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Abstrakt:  
Hermeneutische Theologie war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts am 

stärksten, in der mitteleuropäischen Theologie hat sie jedoch bis heute – in 

Anknüpfung an die Theologie des Wortes Gottes – eine feste Stellung. Hermeneutik 

wird oft als der Rahmentitel des theologischen Unternehmens überhaupt benutzt. 

Theologisch wird der hermeneutische Zugang sehr eng an die biblische Hermeneutik 

angeknüpft, sodass oft die Grenzen zwischen der Hermeneutik als Rahmentheorie 

und der biblischen Hermeneutik fließend werden. Das Wortgeschehen wird dann 

theologisch hermeneutisch als das Geschehen des Wortes Gottes verstanden. Dieser 

Vorgang hat jedoch seine verdeckten Voraussetzungen und dann auch Probleme, die 

in drei Problemfeldern, in der Ontologie, in der Epistemologie und in der 

hermeneutischen Methode aufgezeigt werden. Der Artikel argumentiert im engen 

Anschluss an die Gedanken von I. U. Dalferth, dass die Hermeneutik von 

Voraussetzungen ausgeht, die sie jedoch selbst nicht begründen kann, und zu Fragen 

führt, die sie selbst nicht beantworten kann. Sie kann der Theologie einen guten 

Dienst tun, vor allem in den biblischen Disziplinen, kann jedoch nicht als die 

Rahmentheorie des Ganzen der Theologie fungieren.  
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Ingolf U. Dalferth začíná první kapitolu své knihy „Radikale Theologie“ – z níž v tomto 

článku průběžně vycházím a odpichuji se od ní k vlastním úvahám1 – slovy:  

 

„Všechno má svůj čas. Hermeneutická teologie měla svůj čas – v šedesátých, 

sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. To je hodně. Na rozdíl od 

                                                             
1  Odkaz do Dalferthovy knihy na konci odstavců mého textu se zpravidla vztahuje k celému danému 

odstavci. 



 

 

 

TEOLOGIE A HERMENEUTIKA 

37 

 

mnoha jiných teologických proudů nezůstala jen vyhlášením a programem, ale 

má minulost, již stojí za to připomínat.“2  

 

Ve středoevropské protestantské teologii, jak ji reprezentuje také česká protestantská 

teologie, je ovšem hermeneutika favorizovaným teologickým přístupem stále, anebo jím 

alespoň donedávna byla (alespoň ve smyslu velmi častého užívání pojmu „hermeneutika“ a 

„hermeneutický“ jako zastřešující charakteristiky teologického podnikání). Souvisí to jistě 

s barthovsko-bultmannovsko-daňkovským dědictvím a v rámci teologických disciplín se 

silným zdůrazněním biblistiky, v níž biblická hermeneutika hraje zásadní roli. Na základě 

tohoto důrazu se pak často pojímá hermeneuticky i celek teologie, hermeneutika tedy 

často tvoří rámcovou teorii veškerého teologického myšlení. Biblická hermeneutika tak 

plynule přechází do této obecnější roviny, a obráceně tato obecná rovina se konkretizuje 

především na práci s Biblí.3 Biblická hermeneutika a teologická hermeneutika se tak 

dostávají do těsné blízkosti.4 I já budu proto místy přecházet od hermeneutiky jako 

rámcového teologického systému k biblické hermeneutice a zase zpět.  

Hermeneutika jako favorizovaný teologický přístup je tak stále aktuální (na poli 

akademické i na poli církevní teologie) všude tam, kde výraznou roli hraje teologie Slova 

ve spojení s biblickými důrazy. Oproti Dalferthovu mínění z úvodu textu se tak 

domnívám, že aktualita hermeneutiky mimo německé prostředí pořád trvá. Ovlivněna je 

ovšem právě především německy píšícími autory. Tento článek se tedy bude pohybovat 

někde v prostoru nastaveném Heideggerem, Bultmannem, Fuchsem, Jüngelem a 

Gadamerem, vycházím ale především z kritických myšlenek Ingolfa U. Dalfertha a 

Umberta Eca.5  

Ač favorizovaná, ani hermeneutika není prosta metodických a principiálních 

problémů. Pokusím se na ně kriticky poukázat s cílem zase o něco lépe projasnit 

                                                             
2 Ingolf U. Dalferth, Radikale Theologie. Forum Theologische Literaturzeitung (Leipzig: Evangelische 

Verlagsanstalt, 2010), 23. 
3  Srv. podtitul Pokorného Hermeneutiky, „od základních otázek jazyka k výkladu Bible“, Petr Pokorný, 

Jakub Čapek, Růžena Dostálová, Lenka Karfíková, Alice Kliková, Zdeněk Mathauser, Jiří Mrázek, ed. et al. 

Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu Bible. Teologie (Praha: 

Vyšehrad, 2006). 
4  Charakteristický je Barthův důraz na exegezi, reprezentovaným jeho slavným výrokem „Exegese! Exegese! 

A ještě jednou exegese!“ Karl Barth a Finze Holger, Predigten 1921-1935. Gesamtausgabe 1, Predigten 

(Zürich: Theologischer Verlag, 1998), 428. 
5  Dále srv. Ingolf U. Dalferth, Evangelische Theologie als Interpretationspraxis: Eine systematische 

Orientierung (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2004); Umberto Eco, Teorie sémiotiky (Praha: Argo, 

2009); Umberto Eco, Meze interpretace (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004); Umberto Eco, Zeichen: 
Einführung in einen Begriff und seine Geschichte (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977). 
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teologickou metodu a její možnosti a zároveň ukázat, kde má v celku teologie 

hermeneutika své oprávněné místo. 

Hermeneutika je teorie výkladu a porozumění, která pracuje především s řečí a 

textem. Teologická hermeneutika pak pracuje s řečí o Bohu, jak je zakotvená v biblickém 

textu, anebo obecněji s Božím mluvením k člověku. Základní východisko tedy zní: mluví 

se, mluví se také o Bohu, ba dokonce mluví Bůh sám. Co tato řeč znamená, jak její význam 

správně uchopit a pochopit? Jak porozumět tomu, co řekl někdo jiný, často v jiné době, na 

jiném místě a většinou ne přímo nám? Anebo obecněji: jak správně pochopit, co se nám 

sděluje? 

