osm (Poãátkowé … Past˘ﬁské
Theologie…, Praha 1789, 14-15). Nutno také zmínit skuteãnost, Ïe star‰í byla i tradice
provozování „kausální pastorace“, o které
Kﬁi‰Èan hovoﬁí v návaznosti na J. Ziemera,
protoÏe charakter orientace na konkrétní Ïivotní události, sociální skupiny apod. mûla
tﬁeba uÏ Motû‰ického Ruãní kníÏka, poprvé
vydaná v roce 1687 (viz Jan Malura – Pavel
Kosek [eds.], âist˘ plamen lásky: V˘bor
z písní pobûlohorsk˘ch exulantÛ ze Slezska,
Brno: Host 2004, 27). Úzké pojetí (studia)
pastorální teologie jako vysoko‰kolské disciplíny je tedy nav˘sost sporné a zpochybÀuje základní my‰lenku autora recenzované
práce: ohledáním poãátkÛ této disciplíny
pﬁispût k jejímu aktuálnímu rozvoji na poli
ekumenick˘ch vztahÛ a oslovit – s A. Weberem ﬁeãeno – „ãtvrtého ãlovûka“.
Vzhledem k úzkému pojetí pastorální
teologie spatﬁuje A. Kﬁi‰Èan její vlastní poãátky v rakouském „státním osvícenství“,
v reformû teologického studia z let 17741777 provedené z pﬁíkazu Marie Terezie
bﬁevnovsko-broumovsk˘m opatem F. S.
Rautenstrauchem. Této problematice vûnoval druhou kapitolu knihy (s. 22-81). Je sice asi nesprávné, ponechává-li stranou dﬁívûj‰í reformu van Swietenovu z roku 1752,
která kladla znaãn˘ dÛraz na morální teologii, z níÏ se pozdûji pastorálka vydûlila, nicménû zakotvení Rautenstrauchovy reformy
do dobov˘ch souvislostí vztahu státu a církve, stejnû jako její vztaÏení k filosofick˘m
a teologick˘m základÛm „rakouského“
osvícenství lze hodnotit jednoznaãnû kladnû. Kﬁi‰Èan nepodlehl dikci star‰ích katolick˘ch autorÛ, kteﬁí mûli pro osvícenskou teologii malé pochopení, naopak si uvûdomil
jejich vlastní omezení katolick˘m konfesionalismem nebo ãesk˘m nacionalismem, a to
zejména v pﬁípadû jiÏ zmiÀovaného
F. Cinka (s. 31), ale i dal‰ích (s. 54). V tomto kritickém odstupu, kter˘ se t˘ká i nûkter˘ch souãasn˘ch katolick˘ch bohoslovcÛ
(R. Mal˘ na s. 32; srov. také moji recenzi
pro Studia Comeniana et Historica 74,
2005), spoãívá asi nejvût‰í pﬁínos jeho práce.
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Podstatou Rautenstrauchovy reformy
teologického studia byla snaha o návrat
k prvotní církvi zdÛrazÀující Písmo a etiku.
K naplnûní tohoto ideálu mûl vûﬁící vést
ﬁádnû (nejen teologicky) vzdûlan˘ a v‰estrannû vzorn˘ faráﬁ, pﬁipraven˘ pro tento
úkol právû pastorální teologií. Tato disciplína proto tvoﬁila úheln˘ kámen a zároveÀ vyvrcholení teologického studia, novû obohaceného také o hermeneutiku Písma,
roz‰íﬁení církevních dûjin a zámûnu spekulativní dogmatiky za pozitivní. Kﬁi‰Èan pﬁetiskuje cel˘ návrh její osnovy (s. 54-62). Po
pﬁijetí tohoto plánu bylo nutné vytvoﬁit nové uãebnice, kter˘ch se ujali F. Ch. Pittroff,
J. Lauber, F. Giftschütz a pozdûji dal‰í (s.
65-68). Zvlá‰tností nového pﬁedmûtu, vypl˘vající z jeho praktického úãelu, bylo
vyuãování ve vernakulárních jazycích.
