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ABSTRAKT: Tato práce se zabývá vlivem Dostojevského na teologii smrti 

Boha. Jedná se o komparativní studii, která tento vliv ozřejmuje na pozadí toho, 

jakým způsobem četli a interpretovali Dostojevského dílo někteří představitelé 

dialektické teologie. Práce sleduje, na která témata Dostojevského tvorby se oba 

tábory zaměřují a jakým způsobem je interpretují v rámci své teologie. Jejich 

odlišné recepce Dostojevského jsou v rámci této práce porovnávány nejen mezi 

sebou navzájem, ale i s původním kontextem Dostojevského tvorby.   
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ABSTRACT: This dissertation deals with Dostoevsky's influence on Death of 

God theology. This is a comparative study that clarifies this influence against 

the background of how Dostoevsky's work was read and interpreted by some 

representatives of Dialectical theology. This study follows those themes of 

Dostoevsky's work which both theologies focus on and analyzes how they are 

interpreted within each theology. Both receptions of Dostoevsky are then 

compared not only against one another, but also against the original context of 

Dostoevsky's work. 
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1 VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Metodologický úvod  

Dostojevského tvorba je dlouhodobě předmětem bádání literárních vědců, 

filozofů, teologů a religionistů. Naše práce se pohybuje na pomezí literární vědy, 

filozofie a teologie. Její charakter je tedy interdisciplinární. Tato skutečnost 

vychází mimo jiné z toho, že dialektická i radikální teologie, jejichž způsob 

přejímání odkazu Dostojevského je také předmětem této práce, hojně čerpají jak 

z filozofické tradice, tak ze světa umělecké literatury.   

Hlediska literární vědy se tato práce dotýká tím, že přistupuje 

k interpretaci Dostojevského literárních textů, v nichž sleduje ta témata, která se 

později objevují v textech dialektické a radikální teologie. Do oblasti filozofie 

naše práce proniká dvojím způsobem. Zaprvé tím, že se soustředí na ta témata 

Dostojevského tvorby, která náleží do oblasti filozofie náboženství, a zadruhé 

tím, že se zabývá filozofickými východisky zmíněných teologických směrů, 

které oba nachází ve filozofickém myšlení 19. století. Teologický charakter 

práce pramení z podstaty analyzovaných literárních témat ruského spisovatele a 

z explicitně teologického charakteru radikální i dialektické teologie. 

Práce primárně sleduje vliv Dostojevského na teologii smrti Boha, 

konkrétněji pak to, jakými cestami ruský spisovatel do této teologie proniká a 

jak je zde přijímán. Pokusíme se ukázat, jakým způsobem Dostojevskij přispěl 

ke vzniku teologie smrti Boha, a zachytit ústřední témata, která ruského 

spisovatele a americké teology smrti Boha spojují. Teologii smrti Boha chceme 

tedy analyzovat jako domýšlení Dostojevského náboženských otázek na 

americké půdě. 

Ačkoliv je v odborné literatuře Dostojevskij obecně považován za 

předchůdce existenciální filozofie (a následně i existenciální teologie), objevují 

se až v posledních letech práce, které se explicitně zabývají tématem vlivu 

ruského autora na teologické směry 20. století. V současné době existují pouze 

tři knižní publikace, které se výhradně tímto tématem zabývají.1  Tyto práce se 

však zaměřují pouze na recepci Dostojevského myšlení v kontextu dialektické 

teologie. Vliv Dostojevského na teologii smrti Boha je tématem dosud 

 
1 BRAZIER, P. H. A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky on the 
Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922. Milton Keynes: Paternoster Theological 
Monographs, 2007; BRAZIER, P. H. Dostoevsky: A Theological Engagement. Eugene: PICKWICK Publications, 
2016; TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and The Early Dialectical Theology. Leiden Boston: Brill, 
2013. 
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neprobádaným, a to nejen v českém akademickém prostředí, nýbrž i ve 

světovém měřítku. Naše práce se tedy v otázce vlivu Dostojevského na teologii 

smrti Boha opírá především o primární zdroje vycházející z per radikálních 

teologů a beletristických či publicistických textů ruského spisovatele.  

 Pro lepší pochopení kontextuálních souvislostí celé problematiky a také 

proto, aby lépe vynikla jedinečnost a zároveň i problematičnost recepce 

Dostojevského v kontextu teologie smrti Boha, jsme se rozhodli, že tato práce 

bude mít zároveň podobu komparativní studie. Pátou kapitolu zabývající se 

analýzou recepce Dostojevského v radikální teologii tak předchází kapitola 

čtvrtá, která sleduje to, jakým způsobem s Dostojevského myšlenkovým 

odkazem pracují dialektičtí teologové. U obou teologií jsme se pokusili o jistý 

přesah, který souvisí nejen s tím, že jsme do obou teologických tradic okrajově 

zasadili i ty autory, kteří nejsou tradičně s těmito směry spojovány (J. Patočka, 

R. Palouš, R. Friedman), nýbrž i s tím, že jsme výklad obohatili o poukázání na 

souvislosti obou teologických směrů s českým intelektuálním prostředím. 

Hromádkova recepce Dostojevského tvorby nás přivedla před nevyhnutelnost 

obšírnějšího pohledu na Masarykův způsob čtení Dostojevského tvorby a jeho 

interpretaci tohoto spisovatele. 