Hermeneutika není jen jeden jediný přístup, v jejím rámci existuje řada typů a 

pojetí. Podle hlavního zacílení lze v hermeneutice 20. stol. rozlišit tři typy:6 

1. První by se dal nazvat hermeneutika díla. Je to hermeneutika, která zkoumá 

výtvory svých autorů (ať už textové, výtvarné či jiné) a zaměřuje se na to, co jimi chtěl 

autor říci. A tato původní autorova intence je pak měřítkem pro to, jak se s daným dílem 

zachází, jak se interpretuje, která z interpretací je správná. Základem je tedy původní 

smysl textu, který je třeba odhalit. Tento způsob hermeneutiky dominuje v tradiční 

exegezi a biblistice: je tu Bůh, který člověku v biblickém textu něco sděluje, jsou tu autoři 

jednotlivých textů, vývoj textů, jejich svět i zamýšlení čtenáři. A jde o odhalení jak 

správného smyslu textu, tak také skutečností, které jsou za textem, nikoli přímo v něm 

(autor a jeho svět, věc, o které se v textu mluví). Sem by spadal model známého 

hermeneutického čtyřúhelníku autor-věc-text-čtenář.7  

2. Druhý hermeneutický typ je hermeneutika subjektu. Ta se v procesu 

porozumění zaměřuje na to, jak toto porozumění přetváří mé vlastní sebepochopení anebo 

sebepochopení autora textu. A to tento přístup vidí jako to nejdůležitější a nejhlavnější. 

Text (nebo to, co se interpretuje) je tu hlavně proto, aby navodil a ukázal tuto změnu 

sebepochopení. Je to tedy hermeneutický přístup se silným antropologickým akcentem a 

v teologické hermeneutice jde často ruku v ruce s hegelovsky založenou ontologií, v níž 

jde o proces Božího postupného sebepochopení, nebo o postupné odhalování a chápání 

Božího zjevení. Ústřední kategorií tohoto přístupu je dění slova (Wortgeschehen)8, které 

přináší víru a s ní patřičné poznání. 

                                                             
6 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 48-58. 
7  Uvádí ho třeba Oeming, srv. Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu 

(Praha: Vyšehrad, 2001), 17. Od nějž ho přejímá i Pokorný (Pokorný, ed., Hermeneutika jako teorie 
porozumění, 119. 

8  Do teologie ho zavedl G. Ebeling, srv. Dalferth, Radikale Theologie, 90. 
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3. Třetí typ je hermeneutika události, která pojímá chápání jako výsledek dějin 

textu a širokého kontextu daného textu. Nejde zde o autora a jeho předpokládané sdělení, 

ale o text samotný a o jeho smysl, který tady a teď pro mě dokáže vyprodukovat. Nejde 

tedy už o to, že ten text někdy kdosi sepsal a vložil do něj nějakou intenci, ale o současný 

kreativní proces, kdy si text žije už vlastním životem a otevírá třeba i možnosti 

interpretace, o kterých autor ani netušil. Text tedy vlastně nelze vyčerpat, nabízí stále 

nové a nové možnosti porozumění a to také znamená, že ho nelze chtít interpretovat stále 

stejně a pouze jedním způsobem.9 Důležité v tomto přístupu tedy je to, že smysl textu 

neurčuje ani autor, ani jeho původní záměr, ale aktuální situace, teď a tady. A každý může 

smysl textu chápat jinak. Text tak může člověka oslovit natolik nově, že mu vnutí určité 

nové pochopení, že pak nikoli člověk interpretuje text, ale text interpretuje člověka. 

Nejdůležitější je to, jak text kdo aktuálně chápe, jde o momentální událost, která otevírá 

nově budoucnost. Takto pojímají hermeneutiku E. Fuchs a E. Jüngel: text je především 

výsledkem řečové události, která se svobodně předkládá k pochopení. Člověk je zasažen, 

zůstává pasivní, ale zároveň se mu otevírá nová perspektiva. Nejde tedy ani o intenci 

autora, ani o historický kontext, ani o původní smysl textu, jde o událost, která se skrze 

text hlásí a kterou text dosvědčuje. Smysl textu tedy neleží v autorově intenci, ale v tom, 

jak se otevírá čtenáři a zasahuje jeho život. V pohledu na biblický text pak nejde o nic, co 

by bylo za textem, k čemu by text pouze odkazoval, ale o text samotný, v němž se to 

důležité děje a pracuje s člověkem. Centrální kategorií je řečová událost (Sprachereignis), 

v níž se zpřítomňuje to, oč jde, a zároveň se to chápe. Tam, kde se taková událost stane, ji 

nelze nechápat.10  

Všechno se točí okolo řeči, řeč je tím prostorem a tím médiem, skrze něž se vše 

děje. Co se vlastně ale myslí pojmem „řeč“? Řeč není v hermeneutické tradici pouhý lidský 

prostředek k dorozumívání, ale médium, skrze něž se interpretuje, zpřítomňuje a dává 

poznat ještě něco jiného. Filosofická hermeneutika v intencích Heideggerových (na jehož 

hermeneutiku teologicky navazoval E. Fuchs) a Gadamerových (na jehož heremeneutiku 

navazoval teologicky G. Ebeling11) toto něco jiného nazývá bytí, protože řeč má svůj 

základ právě v bytí. A bytí se vyjadřuje právě v řeči. Řeč je sebevýklad bytí, řekl by 

                                                             
9  To je dnes často osud textů na internetu, kde se nakonec ani již neví – a ani se to nezkoumá, kdo je 

autorem a jak vypadal původní text. K problému, zda je takový „interpretační drift“ zcela libovolnou věcí a 

každá interpretace je tedy legitimní, srv. Eco, Meze interpretace, 30-51. 
10  Srv. např. Karl Barth, Die Lehre vom Wort Gottes: Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik. 4. Aufl. 

Kirchliche Dogmatik (Zürich: Evangelischer Verlag A. G., 1944), 112. 
11 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 83. 
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Heidegger.12 A naopak vše, co má tuto strukturu sebevýkladu, je řeč. Známá je 

Gadamerova věta: „Bytí, jemuž může být porozuměno, je řeč“.13 Tento pasivní tvar „jemuž 

může být porozuměno“ je pro hermeneutiku zásadní. A čemu nelze porozumět, co nemá 

tuto řečovou strukturu, to je lidskému poznání nepřístupné, to nemluví, a tedy to pro 

člověka jakoby není. Máme-li však před sebou takovou ontologickou situaci, že svět má 

řečovou strukturu, a tedy že mluví, že se nějak vyjadřuje, vykládá, sebeinterpretuje, je 

úkolem člověka tuto řeč správně chápat a správně vykládat. Správný výklad, správná 

interpretace je potom taková, která odpovídá sebeinterpretaci bytí. Řeč je tedy to 

primární, to, co tu je a předchází veškeré lidské snahy. Nese ontologicky daný smysl a ten 

je třeba odhalit a správně interpretovat. 