V habsburské monarchii, kde k tomu do‰lo
poprvé, to znamenalo vedle právû uveden˘ch nûmeck˘ch pastorálek také pﬁípravu
jazykovû ãesk˘ch uãebnic pro potﬁeby praÏské a (doãasnû) brnûnské teologické fakulty, respektive v osmdesát˘ch letech – na coÏ
A. Kﬁi‰Èan ponûkud zapomnûl – i generálních semináﬁÛ. Vyuãování této disciplíny
v ãe‰tinû pﬁitom mûlo své institucionální
peripetie i nepochybn˘ vliv na pozdûj‰í národní obrození (s. 74-81). Zprvu k nûmu
slouÏila jiÏ citovaná uãebnice Chládkova
a od roku 1789 StachÛv pﬁeklad Giftschütze, kter˘ pﬁetrval i dal‰í reformu teologického studia ze záﬁí 1790. Sporné je
ov‰em tvrzení, vycházející z F. Cinka, Ïe
o nahrazení Chládkovy uãebnice se osobnû
postaral V. Stach (s. 92). Po mém soudu ‰lo
spí‰e o snahu o (obsahové, nikoli jazykové)
sjednocení uãebnic v celé monarchii. Nov˘
císaﬁ Leopold II. kaÏdopádnû v souvislosti
se zru‰ením generálních semináﬁÛ prosadil
zmûny teologického studia, které se dotkly
i pastorální teologie. K opu‰tûní ãe‰tiny
i nûmãiny ve prospûch latiny v‰ak do‰lo aÏ
na poãátku 19. století. Z dosavadních v˘zkumÛ pﬁitom není jasné, podle jaké uãebnice se po tomto zlomu uãilo. Jde o zásadní
skuteãnost, protoÏe povinností vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ bylo, jak ukázal kupﬁíkladu
BolzanÛv proces, de facto jen pﬁevyprávût
obsah knihy. A. Kﬁi‰Èan této otázce bohuÏel
nevûnoval pozornost a soud R. Zubera, Ïe

‰lo o Regulae pastorales F. Polá‰ka z roku
1803 (Rudolf Zuber: Osudy moravské církve v 18. století I, Praha: ÚCN 1987, 211212) se mi nepodaﬁilo ovûﬁit. Teprve v roce
1812 totiÏ byla v celém Rakousku pﬁedepsána nûmecká uãebnice Reichenbergerova, pﬁiãemÏ v Olomouci se nûmecky
pﬁedná‰elo od roku 1823 (vychovatelství
a katechetika) a 1829 (celá pastorálka)
(s. 81).
Dvû dal‰í kapitoly své práce A. Kﬁi‰Èan
vûnoval jednak popisu obou ãesk˘ch uãebnic (s. 82-98), v Chládkovû pﬁípadû do
znaãné míry vlastnû pﬁetisku obsahu, a jejich srovnání stran pojetí katechetiky a homiletiky (s. 99-121). Do‰el pﬁitom k závûru,
Ïe „Giftschütz/Stach více sází na úﬁednick˘
smysl pro povinnost a na dÛleÏitost pravidel; bylo by v‰ak asi pﬁíli‰n˘m zjednodu‰ením vyãítat mu bezboÏnost ãi pouhou racionalitu. Své dílo chápe jako spolupráci na
díle BoÏím. Chládek oproti tomu klade dÛraz na mravní a náboÏenskou stránku ãlovûka. Pokud se t˘ká jiÏ zmiÀovan˘ch v˘tek,
Ïe Giftschütz opírá na rozdíl od Chládka
v‰e o císaﬁská naﬁízení, ãi Ïe pastorálku staví na státních pﬁedpisech, … dÛvodem rozdílu nemusí b˘t Chládkova vût‰í zboÏnost
a Giftschützova vût‰í afinita ke státu, ale
pouze praktické dÛvody, Ïe jednodu‰e v dobû, kdy Chládek svou pastorálku psal,
uvedená naﬁízení je‰tû nebyla vydána“
(s. 118-119). Kﬁi‰Èanova studie tak dílãím
zpÛsobem reviduje dosud standardnû pﬁijímané hodnocení, i kdyÏ v samotném závûru
práce je (oprávnûnû) pﬁipomenuto, Ïe vedle
ãetn˘ch kontextuálních i vnitﬁních shod mezi osvícenskou pastorální teologií a souãasn˘m stavem této disciplíny lze spatﬁovat také v˘znamné rozdíly, a to pﬁednû v mnohem
vût‰í závislosti autorÛ pozdního 18. století
na státní autoritû a dále v jejich men‰í teologické zakotvenosti a jejím „nahrazení
mravnû pedagogick˘mi argumenty a cíly“
(s. 124).
Litovat lze jen toho, Ïe autor nevûnoval
více pozornosti dal‰ím tématÛm. K. âinátl
totiÏ v jiÏ citované studii zdÛraznil napﬁíklad Chládkovo a Giftschützovo rozdílné
pojetí emocionálního pÛsobení kázání
(„afektÛ“) nebo vztahu duchovního past˘ﬁe
k nectn˘m tohoto svûta. K dal‰ím anal˘zám
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by nepochybnû mûlo vést kritické zhodnocení soudobé pﬁedná‰ky J. Dobrovského
a dal‰ích (nûmeckojazyãn˘ch) pojetí, návaznost ãeské/„rakouské“ osvícenské katolické teologie na protestantismus atd. Místo
toho je kniha uzavﬁena „jazykovû zpracovan˘m“ úvodem ke Stachovu pﬁekladu
Giftschütze (s. 125-129, v originále s. 117), kter˘ je moÏná ilustrativní, ale pro váÏnûj‰í studium zcela zavádûjící. Nejde totiÏ
o transkripci, text je pozmûnûn autorov˘mi
zásahy a dodrÏeno není ani jeho ãlenûní na
paragrafy.