 Cíl práce není jen komparativní. Na základě srovnání přístupu obou 

teologických tradic k Dostojevského umělecké tvorbě tato práce prověřuje, do 

jaké míry se obě recepce vzdalují od původního smyslu a intencí Dostojevského 

textů. Práce také předkládá, v jakých konkrétních oblastech dochází v obou 

recepcích k pokřivení Dostojevského odkazu. Cestou analýzy obou teologických 

interpretací nakonec docházíme i k ozřejmění Dostojevského vlastní literární 

tvorby a jeho myšlenkového odkazu.   

 

1.2 Přínos práce  

Ačkoliv se teologie smrti Boha jakožto svébytný teologický směr 

ustanovila již v 60. letech 20. století a její odkaz je především v americkém 

prostředí stále živý,2  nebyl tento teologický směr dodnes v českém prostředí 

dostatečně reflektován. Do českého jazyka nebyla doposud přeložena žádná 

kniha pocházející z dílny radikálních teologie. Tento teologický směr tak u nás, 

 
2  V roce 2015 vychází knižní publikace, která domýšlí teologický odkaz radikální teologie v kontextu 
teologického myšlení 21. století. PETERSON, D. J. (ed.) – ZBARASCHUK, M. G. (ed.) Resurrecting the Death of 
God: The Origins, Influence, and Return of Radical Theology. Albany: State University of New York Press, 2014. 
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mimo úzký rámec akademického prostředí, zůstává téměř neznámý. Z tohoto 

hlediska je tato práce příspěvkem v oblasti současného teologického bádání, a to 

především svojí návazností na českou protestantskou tradici sekulárního výkladu 

křesťanské víry. 3  Z hlediska filozofie tato práce sleduje, jakými cestami se 

odkaz konkrétních filozofů jako F. Nietzsche, S. Kierkegaard a G. W. F. Hegel 

přelévá do teologického myšlení 20. století. Z hlediska literární vědy naše práce 

otevírá nové možnosti interpretace Dostojevského literární tvorby, které se 

vyhýbají nejen konfesijnímu, ale i jakémukoliv ideologickému zneužití 

Dostojevského myšlenkového odkazu.  

 

1.3 Struktura práce  

V úvodní části této práce (oddíl 2) uvedeme čtenáře do kontextu 

Dostojevského křesťanské víry a pokusíme se o vhled do specifického způsobu 

jeho práce s náboženskými tématy a motivy. V třetím oddíle ukážeme, že 

Dostojevského tvorba se z hlediska náboženské víry vždy otevírala možnostem 

ambivalentního výkladu. Čtvrtá část práce se bude podrobně zabývat tím, jakým 

způsobem četli Dostojevského představitelé dialektické teologie. V kapitole 4.3 

se poté zaměříme, jaká témata jsou pro dialektické teology z hlediska čtení 

Dostojevského tvorby klíčová a poukážeme zde na případnou problematičnost 

jejich intepretace. Oddíl pátý uvádí do myšlení radikální teologie, a to 

především z hlediska recepce Dostojevského tvorby v rámci této teologie. 

V kapitole 5.3 budeme analyzovat to, jakým způsobem teologové smrti Boha 

Dostojevského četli a poukážeme zde na případnou problematičnost jejich 

interpretace ruského spisovatele. Část šestá na základě vybraných témat 

předkládá komparaci obou interpretačních teologických táborů a zhodnocuje je. 

Závěr této práce předkládáme v sedmém oddíle práce.   

Základní hypotéza naší práce je trojí. Za prvé chceme ukázat, že 

protichůdná interpretace Dostojevského křesťanského myšlení má své kořeny již 

v ambivalenci samotného literárního textu tohoto ruského spisovatele. Za druhé 

je tato práce pokusem o obhájení premisy, podle níž se interpretace 

Dostojevského literárních textů v případě radikálních teologů dopouští menšího 

interpretačního násilí než interpretace Barthova a Thurneysenova. Za třetí se 

pokusíme na základě komparace obou interpretačních přístupů doložit, že se oba 
 

3 Cestou sekulárního výkladu evangelijní zvěsti se v českém prostředí vydali někteří představitelé Nové 
orientace a dále O. A. Funda. O marxistickou interpretaci křesťanské víry se pokusili M. Machovec a V. 
Gardavský.  
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teologické směry nakonec na Dostojevském dopouští stejného interpretační 

násilí, když upozaďují jeho skrytě antropocentrický rozměr.  
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2  DOSTOJEVSKIJ TEOLOG  

 

2.1 Stručný úvod do Dostojevského teologického myšlení   

Dobu, v níž Dostojevskij žil, lze označit jako dobu vnitřně rozštěpenou. 

Rusko předrevolučního času bylo na jedné straně zemí svébytné kultury, a to i 

v oblasti náboženské. Na straně druhé do Ruska z Evropy pronikaly myšlenky, 

které nejen pro kulturu, nýbrž i politický režim této velké země představovaly 

ohrožení její svébytnosti. Toto vnášení evropských idejí na půdu Ruska nebylo 

ničím novým. Ruskem tato otázka zmítala již od dob osvícenských reforem 

Petra Velikého, které byly tak radikální, že v pravoslavné církvi vyvolaly rozkol. 