Bytí zde ale není nic za řečí, žádná věc o sobě, která by se skrývala za vším 

mluvením. Bytí má řečovou strukturu a je přítomno v řeči. Není třeba tedy hledat nic za 

řečí, jde o řeč samotnou, která je ontologií světa. Při interpretaci, při výkladu tedy nejde o 

to, proniknout skrze výklad k pravému jádru, jako kdyby výklad a řeč byly závojem, který 

vlastní věc zakrývá a možná také deformuje. Při výkladu jde o to, odlišit autentické 

interpretace, tedy takové, které odpovídají sebevýkladu bytí, od interpretací 

neautentických, které do výkladu vkládají něco, co tam být nemá. Jde tedy o to, odlišit 

správný výklad od nesprávných.14 

Mluvení o bytí, které se vykládá v řeči, může na první pohled vypadat jako příliš 

mohutná ontologická konstrukce. Ale nahraďme bytí slovem Bůh, anebo si to přeložme 

do vztahu Bible, Božího slova a křesťanského zvěstování. Právě biblické slovo bývá 

(především v církevním zvěstování, ale nejen tam) chápáno jako prostor Božího mluvení, 

jeho slova jsou brána právě proto takto vážně, protože skrze ně mluví Bůh sám. Bůh je to 

vlastní Slovo. Není však nikde za textem, nelze ho nijak z textu samo o sobě vyzdvihnout, 

vyextrahovat v jeho čisté podobě. Exegeze proto nehledá definitivní a ryzí Slovo, protože 

ví, že to nejde. Jde o Slovo, jak promlouvá v textu, jde o text samotný, o jeho poctivou 

exegezi, o jeho správnou exegezi a výklad. Interpret Bible či kazatel cílí k takovému 

výkladu biblického textu, který by byl v souladu s tím, co Bůh člověku sděluje, chce 

pravdivě dosvědčovat Boží slovo. Proto textu co nejposlušněji naslouchá a snaží se odhalit 

jeho pravý smysl, jeho výpověď i jeho oslovení lidí jako adresátů Božího slova. Nejde tolik 

o autory biblického textu; jejich intence a jejich svět pomáhají při správném pochopení. 

                                                             
12 Srv. Martin Heidegger, Bytí a čas (Praha: Oikoymenh, 1996), 226. 
13 Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik: Grundzüge Einer Philosophischen Hermeneutik. 6. Aufl. 

Gesammelte Werke (Tübingen: Mohr, 1990), 478. 
14 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 85-86. 
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Nejde ale primárně o pochopení jejich intence, nýbrž o pochopení intence textu, v níž se 

hledá Boží slovo, jež v ideálním případě skrze autentický výklad promluví i 

k posluchačům či čtenářům. Nakonec jde o to, aby se spíše sám vykladač nechal 

interpretovat a vést textem, než aby sám interpretoval text. Nejde primárně o to, vnášet 

biblický text do vlastních myšlenek a do vlastních postřehů, ale o to, nechat se textem a 

jeho smyslem ovlivnit, proměnit, nechat si jím změnit pohled na svět a orientaci v životě. 

Proto je základní kategorií teologické hermeneutiky dění S/slova 

(Wortgeschehen).15 Slovo a řeč nejsou pouhé zvuky, ani jen pouhé nástroje pro naši 

konstrukci smyslu a smysluplných výpovědí, ale je to ontologické dění, událost, v níž se 

děje oslovení a odpověď, které zásadně promlouvají do našeho lidství. Slovo má 

performativní charakter, pouze nezní, ale způsobuje věci, děje a chápání, orientuje člověka 

před Bohem. Boží slovo je oslovení, které vyžaduje lidskou odpověď. Je to Slovo, které se 

samo činí srozumitelným, kterému máme naslouchat a vůči kterému stojíme nejprve 

v pasivní úloze těch, které Slovo zasahuje. Teprve jako adresáti tohoto oslovení se můžeme 

stát vykladači Slova v celé naší životní praxi, nejen myšlením a ústy, ale také činem a 

životním stylem. Naše aktivita se tedy zakládá na pasivitě, na tom, že jsme osloveni, že 

nám bylo darováno porozumění, že nám byl otevřen nový horizont. Hermeneutická 

teologie tak má před sebou především dva úkoly, které by měla rozvíjet16: nejprve 

systematicky rozpracovat onu pasivitu, tedy lidskou víru, která by měla vypracovat 

kategorie a pojmy pro druhý úkol: pro interpretaci naší životní zkušenosti a světa právě 

z perspektivy víry, tedy z perspektivy světa před Bohem. Typické pro dosavadní 

hermeneutickou teologii je však velmi silné soustředění na první úkol, na rozpracování 

lidské pasivity a Boží milosti, na vypracování biblického chápání a biblických kategorií 

v detailní exegezi, zatímco druhý úkol, interpretace světa z pohledu křesťanské praxe, 

zůstává do značné míry pouze nenaplněným postulátem. Chybí nám rozpracování jakési 

fenomenologie světa, která by přinesla dvojí pohled: pohled „přirozený“ či „normální“, jak 

se nabízí v běžné lidské zkušenosti, a potom křesťanský pohled jako novou zkušenost 

s touto zkušeností, křesťanský pohled jako novou interpretaci starých zkušeností.17 

Tím už jsem nakousl slibovanou kritiku hermeneutického přístupu. Hermeneutika 

vyvolala během svých dějin celou řadu velmi kritických reakcí: že je sama v sobě 

aporetická, že libovolně kombinuje různé hermeneutické modely, že příliš svévolně a 

                                                             
15 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 87-90. 
16 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 90-97. 
17 Srv. Dalferth, Evangelische Theologie als Interpretationspraxis, 145-148. 
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nedostatečně chápe pojem řeči, z něhož vychází; že nedokáže vytvořit pravidla a kritéria, 

která by dovolovala rozlišit autentické a neautentické interpretace a která by zdůvodnila, 

proč má být určitý výklad závazný také pro ostatní, intersubjektivně; že se mlčky a 

především ve svých rámcových představách a pojmech orientuje na teologické tradici 

Lutherově a Barthově.18 Po této kritice široká teologická hermeneutická debata začátkem 

70. let 20. stol. postupně utichala, z Německa se na chvíli přesunula do Británie a do 

Skandinávie, ale samozřejmě si nadále všude udržela silnou pozici v exegetických 

disciplínách. Hermeneutická diskuze však nedošla k žádnému jasnému závěru, spíše 

vyšuměla a její zásadní otázky se přesunuly do jiných proudů, kde se řeší jinak.19 Utichla 

však zcela debata o teologické metodě, namísto toho je tu řada různých přístupů bez 

potřeby vzájemně mluvit o tom, jaká metoda je pro teologii vhodná, resp. v dnešní době 

dokonce o tom, co je to vlastně teologie (je základem zjevení, náboženství, zbožnost, 

kultura se svojí obrazotvorností, řeč…?). Jasné však je patrně už na trvalo, že pochopení, a 

tedy také jeho možnost, tj. problematika epistemologie je zásadní věc, kterou nelze ani 

v teologii obejít: Jak, pomocí čeho něco chápeme? 