Celkové hodnocení PoãátkÛ pastorální
teologie v ãesk˘ch zemích musí b˘t nutnû
rozporné. Autor sice (znovu)otevﬁel nepﬁíli‰
probádané téma svrchovaného v˘znamu
a chvályhodnû opravil ãi relativizoval ﬁadu
zaveden˘ch interpretaãních kli‰é, ovlivnûn˘ch konfesionálními spory, ãesk˘m nacionalismem ãi protiosvícensk˘m bojem katolické teologie druhé poloviny 19. století
(nebo i novûj‰í), svÛj pﬁístup v‰ak nedokázal prezentovat v patﬁiãné ‰íﬁi a s dostateãn˘mi kontextuálními znalostmi. Srovnání
byÈ jen dvou uãebnic totiÏ jde, s v˘jimkou
hlub‰ího ponoru ke katechetice a homiletice, namnoze po povrchu. Po formální stránce postrádám stránkové odkazy na prameny, jen nûkde nahrazené ãísly paragrafÛ.
Nehistorikovi bych sice odpustil titulování
Marie Terezie jako císaﬁovny (s. 23), jíÏ se
jako Ïena samozﬁejmû nikdy nemohla stát,
nebo „Rakousko“ ve smyslu habsburské
monarchie pﬁed rokem 1804, av‰ak soud, Ïe
„oficiální [barokní] církevní liturgie ãasto
sv˘mi vyumûlkovan˘mi ceremoniemi neodpovídala lidovému cítûní“ (s. 24), je uÏ
vyloÏenû ahistorick˘, protoÏe platil jeho
prav˘ opak (viz napﬁ. R. Zuber, Osudy… II,
186-187). Je sice sporné, zda poÏadavky
kladené na knûze osvícensk˘mi architekty
nové duchovní správy pﬁesahovaly jejich
moÏnosti nebo ne, jak se tvrdí na s. 47, docela jistû je v‰ak nemûla znesnadnit izolovaná role knûze, protoÏe právû o pﬁekonání
této izolace osvícenství usilovalo. Jak ukázal R. Zuber, projevilo se to kupﬁíkladu
i v jejich titulatuﬁe, kdy místo v˘razu
„knûz“ byla dávána pﬁednost oznaãením
„faráﬁ“, „duchovní správce“ ãi „náboÏensk˘
uãitel“ (R. Zuber, Osudy… II, 131). Mezi

dal‰ími sociálními aktivitami hrálo v˘znamnou roli právû zpraktiãtûní homiletiky
a pastorace (Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství, Praha: Lidové noviny 2001, 142152). BûÏnému ãtenáﬁi v‰ak pﬁíli‰ neposlouÏí ani paralelní pﬁeklady nûmeck˘ch textÛ,
vãetnû názvÛ uvádûn˘ch dûl, pokud se totéÏ
net˘ká také uÏívání latiny. Podobnû nedÛsledné je zãe‰tûní toponym (napﬁ. Trier místo Trevír na s. 23, zatímco na s. 33 se hovoﬁí o LovaÀi). Po formální, pﬁedev‰ím v‰ak
obsahové stránce by kniha A. Kﬁi‰Èana zaslouÏila ﬁadu úprav a doplnûní, neboÈ pﬁedstavuje jen dílãí v˘sek z mimoﬁádnû zajímavé a dÛleÏité problematiky. Pﬁepisování
pramenÛ nebo jejich ãistû vnûj‰í popis,
k nûmuÏ se autor na mnoha místech celkem
nedlouhého textu uch˘lil, v‰ak vyvolává
oprávnûné obavy, bude-li nûãeho takového
schopen. Od standardní diplomní práce, jejíÏ kvality po mém soudu publikovan˘ text
nepﬁekraãuje, totiÏ ke skuteãnû objevn˘m
monografiím, spojujícím obsaÏnost s umûním prezentace, vede je‰tû hodnû dlouhá
cesta.
ZDENùK R. NE·POR

Jakub Trojan,
JeÏí‰Ûv pﬁíbûh:
V˘zva pro nás,
Praha: Oikúmené 2005, 413 s.
ISBN 80-7298-136-6.
Profesor Jakub Trojan (nar. 1927) nabízí
v tomto spisu zral˘ plod nûjakého pÛlstoletí dosavadní teologické práce. Osmnáct let
z toho v pozici faráﬁe Církve ãeskobratrské
evangelické, dal‰ích ‰estnáct let mimo oficiální sluÏbu a teprve po sametové revoluci
na Evangelické teologické fakultû UK
v Praze. Je tam i dnes vedoucím katedry
teologické etiky. Jeho dosavadní spisy, jakoÏ i pedagogická aktivita, jak to odpovídá
jeho dávnému pﬁidruÏení k Nové orientaci,
smûﬁovaly spí‰e k sociálnû etick˘m otázkám, zejména v oblasti politiky a ekonomi-