Není náhodné, že slovo rozkol zaznívá zřetelně i ve jménu hlavní postavy 

Zločinu a trestu. Student Raskolnikov inspirovaný mimo jiné i ateistickými 

teoriemi francouzské revoluce vnášel svými rozvratnými idejemi do světa ruské 

společnosti rozštěpení, a tím i zkázu. Ruskem Dostojevského doby zmítaly 

ateistické, nihilistické a další revoluční ideje, které pomalu, ale jistě 

připravovaly pád starého Ruska. Dostojevskij vychovaný v tradičně 

pravoslavném rodinném prostředí se s některými z těchto revolučních idejí 

seznámil již v mládí. Pod vlivem V. Bělinského pronikl do Feuerbachovy 

ateistické filozofie a poznal teorie křesťanského socialismu. Za svoji aktivní 

účast v revolučních spolcích byl odsouzen k trestu smrti a až přímo na 

popravišti, téměř ve chvíli své vlastní smrti, byl na poslední chvíli omilostněn. 

Dostojevskij si odsloužil svůj trest v sibiřské káznici, odkud se až po několika 

letech navrací do veřejného života v Petrohradě. Veřejně se odvrací od své 

revoluční minulosti, avšak nikoliv od tématu ateistických revolucionářů. To se 

Dostojevskému stane celoživotním tématem, k němuž se postupně budou 

navracet všechny jeho romány. Jak ovšem chápat tuto přetrvávající fascinaci 

revolučními idejemi? Navrací se ze Sibiře skutečně Dostojevskij jako nový 

člověk, který poznal omyly svého mládí a nyní bez výhrad přijímá ruské 

pravoslaví i s ruským samoděržavím? Naše práce vychází z předpokladu, že již 

vzhledem k Dostojevskému vzdělání (Dostojevskij zná velmi dobře evropskou 

literaturu a čte francouzsky) je taková možnost nepravděpodobná. Koho vlastně 

ve svých románech pranýřuje? Revolucionáře, nebo sám sebe? Proč se u 

Dostojevského téměř konzistentně objevují motivy křesťanské víry v těsné 

blízkosti s motivy revolucionářskými, a to dokonce do té míry, že často splývají 

v jedno polyfonně znějící téma? Jako by Dostojevskij neustále testoval své 

revoluční ideje mládí, vystavoval je zrcadlu náboženské víry, a zároveň tím sám 
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sebe znovu uváděl do chvíle, kdy stál na popravišti tváří v tvář jisté smrti. Na 

tento okamžik Dostojevskij nikdy nezapomene a bude se k němu opakovaně ve 

své tvorbě vracet. Hrůznost této chvíle dokládá mimo jiné i to, že jeden 

z odsouzených, který stál s Dostojevským na popravišti, přišel při tomto krutém 

divadle smrti nenávratně o rozum. Nepřichází snad v této chvíli na samé hranici 

života a smrti jistým způsobem o rozum i sám Dostojevskij? Nevíme. Jisté je 

však to, že jakožto křesťan zůstane tento ruský spisovatel navždy vnitřně 

rozštěpený. Obrazy jeho víry se budou vždy ukazovat na pozadí nevíry a 

naopak. Jeho křesťanská víra se stane celoživotním zápasem a čtenář jeho 

románů může tento boj prožívat spolu s ním. Dostojevského víra je znepokojivě 

dynamická a rozbouřená. Až masochisticky se vystavuje svému protikladu a 

vede s ním svůj nekonečný dialog. Jeho víra je přímo posedlá možností svého 

popření. Ze všech radikálních teologů to bude W. Hamilton, který si tohoto rysu 

Dostojevského víry povšimne nejlépe. Hamilton Dostojevského víru vykáže 

z prostoru jednoznačnosti. Podle Hamiltona byl tento ruský autor banished from 

the land of unity.4     

Každé pokusy o uzavření Dostojevského náboženského myšlení do rámce 

pravoslavné, či jiné křesťanské tradice se na Dostojevského textech dopouští 

interpretačního násilí. Dostojevského pojetí náboženské víry se již několikrát 

stalo obětí takového zneužití ze strany křesťanských interpretů. Takové zneužití 

spočívá v absolutizaci či konfesijní konkretizaci Dostojevského literární práce s 

náboženskými motivy. Již samotné vnášení náboženských témat do prostředí 

literárního textu takové pojetí oslabuje. Většina současných interpretů5 se proto 

od takového pojetí distancuje, a naopak poukazuje na nemožnost takového 

přístupu. 

 

 

2.2 Dostojevského metoda práce s biblickými motivy a křesťanskými tématy6  

 Biblická témata, motivy a citace se u Dostojevského často objevují 

v kontextu, který se může zdát provokativně sekulární, dokonce až urážlivý.  

 
4 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity. In: ALTIZER T. J. J. – HAMILTON, W. Radical Theology and The 
Death of God. Harmondsworth: Penguin, 1968.  
5 JONES, M. Dostoevsky after Bakhtin: Readings in Dostoevsky´s Fantastic Realism. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990; CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion. Stanford: Stanford University Press, 2005; WIL VAN 

DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky. London New York: Anthem 

Press, 2011. 
6 Kapitola 2.2 byla v rámci disertačního projektu publikována jako část článku KUTHAN, R. Literární proměny 
Božího slova u F. M. Dostojevského. In: PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. (Eds.). Logos ve výchově, umění a sportu: 
Mezinárodní interdisciplinární konference. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 



15 
 

Biblické motivy jsou často převraceny ve svůj opak, démonizovány či radikálně 

profanizovány. Je-li např. Raskolnikovova životní pouť líčena obrazy 

pocházejícími z Ježíšova pašijového příběhu, je čtenář nutně zaskočen. Jde o 

literární převracení biblických obrazů, jehož smyslem je vyzkoušet biblické 

slovo v sekulárním kontextu. Dostojevskij vytrhává biblická témata z jejich 

náboženského rámce a umísťuje je do oblasti existenciálního zápasu současného 

člověka. Otázkou je pak to, zdali Boží slovo unese tíhu problémů člověka 

žijícího v sekulárním světě. Bachtin v souvislosti s Dostojevským tuto literární 

metodu nazývá karnevalizace.7 Karnevalizace je procesem strhávání posvátných 

či v jiném smyslu výsostných témat do bažin obyčejného života. Typické pro 

karnevalizaci je dialektické převracení, vysmívání a znevažování. Karnevalizace 

má antické kořeny, svého vrcholu však dosahuje v renesanci a zasahuje i do 

ruské literatury a díla Dostojevského.  