V přístupu hermeneutické teologie a jejího rozpracování této otázky je potřeba 

zmínit především tři okruhy problémů: první se váže k předpokládané ontologii, druhý 

právě k epistemologii a třetí k hermeneutické metodě. 

a. Ontologie: Když se děje Slovo, je to zjevně zvláštní případ řeči, zvláštní událost. 

Slovo nebo text už neodkazuje mimo sebe k nějaké skutečnosti, s níž není totožný, ale 

v duchu velmi příkrého realismu je sám tímto děním, touto zpřítomněnou skutečností. 

Jako paralela se nabízí Augustinovo pojetí svátosti (accedit verbum ad elementum et fit 

sacramentum), kde slovo už neodkazuje na nějakou skutečnost, ale reálně zpřítomňuje to, 

co označuje, stává se svátostí. V dění Slova tak prakticky nelze odlišit skutečnost, která se 

zde prosazuje, od slov a znaků, skrze něž to probíhá, nelze rozlišit mezi obsahem a 

formou, stírá se rozdíl mezi symbolem a symbolizovaným, slovem a věcí a hrozí 

bezprostřednost se všemi riziky, o kterých jsme již mluvili. Slovo či text pak představuje 

reálnou přítomnost toho, o čem mluví, co vypovídá. Tím se vlastně ale ruší základní 

hermeneutická struktura, že se něco vykládá jako něco.20 Namísto toho vstupuje přímá 

přítomnost věci, o které hermeneutičtí teologové dokáží mluvit pomocí silných a 

                                                             
18 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 99. 
19  Ať už je to pod hlavičkou teologie jako vědy, spíše prakticky ve zdůrazněně sociálně-etickém přístupu, 

v teologii jazyka, v sémiotice coby teorii komunikace, v teologii kultury či třeba v historismu, konkrétní 

jména a směry uvádí Dalferth, Radikale Theologie, 102. 
20 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 104-105. 
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působivých slov jako je „advent“, „příchod“ či „přerušení našich životních souvislostí“.21 

Do jaké míry to analogicky platí o teologickém zacházení s biblickým textem? Do jaké 

míry dokážeme při exegezi či při přípravě kázání vnímat rozdíl mezi biblickým textem a 

vlastním evangeliem, anebo do jaké míry (možná částečně podvědomě) se nám obě tyto 

veličiny stírají a ve vší opodstatněné vážnosti, s níž k biblickému textu přistupujeme, 

dostává text charakter něčeho více než jen svědectví o Bohu? 

Výsostným Božím dílem není jen dění Slova, ale také jeho chápání na straně 

člověka. Dění Slova a pochopení si ovšem mají odpovídat, a proto je třeba zdůvodnit, na 

základě čeho si mají odpovídat. Na jedné straně je třeba ukázat, jak se Slovo v našem světě 

děje, tedy jaký je jeho vztah ke stvořené skutečnosti, k dílčím událostem, v nichž se děje, a 

zároveň k jednotě dění Slova; a na druhé straně je třeba ukázat, jak ho může člověk při 

svých schopnostech dostatečně pochopit. V tomto bodu přichází většinou ke slovu 

pneumatologie. Hermeneutická teologie však nedostatečně rozpracovává obě tyto otázky. 

Pouhý odkaz na to, že náš výklad má odpovídat Božímu smyslu, Božímu sdělení, Božímu 

sebevýkladu, tady nestačí, protože nemáme po ruce žádná kritéria, podle čeho bychom to 

mohli posoudit.22 Zřetelně se na tom ovšem ukazuje zásadní skutečnost, na kterou ještě 

několikrát narazíme: hermeneutika je vždy řízena dogmatikou, protože vychází z určitých 

teologických postulátů, které sama nedokáže zdůvodnit. Dogmatika tedy hraje zcela 

zásadní roli pro ten který hermeneutický koncept.23 

Zároveň hermeneutika dost výrazně upozaďuje fakt, že naše řečovost, dějinnost i 

zkušenost jsou formovány kulturou a společností. V řeči – v případě teologické 

hermeneutiky v biblickém textu – v její struktuře se hlásí ke slovu Bůh sám a předchází 

veškeré lidské chápání a mluvení. Řeč anebo biblický text pak není jen kulturní záležitost, 

ale skutečnost poslední ontologické a teologické závažnosti. Pak zkoumáme exegeticky 

každý detail textu, každou spojku, každý makrosyntaktický signál a přikládáme mu často 

velkou teologickou důležitost. Do jaké míry je však detailní podoba biblického textu 

kontingentního dění?  

Ontologická priorita dění Slova se pak projevuje i v lidském chápání: Slovo se v 

hermeneutice vykládá samo a vykládá také nás dříve, než my cokoli začneme vykládat: 

„Kde se počítá s Biblí, tam dochází k hermeneutickému obratu, kde se z vykládaného stává 

                                                             
21 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 134. 
22 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 111-112. 
23 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 87. 
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vykládající. Písmo je náhle tím, kdo vyjasňuje existenci“.24 Náš výklad pak má tento 

sebevýklad Slova následovat. Před jakoukoli interpretační aktivitou člověka je zásadní 

pasivita, ze které teprve vše lidské interpretování vyrůstá. Skutečné pochopení tedy pak 

vyrůstá ze zcela zásadního postoje naslouchání, pozorného vnímání a sledování toho, co se 

našemu chápání a naší zkušenosti samo otevírá: „Vykladač musí zcela odhlédnout od sebe 

sama a od vlastních hodnotových postojí, musí se učit pokorně a takřka devótně 

přistupovat k pramenům a neznámému světu autorů“.25 

Odkud ale pramení předpoklad, že bytí mluví, že má řečovou strukturu?26 

Teologicky řečeno: odkud se bere předpoklad, že v biblickém textu mluví Bůh sám? Tohle 

bere hermeneutika jako výchozí postulát, ze kterého prostě vychází. Chybí tady velmi 

důležité zdůvodnění, v teologickém případě tady chybí dogmatické zdůvodnění takto 

velké závažnosti biblického textu. Zároveň je tento předpoklad řečovosti a mluvení 

bodem, na který velmi často cílí kritika hermeneutického přístupu a který je téměř tím 

nejdůležitějším a nejspecifičtějším ukazatelem tohoto přístupu. Vychází se tady z toho, že 

cosi již vždy mluví a my tomu máme naslouchat (tak Heidegger a Gadamer). Umberto Eco 

ironizuje tento postoj ze své sémiotické pozice:  

 

„Ne že člověk formuje řeč, aby ovládal věci, nýbrž věci, přirozenost nebo bytí se 

manifestují skrze řeč; řeč je hlas bytí, pravda je pouze sebeodhalení bytí pomocí 

řeči. Přijmeme-li tento předpoklad, nezůstane ani sémiotika ani teorie znaků; 

zůstane pouze setrvalé a vášnivé dotazování se znaků, hermeneutika. 

V hermeneutice se nekonstruuje žádná teorie znakových konvencí: člověk 

v duchu věrnosti naslouchá hlasu, který mluví z onoho místa, kde žádné 

konvence neexistují, protože tento hlas je hlasem prvotního člověka“.27  

 

Anebo v případě biblického textu – Boha. Tím se však u biblického textu nakonec přece 

jen stírá rozdíl mezi textem a Bohem samotným, mezi věcí textu a věcí samotnou. 

Ukazuje se na tom však, proč je tak oblíbený model řeči jako performativního dění 

(J. L. Austin): hermeneutický kruh je v tomto případě Božím kruhem, kruhem Božího 

mluvení, v němž zní Boží slovo. Takže v kontaktu s textem nevykládáme my text, ale spíše 

                                                             
24 Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 204-205. 
25 Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 45-46. 
26  Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 96-97. 
27 Eco, Zeichen, 114-115. 
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text nás, my nasloucháme. Text totiž mluví přímo do naší existence, protože v jeho smyslu 

se odkrývá samotné Boží slovo a my se stáváme v přijímající pasivitě součástí dění Slova.28 

b. Epistemologie: Tím se dostáváme k epistemologické problematice, v níž je 

nejzásadnějším problémem právě tento pasivní postoj naslouchání. Hermeneutika 

předpokládá, že skutečnost na jedné straně mluví, mluví srozumitelně, a že člověk na 

druhé straně dokáže toliko pasivně a přitom pozorně naslouchat, sledovat, takže jeho 

ideálním výkonem na konci celého procesu je aktuální reprodukce toho, co vyrozuměl, co 

se mu otevřelo a vyložilo.29 Tak si to představoval třeba K. Barth v úvodu ke svému 

výkladu Listu Římanům:  

 

„Jako chápající musím dojít až do bodu, kde budu stát již jen před hádankou 

věci samotné a už ne před hádankou biblického dokumentu jako takového, kde 

tedy takřka zapomenu, že nejsem jeho autorem, kde jsem biblického autora 

pochopil tak dobře, že ho mohu nechat mluvit svým jménem a sám mohu 

mluvit jménem jeho“.30  

 

Tedy nejen Slovo, ale také jeho pochopení se děje bez lidské příčiny, bez podílu člověka, 

jako něco, co se mně zcela pasivně přihází, čemu mohu maximálně napomoci poctivým 

nasloucháním, ale jinak to nedokážu ovlivnit. Němčina pro to má slovo „Widerfahrnis“.31 

A to je velký problém, protože současné poznání procesu lidského pochopení velmi 

silně zdůrazňuje skutečnost, že si člověk při chápání nevyhnutelně konstruuje skutečnost, 

že nelze jinak, než že do svého chápání vkládáme mnoho ze sebe a pochopenou skutečnost 

do značné míry vytváříme a dotváříme ve svém pochopení. Že tedy neexistuje právě to, co 

hermeneutika předpokládá jako samozřejmé: čistá lidská pasivita, poslušné naslouchání a 

pouhá reprodukce. Výsledkem je naopak vždy subjektivní konstrukce skutečnosti. 

Problém ovšem není ve zcela správném náhledu, že Boží mluvení má přednost, prioritu 

před lidským chápáním. Problém je v redukci lidského chápání na čistou pasivitu, na 

„nechat si říci“.32 Veškeré naše poznání je určováno naší konstrukcí. Vnímání, chápání i 

                                                             
28  To je jen jiné vyjádření v praxi fakticky stále a široce zastávané daňkovsko-hellerovské teze, že Bible jako 

taková sice Slovem není, ale Slovem se stává, srv. Slavomil Daněk, „Verbum a fakta Starého zákona,” in: 

Ročenka Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké (Praha: 1935), 32-33; Jan Heller, 

Martin Prudký a Petr Sláma, Přehled Starého zákona. 2. oprav. vyd. (Praha: Institut ekumenických studií 

v Praze, 1997), odst. 4.2. 
29 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 113-114. 
30 Karl Barth, Der Römerbrief. 2. Aufl. (München: Chr. Kaiser, 1922), XIX. 
31 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 114. 
32  Srv. výše Gadamerovo prohlášení „Bytí, jemuž může být prozuměno“. 
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myšlení jsou podstatně více než jen poslušné následování smyslu, který se nám sám 

otevřel. „Myšlení nikdy není jen poslušná nápodoba sebevýkladu bytí a chápání nikdy 

není primárně receptivní, ale vždy kritický a kreativní proces. V chápání vytváříme smysl 

světa, v němž žijeme, tím, že ve světě žijeme určitým způsobem“.33 A s tím hermeneutika 

nedokáže pracovat. Proto se hermeneutice vyčítá, že zastává dogmaticky postulovaný 

epistemologický realismus (tj. automaticky srozumitelný a jednoznačně pochopitelný 

sebevýklad Božího slova), který ovšem nenabízí žádná kritéria pro kontrolu. Lidský 

výklad má být autentický v momentě, kdy odpovídá Božímu sebevýkladu. Jak lze ale 

rozlišit autentický a neautentický výklad? Hermeneutika tady sugeruje měřítko, k němuž 

ale nenabízí žádná kritéria a nedokáže ho v praxi provést. Tvrzení, že něco je autentickým 

výkladem, zůstává v rovině tvrzení toho kterého hermeneuta, jež je ovšem veden 

individuálními dogmatickými předpoklady. Takový postup pak není kontrolovatelný ani 

intersubjektivně přesvědčivě vykazatelný.34  

Lze to ukázat na základním hermeneutickém modelu trojiční teologie, jak s ním 

hermeneutika pracuje. Trojice je základní model užívaný při mluvení o Bohu. Co však 