Při analýze Dostojevského způsobu práce s biblickým textem je třeba vzít 

v úvahu, že tento umělec neměl žádné formální teologické vzdělání. Přesto jeho 

intertextuální metoda pro biblistu představuje jednu z nejzajímavějších metod 

aplikace biblického textu v literatuře. U Dostojevského nikdy biblický text 

neslouží čistě konfesijním účelům. Biblický text v jeho díle není nástrojem ryze 

křesťanského či dokonce církevního vyznání víry. Apologetickou dimenzi má 

Dostojevského dílo pouze implicitně, nikoliv účelově. Biblické slovo se u 

Dostojevského objevuje jako hlas v mnohohlasém dialogu. Představuje 

alternativu, k níž je čtenář veden jako k možnému, nikoliv však jednoznačnému 

a nezpochybnitelnému stanovisku.  

Náboženská témata jsou u Dostojevského záměrně uváděna v sekulární 

kontext a nahlížena i z nenáboženské perspektivy. Příkladem může být metafora 

vzkříšení, která je u Dostojevského užita na rovině existenciální, nikoliv 

nábožensky transcendentní. „Být vzkříšen“ pro Raskolnikova znamená oprostit 

se od zvrácené napoleonské ideje a vstoupit do společenství s druhými lidmi. 

V Běsech můžeme sledovat, jak jejich autor užívá biblických apokalyptických 

symbolů k vylíčení politické duchovní situace v Rusku. Dostojevskij tedy 

biblická témata nejen vykládá v rovině individuálně existenciální, nýbrž i 

v rovině společenské. To pramení z Dostojevského hlubokého zájmu o 

společenské dění vůbec. Dostojevskij pravidelně čte tisk v několika jazycích a 

 
7 BACHTIN, M. M. Dostojevskij umělec: K poetice prózy. Praha: Československý spisovatel, 1971.  
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v publicistické tvorbě i ve svých románech reflektuje společenskou situaci. 8 

Dostojevskij tedy biblický text aktualizuje a aplikuje na současný stav 

jednotlivce i národa. Biblický text se proto u něj nikdy neobjevuje osamocen, 

nýbrž je zasazen do kontextu současného světa, jehož stav má ozřejmit. Proto 

Wil van den Bercken Dostojevského práci s náboženskými tématy označuje 

výrazem religious realism.9 Dostojevskij užívá biblických textů mimo rámec 

dogmatického a konfesijního způsobu myšlení. Vždy mu slouží jako nástroj 

k symbolickému popisu vnější společenské, či vnitřní individuální skutečnosti.    

Dostojevskij přesazuje biblické obrazy z náboženského do existenciálního 

kontextu, aniž by byly oba kontexty narušeny, či dokonce pohlceny kontextem 

druhým. Tato metoda představuje literární obdobu Bultmannovy 

demytologizace biblických textů. Bultmannova demytologizace biblických textů 

neznamená překonání mýtu, nýbrž jeho existenciální výklad pro člověka          

20. století. Mýtus zde tudíž není eliminován či devalvován jako např. u 

některých radikálně liberálních teologů, nýbrž je vzat zcela vážně jako způsob 

náboženské řeči, který přestal být současnému člověku srozumitelný, a tudíž má 

být vyložen novými jazykovými prostředky. Biblický mýtus je u Dostojevského 

převáděn do existenciální roviny, je psychologizován, či dokonce politizován. 

Pracuje-li ruský autor s tématem biblických démonů, nevyplývá z toho, že by 

v existenci démonů věřil doslovně, stejně jako v otázce vzkříšení a 

nesmrtelnosti, s níž Dostojevskij zápasil (polemizoval) i v osobním životě.10 

Dostojevského víra kolísá na hraně ateismu, a právě tento dialog víry a nevíry je 

tím aspektem, který religiózního čtenáře jeho románů fascinuje nejvíce. 11 

Výrazu fantastic realism, užívaný samotným autorem, 12  rozumíme jako 

označení pro takovou práci s fantastickou dimenzí lidské existence (sny, vize, 

mýty atd.), která tuto dimenzi bere vážně, aniž by se zevrubně zabývala 

teoretickou úvahou o rozlišování mezi realitou skutečnou a fantazijní. 