vlastně je trojiční myšlenka? Je to Boží podstata, kterou je třeba dále vykládat, tedy 

rekonstrukce toho, jaký Bůh v sobě je, anebo je to výkladový model, tedy konstrukce, 

kterou používáme, když chceme mluvit o Bohu? Je Bůh sám v sobě trojiční, anebo je to 

naše volba, zvolit pro Boha trojiční model řeči a ne nějaký jiný, který by třeba byl také 

možný? A podle čeho lze rozlišit, zda je Trojice rekonstrukce anebo konstrukce? Trojiční 

teologie sama tady nemůže být odpovědí, protože je předmětem sporu. Většinou se takové 

případy řeší odkazem na Bibli, ale to je jen přesunutí téhož problému jinam. I v Bibli 

najdeme spíše spor různých vyjádření, nikoli jednoznačné rozhodnutí teologických 

otázek. A tak problém – alespoň v našem prostředí – většinou končí u biblického 

pojmosloví a nakonec u dogmatického rozhodnutí interpreta, který se přikloní k jedné 

z možností. Hermeneutika sama řešení nenabízí, znovu z pozadí vládne dogmatika.35 

Hermeneutika tedy nedokáže pracovat s lidskou konstruktivitou. Ideálem je 

rekonstrukce, poslušné naslouchání. Smysl se nekonstruuje, smysl se odposlouchává: 

„Exegeze je v podstatě aktem poslušnosti, aktem naslouchání textu. Zprostředkovatel 

                                                             
33  Dalferth, Radikale Theologie, 123. Srv. Pokorný, ed., Hermeneutika jako teorie porozumění, 27: 

„Zjišťujeme, že jazyk organizuje zkušenost, je prostředím (nejen prostředkem) interakce s lidským 

životním světem, a tím pracuje na jeho utváření. Nejde jen o komunikaci, jde o aktivní činnost.“ 
34 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 124-125. 
35 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 126-127. 
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nevynáší sebe sama, nýbrž text“.36 Jakmile se začne mluvit o nějaké konstrukci, nějaké 

hypotéze, hned se objevuje podezření z neautentického výkladu. 

Že však hermeneutika často sama podléhá interpretačním konstrukcím, lze ukázat 

na známém modelu hermeneutického čtyřúhelníku, resp. na jeho dvou vrcholech: věci 

samé a věci autora. Obé je nám nedostupné, protože máme k dispozici pouze text, zatímco 

věc a intence autora jsou za textem, a tedy v nedostupnu pro interpreta textu. Jakékoli 

myšlenky o těchto dvou předmětech jsou vždy naše konstrukce. To neznamená, že by to 

bylo něco zakázaného či něco, do čeho nemá smysl se pouštět. Můžeme se samozřejmě na 

základě textu dohadovat, o jakou věc jde, ba dokonce se o tom dohadovat musíme, stejně 

tak však musíme uznat a vědět, že jsou to právě naše konstrukce, dohady a hypotézy – 

které mohou být více či méně odůvodněné. Že však vše vidíme ze své perspektivy a nikdy 

čistě. Ještě více to platí pro svět autora. Ten je nám v textu přístupný nejméně. Jakákoli 

tvrzení o autorových intencích či duševních pochodech, o autorově rozpoložení či 

psychologii jsou totální konstrukty. Víme jen to, co se tvrdí v textu. O tom, co se dělo 

s autorem, nevíme zhola nic:  

 

„Stejně tak zásadně, jako můžeme povědět, že záměr autora je pragmatice textu 

blízký, musíme tedy povědět také, že jej analýzou textu nemůžeme nikdy plně 

odhalit. Čtenář si jej může dotvořit natolik, nakolik neodporuje ostatním 

poznatkům o vykládaném textu, ale nikdy nemůže vyloučit jinou rekonstrukci, 

která toto kritérium splňuje také“.37  

 

Přitom se ovšem vždy předpokládá, že autor píše logicky, homogenně, že text je 

provázaný, neobsahuje skoky nebo nelogická spojení. Navíc máme tendenci věřit textu 

v tom, co říká, přistupujeme k němu realisticky.38  

Zároveň se mlčky předpokládá, že správný smysl textu se odhalí teprve tehdy, když 

se člověk nechá vést samotnou věcí textu. Tj. správný smysl biblického textu se může 

ukázat pouze člověku věřícímu, jen věřící má tu správnou pozici, kvalifikaci, perspektivu, 

                                                             
36 Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 203. 
37 Srv. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 40. 
38  Proč to předpokládáme? V praxi lze tento předpoklad vidět u Pokorného (Pokorný, ed., Hermeneutika 

jako teorie porozumění, 51): „Jdu koupit housky‘ může znamenat jen, že mluvčí chce ukojit hlad, ale 

možná je pro něj důležitější, že chce někoho pohostit. Jisté je jen to, že jde koupit housky.“ To je přesně 

onen apriorně důvěřující realistický přístup. Jisté totiž vůbec není to, že autor jde koupit housky. Jisté je 

jen to, že říká, že jde koupit housky. Od tvrzení k činu je dost daleko a my si nijak nemůžeme ověřit, že 

opravdu šel. Nepředpokládáme však, že autor lže (a proto rádi čteme detektivky nebo se díváme na 

krimiseriály, kde nás odhalená lež na konci vždy překvapí). 
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ve které dokáže vyčíst správný smysl. Písmo nelze vykládat zvenčí, člověk se musí nechat 

vtáhnout dovnitř:  

 

„Kdo se nevztahuje k Bibli celou svou existencí a kdo v ní není doma, ten může 

stěží dosáhnout přiměřeného a účelného výsledku. […] Nakonec totiž na 

metodě, jíž užíváme, nezáleží tolik jako na intenzitě, se kterou se předmětu 

studia oddáváme. To je ta skutečná hlubina porozumění!“.39  

 

To pak ale uzavírá diskuzi o výkladu Bible sekulární společnosti a činí z ní věc pro 

uzavřenou společnost, která se tím sama dostává do izolace. Je opravdu víra nutný 

předpoklad pro správné rozumění?40 

Nadto hermeneutika předpokládá, že se v mnohosti hlasů a projevů sděluje stále 

jedno a totéž. Za mnohostí a rozmanitostí předpokládá jednotu, jeden hlas, ale také 

jedinou pravdu, které odpovídá jediné správné pochopení, jediný správný výklad, jemuž 

by se člověk měl co možná nejvíce přiblížit. Pravda je tedy čirá korespondence pojmu a 

věci. Existuje jeden zamýšlený smysl řeči a textu, který bychom měli objevit, protože je 

dán předem, je zakotven v Božím sebesdělení. S tímto předpokladem jednoty v pozadí se 

přistupuje i k biblickému textu a hledá se tento jeden správný smysl, jeden správný 

výklad. Tím se ale zcela pomíjí fakt, že skutečnost se nám otevírá v rozmanitosti různých 

pohledů a nikdy zcela jednoznačně a pouze s jediným smyslem. Možných výkladů je celá 