Dostojevskij je tímto realismem, jejž zároveň nazývá идеализм, přitahován a 

označuje jej jako настоящий реализм, který je hlubší než realismus v běžném 

 
8 CATTEAU, J. Dostoyevsky and the Process of Literary Creation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 
s. 180-192. 
9 WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky, s. 11. 
10 KIRILLOVA, I. Dostoevsky´s markings in the Gospel according to St John. In: PATTISON, George – THOMPSON, 
Diane Oenning (eds.). Dostoevsky and the Christian Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 
45.  
11 GLICKSBERG, C. Modern Literature and the Death of God. The Hague: The Hague/Martinus Nijhoff, 1966, s. 
71-87.  
12 KJETSAA, G. Dostoevsky and his New Testament. Atlantic Highlands: HUMANITIES PRESS INC., 1984, s. 138.  
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pojetí. 13  Rozlišuje oбыденность явлений a факты od фантастические 

interpretace skutečnosti. Té přikládá větší schopnost postihovat skutečnost, než 

je tomu v případě faktického popisu skutečnosti.14 Paradoxem jeho fantastického 

realismu je však to, že velmi často vychází ze skutečných událostí, které autor 

čerpal z novinových článků. Autora zajímají fantasticky neobvyklé až 

neuvěřitelné historky, které se skutečně staly. Dnes by Dostojevskij takové 

historky nacházel na stránkách bulvárního tisku. Jackson v Dostojevského 

fantastickém realismu rozlišuje mezi seemingly fantastic facts, které pocházejí 

ze skutečných událostí a actually and literally unreal phenomena. 15  Mezi 

actually and literally unreal phenomena lze zařadit náboženské transcendentní 

zkušenosti, avšak lze sem řadit i mýtický způsob výkladu skutečnosti, jehož 

příkladem může být Dostojevského obvyklé užívání konkrétních novozákonních 

perikop jakožto hermeneutického klíče k románovému textu.16 Dostojevskij je 

přitahován tajemnem, vždy však v kontextu konkrétní lidské existence. Brání se 

však tomu, aby byl označován za psychologa. Sám sebe považuje za a realist in 

a higher sense a ihned tento výraz definuje slovy I depict all the depths of the 

human soul.17 Lze tedy shrnout, že Dostojevskij užívá mýtické a symbolické řeči 

k tomu, aby odkrýval zákoutí lidské duše. To se týká i biblických témat a textů 

obsažených v jeho románech. Dostojevskij se k tématu svého fantastického 

realismu vyjadřuje v souvislosti s nařčením svých kritiků, kteří jej obviňují 

z toho, že jeho literární tvorba není dostatečně realistická. Obhajuje se tvrzením, 

že duchovní a společenský stav současného Ruska nelze vylíčit a pochopit jinak 

než realismem fantastickým.18 Domníváme se, že tato slova se mohou týkat i 

Dostojevského románové aplikace novozákonní perikopy L 8:26-39 na soudobý 

stav Ruska. Dostojevského obhajobu je třeba nahlížet na pozadí soudobého 

narůstajícího materialismu a pozitivismu, který neměl pochopení pro iracionální 

a imaginativní složky lidské existence. 

 

13 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 28 (II) Л.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1985, s. 329, л. н маикову, 11/23 декабря/1868, Флоренция; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, 

Praha: Odeon, 1966. Paměti, korespondence, dokumenty, Svazek 37, s. 195. 
14 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 29 (I) Наука. Ленинградское отделение, 
1986, s. 19, Н. Н. Страхову, 26 февраля (10 марта) 1869, Флоренция; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, Praha: 
Odeon, 1966. Paměti, korespondence, dokumenty, Svazek 37, s. 202. 
15 JACKSON, R. L. Dostoevsky´s Quest for Form: A Study of His Philosophy of Art. New Haven, London: Yale 
University Press, 1966, s. 89.  
16 KUTHAN, R. Vzkříšení Lazara jako hermeneutický klíč k románu Zločin a trest. In: Paideia – Philosophical E-
journal of Charles University 3/XIV/2017 – Summer 2017. ISSN 1214-8725. 
17 JONES, M. Dostoyevsky after Bakhtin: Readings in Dostoevsky´s Fantastic Realism, s. 2.  
18 Tamtéž.  

http://lib2.pushkinskijdom.ru/полное-собрание-сочинении-в-30-т-18
http://lib2.pushkinskijdom.ru/полное-собрание-сочинении-в-30-т-18
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To, že Dostojevského románové texty vedou bohatý dialog s jinými texty 

pocházejícími ze světa literatury, náboženství a kultury, je obecně známou 

skutečností. I v tomto smyslu nazývá Bachtin Dostojevského román románem 

polyfonním. 19  V rámci této práce nám půjde především o sledování 

intertextuality biblické. Podle Jonese slouží Dostojevskému biblické odkazy 

jako models, skrze něž má čtenář přistupovat k autorově textu.20 Doprovází-li 

v textu Raskolnikova pašijové obrazy, má čtenář číst Raskolnikovův příběh na 

pozadí biblické koncepce mesiášství. V románovém kontextu spisovatel toto 

původně biblické téma vnáší do provokativně sekulárních podob, přičemž 

smyslem této karnevalové proměny je vyzkoušet původně biblickou i 

převráceně světskou podobu mesiášské síly pod tíhou skutečnosti lidské bídy a 

utrpení. U Dostojevského musí být každá křesťanská pravda zvážena na vahách 

skutečného světa.       

 Přímé biblické citace se v Dostojevského románech často objevují 

v podobě čtení na objednávku. Ukázku takového čtení poskytuje např. Soňa, 

která předčítá Raskolnikovovi z J 11:1-45, či Sofija čtoucí Štěpánu 

Trofimovičovi Zj 3:14-17 a L 8:32-36. Smysl takového čtení spočívá v 

duchovním probuzení konkrétní, většinou ústřední, postavy románu. V románu 

se tedy jedná o čtení terapeutické. V románu Běsi se téma duchovního uzdravení 

vztahuje na celý ruský národ (L 8:32-36, Zj 3:14-17). Čtou-li jednotlivé 

románové postavy v rámci románového textu jiný literární text, označuje 

Ziolkowski tento literární úkaz výrazem incarnational reading.21  Ziolkowski 

poukazuje na to, že v Dostojevského románech takový „cizí“ text v románu 

vstupuje do děje, ztělesňuje se v konkrétních postavách a je těmito postavami 

žit. Příkladem může být právě Raskolnikov, který jako ztělesněný Lazar 

vystupuje z Janova evangelia a vstupuje na stránky Zločinu a trestu, kde žije již 

vlastním románovým životem. Celý román lze potom pojímat jako rozvedení 

konkrétní evangelijní perikopy. Lazar/Raskolnikov je zde uveden do kontextu 

petrohradského světa, kde s výrazným významovým posunem emancipován od 

evangelijního kontextu prožívá své lazarovské drama.   

Na tematické propojení celé ruské literatury poukázal I. A. Esaulov. Podle 

Esaulova je pašijové téma archetypálním rysem celé ruské literatury a 

 
19 BACHTIN, M. M. Dostojevskij umělec: K poetice prózy.  
20 JONES, M. Dostoyevsky after Bakhtin: Readings in Dostoyevsky´s Fantastic Realism, s. 20.  
21 ZIOLKOWSKI, E. 2001. Reading and incarnation in Dostoevsky. In: In: PATTISON, G., THOMPSON, D. O. (eds.). 
Dostoevsky and the Christian Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 161-167. 
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religiozity, zatímco pro západní tradici je příznačnější archetyp vánoc.22 Podle 

Gibiana představuje Zločin a trest propojení východní velikonoční tradice 

(románový příslib Raskolnikovova vzkříšení) se západní tradicí, která klade 

větší důraz na pašijové utrpení (Raskolnikovovo přijetí trestu). 23  Pašijové 

motivy se hojně objevují i v románu Zločin a trest, kde jsou propojeny s tématy 

vzkříšení a vykupitelského mesiášství.  

Důležitým rysem Dostojevského biblické intertextuality je prolínání 

sekulárního a posvátného kontextu. V tomto střetávání však nedochází 

k pohlcení jednoho kontextu druhým. Jedno doprovází druhé a ponechává si 

svoji původní významovou autonomii. Biblický text objasňuje duchovní rovinu 

sekulárního narativu a sekulární narativ aktualizuje biblický text. Biblický text 

se proto nikdy neocitá nad textem, nýbrž proniká do imanence lidského světa a 

je žit prostřednictvím konkrétních lidských příběhů a společenských událostí. 

Jde o přesazení biblického textu do konkrétní historické skutečnosti, kterou 

Dostojevskij chápe jako svoji současnost. Takový způsob užití intertextuality u 

Dostojevského předpokládá úctu k biblickému textu, hluboký zájem o aktuální 

společenské dění, a především o jeho nikdy neutuchající starost o člověka a jeho 

místo ve světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 ESAULOV, I. A. The Paschal archetype of Russian literature and the structure of Boris Pasternak´s novel 
Doctor Zhivago. In: Literature and Theology 20 (1), 2006, s. 63-78. 
23 GIBIAN, G. Traditional symbolism in Crime and Punishment. In: GIBIAN, George (ed.). Feodor Dostoevsky: 
Crime and Punishment. New York London: W. W. Norron and Company, 1989. A Norton Critical Edition, s. 537. 
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3 DOSTOJEVSKIJ OČIMA LITERÁRNÍ VĚDY   

 

3.1 Křesťanský Dostojevskij a ateistický Dostojevskij24   

 

Předložíme hrubý, zkrácený a konkrétním způsobem zacílený dějinný 

přehled dostojevskologické literární kritiky. Naší snahou je poukázat na fakt, že 

Dostojevského tvorba již od samého počátku vyvolává ambivalentní čili 

bipolární podobu interpretace. Literární badatelé, filozofové i teologové různě 

akcentovali buď křesťanské, nebo ateistické rysy Dostojevského literární tvorby. 

To, jakou formu interpretace zvolili, vychází z jejich vlastního předporozumění 

a osobních náboženských východisek. Snahou této kapitoly naší práce není 

přiklonit se na jednu, či na druhou stranu, nýbrž poukázat na to, že Dostojevskij 

vytvořil literární látku, která dokáže unést obojí zároveň a uvádí tak čtenáře do 

dialogu mezi vírou a ateismem. Tím se také Dostojevskij stává aktuální pro 

dnešního sekulárního čtenáře, jemuž dosud nejsou náboženské otázky lhostejné. 

Z důvodů širšího záběru předkládáme jak ruský, tak západní přehled recepce 

Dostojevského díla. 

 Na ambivalentní povahu Dostojevského tvorby poukázal explicitně ruský 

formalista M. M. Bachtin 25 , jehož výraz polyfonní román se stal dodnes 

ústředním východiskem pro bádání v oblasti dostojevskologie. Výrazem 

polyfonní míní Bachtin literární způsob řeči, který na rozdíl od řeči monofonní 

nepromlouvá jedním hlasem, nýbrž několika zároveň. Čtenář je tak uváděn do 

světa propletených hlasů, v němž žádný nemá privilegované postavení. Bachtin 

metodu polyfonního čtení nemohl vzhledem k sovětské cenzuře aplikovat zcela 

na oblast náboženskou26, což dnešním badatelům otevírá možnost tuto oblast 

domýšlet. Společným východiskem všech současných seriózních badatelských 

prací o Dostojevském je vědomá distance od jednoznačných interpretačních 

výkyvů, ať už jde o stranu fundamentálně křesťanskou, nebo o stranu výhradně 

ateistickou. Ukážeme, že v dějinách literární kritiky tento interpretační princip 

nebyl samozřejmý.  