řada a také smysl není možný jen jeden. Pak ovšem na místo hledané jediné pravdy a 

jejího jediného správného porozumění vstupuje téměř bezbřehá pluralita výkladů, jíž jsme 

prakticky zavalení.41 Předpoklad – ať už více či méně skrytý, že za vším je jednota a jediný 

smysl, je všecko jen ne samozřejmý. Hermeneutika na to často reaguje tak, že přechází do 

apelativní řeči, z deskripce do preskripce – teologicky řečeno: začne kázat a toto kázání 

končí odkazem na to, že obsah, kritéria i metodu určuje věc sama, věc, o kterou jde a která 

si vynucuje určitý přístup a také určitou pokoru. Tím se však hermeneutika právě točí 

v kruhu a nedokáže vykázat kritéria pro posouzení toho, co postuluje. Na výtku 

subjektivního decisionismu přichází odkaz na věc samu, na víru, která si vynucuje určitý 

postup.42 Oprávněná snaha hermeneutiky vycházet z priority Božího mluvení, z priority 

věci, která se sděluje, však nemůže obejít problém lidského chápání a lidských pojmů, do 

                                                             
39 Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 60, srv. tamtéž, 204. 
40  Srv. Petr Gallus, „Teologie a víra,“ Teologická reflexe, no. 1 (2012): 27-31. 
41  Srv. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 43. 
42 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 130-133. 
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kterých toto Boží mluvení vchází. Hermeneutika se zastavuje příliš brzo a vyhýbá se 

důležitým a základním otázkám, na které ovšem teologie musí umět dát odpověď. 

Otázka, odkud se bere postulát jednoty za vší rozmanitostí projevů a fenoménů, 

tedy zůstává. Tvrzení o jediné pravdě, která je za vším a kterou je třeba hledat a 

reprodukovat, stojí proti poznání, že na každou skutečnost existuje řada pohledů a 

výkladů, které mohou být všechny pravdivé, že tedy pluralita perspektiv nemusí být na 

překážku pravdivosti. Zde znovu chybí zásadní systematická úvaha, která by tuto otázku 

uchopila a zpracovala. 

Stejně tak trvá otázka, odkud se bere postulát, že v řeči (anebo: v biblickém textu) 

je předem daný smysl, který je třeba odhalit. V dějinách měli teologové a křesťané velký 

problém s historickou kritikou, protože měli pocit, že oslabí význam Bible jako prostoru 

pro Boží slovo. Myslím, že ten vlastní problém leží podstatně hlouběji než v tom, že se 

ukáže, jakými cestami se biblické texty vyvíjely a formovaly. Vlastní problém vidím 

v teologické kritice biblického textu, která se prakticky neprovádí, protože je chápána do 

značné míry jako nepřípustná, protože se příčí předpokladu skrytého smyslu, který text o 

sobě má. Jenomže: co když ho nemá?43 Co když určité pasáže, texty, slova vznikly jen 

souhrou okolností, bezdůvodně, náhodou, ne zcela domyšleně a promyšleně, co když jsou 

v Bibli nikoli jen historické, faktické či geografické omyly, ale také omyly teologické? 

Dokážeme si představit takovouto teologickou kritiku Bible (k níž zjevně ukazuje také 

např. řeč o středu a okrajích Písma nebo Lutherovo „was Christum treibet“ – což není 

nijak vnitrobiblické, ale naopak dogmatické kritérium)? 

Nakonec se tak znovu slévá hranice mezi Božím slovem a biblickým textem, mezi 

věcí textu a věcí samotnou (Bohem), mezi intencí autora a mezi Božím sdělením.44 

Biblický text tím získává zvláštní autonomii, protože v sobě nese nejen sdělení textu, ale 

v něm sebesdělení věci samotné:  

 

„Podstatné názorové rozdíly, jež k životu církve nezbytně patří, lze projasnit 

pouze společným nasloucháním Písmu. To znamená podřídit se Božímu úradku 

a společně se pokoušet postřehnout, co se nám se zřetelem na určité úkoly, 

otázky a nejasnosti právě teď říká“.45  

 

                                                             
43  Srv. Pokorný, ed., Hermeneutika jako teorie porozumění, 105, který prostě tvrdí: „Nelze počítat s tím, že 

autor nechtěl textem vyjádřit své myšlení nebo že se mu to vůbec nepovedlo.“ 
44 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 140. 
45 Cituje G. Sautera, srv. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 165. 
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Tím se směšuje hermeneutika textu a hermeneutika věci, jak jsem o nich mluvil na 

začátku, přeskakuje se z hermeneutiky textu, z níž se vychází (historická kritika), do 

hermeneutiky věci (čtení textu jako aktuální zvěsti, jako dění Slova, které oslovuje 

aktuálního čtenáře).46 Exegeze proto nakonec neprobíhá jen kvůli textu a jeho smyslu, ale 

právě především kvůli aktualitě věci samé. Tato aktualita se pak dogmaticky interpretuje 

jako Boží slovo, jako Boží oslovení člověka. Exegeze tak začíná historickou a literární 

kritikou, přejde do dějin výkladu, postupně se o historické kritiky odklání a skončí 

dogmaticky u smyslu textu jako Božího oslovení člověka. Při tom všem předpokládá 

přísně realistické čtení: text reprezentuje dění Slova, které je samo o sobě na textu 

nezávislé, avšak právě skrze text sděluje svůj smysl. Klam, zmatenost či pomýlení jsou 

vyloučeny. Texty jsou tak lidská slova, která však tématizují božské Slovo. A 

hermeneutika předpokládá, že se obě roviny protínají ve smyslu textu, který je cílem 

exegeze. V pozadí je tedy skrytý předpoklad, že božský smysl má stejnou strukturu jako 

smysl textu. Proč by to tak však mělo být? To hermeneutika nezdůvodňuje, pouze to 

dogmaticky předpokládá.47  

Stejně tak je za tím nevykázaný předpoklad transtemporální identity Slova Božího 

a slova lidského, tedy skutečnost, že dění Božího Slova se prokazuje skrze staré biblické 

texty opakovaně a stále stejně v různých dobách a různých situacích v dějinách. Jak je to 

možné, když nelze předpokládat, že my dnes rozumíme věci textu či intenci autora stejně 

jako on tehdy? Nelze prohlásit současné chápání textu za identické s jakýmsi původním. 