 
24 Některé části kapitoly 3.1 byly publikovány v rámci disertačního projektu v článku KUTHAN, R. Vliv 
Dostojevského literární tvorby na západní teologické směry 20. století, In: Jednota v mnohosti In pluribus unitas 
= Jednota v mnohosti: Sborník konferenčních příspěvků. Praha: Luboš Marek, 2016. 
25 BACHTIN, M. M. Dostojevskij umělec: K poetice prózy. 
26 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously. In: PATTISON, George (ed.) – 
THOMPSON, Diane Oenning (ed.). Dostoevsky and the Christian tradition. Cambridge, New York: Cambridge 
University Press, 2001, s. 8. 
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V ruské literární kritice se krátce po spisovatelově smrti jako první ozvou 

hlasy, které jsou vůči způsobu Dostojevského literárního zobrazení křesťanství 

kritické. M. A. Antonovič v roce 1881 označuje román Bratři Karamazovi za 

reakční a přisuzuje názory Velkého inkvizitora jeho autorovi. Zatímco              

N. K. Michajlovskij v roce 1883 o Dostojevském řekne, že má krutý talent,     

M. Gorkij o třicet let později spisovatele označí obdobně negativně jako zlého 

génia. K. Leonťjev bude Dostojevského literární tvorbu považovat z hlediska 

věrouky za heretickou.27 

V kritickém duchu pokračuje i sovětská kritika. Ta především 

znehodnocuje náboženské aspekty Dostojevského díla. Je však v této intenci tak 

horlivá, že si nepovšimne skutečnosti, že kritika náboženství se nachází již u 

samotného spisovatele, nebo tuto spisovatelovu kritiku povrchně (mimo rámec 

teologického a religionistického diskurzu) akcentuje se silně politizujícími 

tendencemi. Lenin označí spisovatelovu tvorbu za obzvláště odpornou a o 

konkrétních románech se bude vyjadřovat jako o braku.28 V roce 1929 vydává 

M. M. Bachtin práci o Dostojevském, a předurčí tak podobu seriózní 

akademické dostojevskologie až do dnešních dnů. Bachtin však Dostojevského 

čte očima literární vědy. Zabývá se formou, nikoliv obsahem, a tudíž se 

v dostatečné míře nevyjadřuje k teologickým aspektům Dostojevského tvorby. 

Jeho metoda však zcela zásadně poukáže na nemožnost definitivního ukotvení 

autora v jakémkoliv ideologickém či náboženském rámci. Bachtinův 

Dostojevskij hranice ateismu i křesťanství transcenduje. Bachtin však vzhledem 

k sovětské cenzuře nemohl náboženské aspekty spisovatelovy tvorby rozvést do 

uspokojující šířky, na což si sám stěžuje. 29  Na ambivalentní povahu 

Dostojevského díla poukazuje i to, že Lenin později přehodnocuje svůj vztah 

k Dostojevskému, o kterém se nyní vyjadřuje jako o géniovi, který odhaluje 

slabé stránky ruské společnosti. 30  Sovětská kritika bude nadále zdůrazňovat 

Dostojevského účast v socialistickém hnutí, jeho soucit s chudými a 

utlačovanými, jeho kritiku kapitalismu, ale bude se negativně vyjadřovat 

k náboženským rysům jeho tvorby, nebo je ignorovat. Mezi nejurputnější 

sovětské kritiky Dostojevského náboženských aspektů jeho tvorby patří            

V. V. Jermilov, který v Dostojevského tvorbě nachází obraz amorální dimenze 

křesťanství, jenž ospravedlňuje utrpení dětí.31 

 
27 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously. In: PATTISON, George (ed.) – 
THOMPSON, Diane Oenning (ed.). Dostoevsky and the Christian tradition, s. 6-7. 
28 Tamtéž, s. 7. 
29 Tamtéž, s. 8. 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
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Jiný přístup k Dostojevskému převládá u náboženských a filozofických 

myslitelů a později u ruských emigrantů, kteří tváří v tvář ruskému nebo 

sovětskému ateismu zdůrazňují náboženské aspekty Dostojevského myšlení. 

Jedná se např. o práce D. S. Merežkovského, V. V. Rozanova, V. Ivanova a      

V. Solovjova, K. Močulského, N. Berďajeva, L. Šestova, N. Trubetského a       

N. Losského. Zdaleka ne všichni tito autoři se však Dostojevského ujímají 

z pozice konzervativně ortodoxní. Např. K. Močulskij si je dobře vědom silně 

neortodoxního způsobu zobrazování křesťanských témat v Dostojevského 

románech a V. Rozanov přisuzuje ateistické výroky spisovatelových postav 

autorovi samému.32 Naopak S. Bulgakov je čtenářem Dostojevského, který se 

četbou Dostojevského nechává inspirovat k přijetí a teologickému domýšlení 

ruského pravoslaví.   

 Západní dostojevskologie se vyznačuje stejně dynamickými zvraty a 

protiklady (dramaticky osciluje mezi ateistickým a náboženským výkladem) 

jako dostojevskologie ruská, ačkoliv v poslední době je pro ni příznačná 

kritičtější metoda a větší dialogičnost. Je však nutné zdůraznit, že téměř celá 

seriózní západní dostojevskologie vyrůstá z kořenů Bachtinova myšlení, tedy 

z prostředí ruského.  