Jak potom zdůvodnit předpoklad, že text mluví stejně tehdy jako dnes?48  

Nejčastější odpovědí na tuto otázku je nakonec odkaz na jakousi základní, 

existenciální rovinu lidského bytí, která je univerzální a stále stejná,49 na základní lidskou 

strukturu, která se nemění, na hlubinu lidského bytí, která nese každého člověka, na 

analogické zkušenosti lidí tehdy a dnes a na Ducha svatého, který ručí za identitu Božího 

slova. Bůh je tak chápán jako Bůh oslovující, Bůh mluvící tehdy stejně jako dnes, je to tedy 

                                                             
46 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 142-145. 
47 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 145-148. 
48  Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 148. Srv. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 205: „Odstraníme-li 

z Bible sníh včerejška a zvířený prach dneška, otevřeme ji a důkladně do ní nahlédneme, pak uvidíme, že 

pořád jde a odbíjí přesně! Čtenáři Bible o tom vědí své.“ 
49  Srv. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, 202: „Jedním z ústředních úkolů biblické hermeneutiky je 

překonání škaredého příkopu mezi starými, nám vzdálenými texty Bible a dnešním člověkem. Ačkoli 

každý jednotlivý čtenář používá ke zdolání této distance jiný přístup, je tu potřeba přiznat přednostní 

postavení existenciální interpretaci!“ Srv. též Pokorný, ed., Hermeneutika jako teorie porozumění, 79: 

„Čím hlouběji sestoupíme za vypravovaný příběh nebo rozvíjenou argumentaci, tím se dostáváme k méně 

proměnlivé a trvalejší rovině skutečnosti.“ 
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Bůh neměnný, neměnný ve svých slovech, ve svých záměrech, ve své věrnosti. A je to 

Bůh, který se konkretizuje christologicky a pneumatologicky, Bůh, který vykoupil svět a 

je přítomen ve svém Duchu u člověka. Oba tyto důsledky – Boží neměnnost a 

rozpracovaná christologie se soteriologií – se nakonec ukazují jako vůdčí dogmatické 

myšlenky pro hermeneutický přístup. Právě z této perspektivy se přistupuje k biblickým 

textům, právě z této perspektivy jsou čteny. Znovu se tak ukazuje, že dogmatika před 

hermeneutikou předchází a určuje její čtení. Je-li tomu ale tak, pak je důležité si to přiznat 

při každé exegezi. Není už možné se schovávat za tvrzení, že text si něco vynucuje, anebo 

že to, k čemu jsme v exegezi došli, je věc sama, Boží slovo. To, že Boží slovo předchází 

před vším lidským konáním i chápáním, je myšlenka správná a zcela zásadní, nelze z ní 

však udělat vykladačskou metodu. 

Znovu se na tom ukazuje, nač jsme narazili už výše při formulaci dvou úkolů 

hermeneutiky: hermeneutika zeširoka rozpracovává dosvědčení Božích záměrů a Boží 

spásy, ale ztrácí se jí ze zřetele kosmologické implikace a především aktuální interpretace 

naší zkušenosti, nedokáže uvést biblický text a její smysl do souvislosti se současnou 

zkušeností a současným vědeckým výkladem zkušenosti.50 Protože hermeneutická 

teologie nedokázala dostát tomuto nároku, vystřídaly ji jiné koncepty, které se více 

soustředí např. na sociální etiku, na prožívání, na sociální rozměr náboženství. 

Hermeneutika sama o sobě se ukázala jako teologicky nevydatná, protože nedokáže 

přinést jasné odpovědi a řešení a přináší naopak více problémů, než dokáže vyřešit.51 

Výše jsem se snažil ukázat tyto zásadní otázky, které hermeneutika nedokáže 

vyřešit, přitom ale předpokládá už určité odpovědi na tyto otázky. Na uvedené otázky 

tedy odpovědi existují, v některých případech dokonce přináší tyto odpovědi křesťanská 

tradice v takové podobě, jakou hermeneutika předpokládá pro své vlastní podnikání. Tyto 

teologické odpovědi však nejsou samozřejmé a s postupem doby a v nové situaci je potřeba 

je znovu zdůvodnit. Proto musí hermeneutice předcházet dogmatika a hermeneutika 

nemůže sloužit zároveň jako rámcová teologická teorie. 

                                                             
50  To by se asi dalo potvrdit i z aktuální kazatelské praxe: jak často faráři mluvívají o dobových detailech, 

dějinném pozadí, biblických představách, starých sporech a problémech, ovšem mimo zkušenost 

současného světa, takže si s tím posluchači moc nevědí rady? Jak často se mluví o Bohu neprakticky, 

nepoužitelně, a proto neaktuálně a nezajímavě! Jak často bychom si jako kazatelé měli přiznat, že 

nedokážeme vyvodit zajímavé a použitelné závěry, nedokážeme dát návod, jak zacházet se životem, se 

zkušeností?  
51 Srv. Dalferth, Radikale Theologie, 151-155. 
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Ve světové teologii se hermeneutika jako základní teologický přístup do značné 

míry opouští.52 V teologických směrech, které vycházejí od problému rozumění a chápání, 

se spíše navazuje na filosofii řeči, která hermeneutiku kritizovala, ať už na kritickou teorii, 

Wittgensteinova filosofii, sémiotiku – některými stavěnou do proudu hermeneutické 

tradice (Dalferth), jinými naopak proti hermeneutice (Eco). Souvisí to s rozpoznáním, že 

lidské chápání není možné a neprobíhá jen jako pasivní přijímání, naslouchání, ale že 

v sobě nese značnou míru naší vlastní konstrukce a kreativity. A s tím je třeba se 

vypořádat i teologicky. Hermeneutika může vykonat velmi dobrou službu jako dílčí 

kritická disciplína především biblistiky či teologické antropologie, ale nemůže samostatně 

sloužit jako základní teologický přístup a koncept, protože vychází z předpokladů, které 

sama nedokáže zdůvodnit, a vede k otázkám, na které sama nedokáže dát odpověď. 
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52  Nejvýraznějším zástupcem zůstává U. H. J. Körtner, srv. např. Ulrich H. J. Körtner, Einführung in die 

theologische Hermeneutik (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006); Ulrich H. J. Körtner, 

Hermeneutische Theologie: Zugänge zur Interpretation des christlichen Glaubens und seiner Lebenspraxis 

(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2008). 