 V anglosaském prostředí se Dostojevskij objevuje s jistým zpožděním. 

První vlnu lze datovat roky 1912-1921 a označit ji výrazem kult Dostojevského, 

který se vyznačuje fascinací Dostojevského křesťanskou i pseudo-křesťanskou 

religiozitou.33 Představitelem tohoto období je J. M. Murry, který Dostojevského 

tvorbu pojímá humanisticky, tedy nenábožensky. Podle Murryho Dostojevskij 

překračuje hranice křesťanství a uvádí čtenáře na pole humanismu.34 Opačné 

stanovisko v roce 1944 předkládá Henri de Lubac, jehož Dostojevskij je pojímán 

jakožto prophet of a kind of Christian faith, který vyhrál duchovní zápas 

s moderním ateismem. 35  Vyváženější stanovisko předkládá v roce 1920             

S. Zweig, který si všímá, že Dostojevskému jsou stejně blízké křesťanské i 

ateistické postavy.36 K ještě většímu interpretačnímu výkyvu dochází, když si  

D. H. Lawrence všímá, že ty nejsilnější argumenty v Dostojevského románech 

nenáleží obráncům víry, nýbrž ateistům. 37  V roce 1977 vychází 

dostojevskologická práce katolického myslitele R. Guardiniho s názvem 

 
32 JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. London: Anthem Press, 2005. 
33 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously. In: PATTISON, George (ed.) – 
THOMPSON, Diane Oenning (ed.). Dostoevsky and the Christian tradition, s. 13. 
34 Tamtéž, s. 13-14. 
35 Tamtéž, s. 16. 
36 Tamtéž, s. 18. 
37 Tamtéž.  
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Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk, která (podobně jako Barth a 

Thurneysen na konci 1. světové války) zachází s Dostojevským jako s nástrojem 

prezentace vlastních náboženských, či dokonce denominačních východisek.   

Po rozpadu Sovětského svazu Rusko zaznamenává silný příklon 

k nekriticky ortodoxnímu pojetí Dostojevského tvorby, který souvisí 

s obnovením veřejné činnosti ortodoxní církve. Převládá vychýlený důraz na 

nekritické církevní čtení Dostojevského tvorby a jeho sepjetí s ortodoxní tradicí. 

Vzhledem k dějinným událostem je tato tendence pochopitelná, ačkoliv 

akademicky dlouhodobě neudržitelná. D. O. Thompson a G. Pattison v této 

souvislosti dělí současnou dostojevskologii na dva protichůdné tábory: 

vyznavačský a analytický. 38  Zatímco pro analytický postoj je příznačné 

polyfonní nebo dialogické čtení, je vyznavačský postoj charakterizován čtením 

monofonním, a tudíž jednodušším.  

Západní svět, obzvláště v posledních desetiletích, udržuje středové 

stanovisko a uvědomuje si, že Dostojevskij není autorem „na jedno použití“. 

Tohoto autora lze použít k posílení křesťanského i ateistického stanoviska jen za 

cenu značné redukce, v níž se ztrácí skutečná hodnota Dostojevského tvorby. 

Touto hodnotou je dialog náboženského a sekulárního světa a otevřený, 

nevyznavačsky zkreslený pohled na základní existenciální otázky náboženské 

víry moderního člověka. Největší ztrátou takového postoje je rezignace na 

polyfonní dimenzi Dostojevského umělecké řeči. Společným rysem západního 

čtení Dostojevského je nekonfesijní přístup, který analyzuje religiózní aspekty 

jeho tvorby, aniž by je využíval k propagaci náboženské či nenáboženské 

ideologie. Příkladem takového čtení může být např. R. Girard. Girard již v roce 

1963 vydává knihu, která až v roce 1997 vychází v anglickém překladu pod 

názvem Ressurection from the Underground. Vyvážený pohled nabízí i filozof 

náboženství S. Sutherland, který se vymezil vůči Barthově a Thurneysenově 

interpretaci Dostojevského křesťanství směrem k pojetí, které staví na 

ambivalentní povaze Dostojevského víry. Podle Sutherlanda Dostojevskij ve 

svém dialogu s ateismem ateismus argumentačně ani umělecky nevyvrátil. Dále 

podle něj tento autor neposkytuje žádné „konečné slovo“ v otázce víry a nevíry. 

Konečnou a definitivní podobu víry nelze doložit ani na základě jeho 

beletristické tvorby, ani prostřednictvím jeho publicistického či veřejného 

projevu.39 V roce 1973 vychází obdobně laděná práce A. B. Gibsona s názvem 

The Religion of Dostoevsky, která vychází z Bachtinových premis. Tato práce si 

 
38 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously. In: PATTISON, George (ed.) – 
THOMPSON, Diane Oenning (ed.). Dostoevsky and the Christian tradition, s. 10-11. 
39 SUTHERLAND, S. R. Faith and Ambiguity. London: SCM Press Ltd, 1984, s. 26. 
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všímá Dostojevského literárně-teologické metody deformace náboženských 

témat a jejich provokativního uvádění do sekulárního kontextu.40  

 V poslední době vyšlo několik významných prací zabývajících se 

Dostojevského religiozitou a přibližujících se duchu analytické, nekonfesijní 

kritiky. V roce 2001 to byla monografie s názvem Dostoevsky and the Christian 

Tradition,41 v roce 2002 kniha Remembering the End: Dostoevsky as Prophet to 

Modernity, 42  v roce 2005 kniha Dostoevsky´s Religion 43  a ve stejném roce 

Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. 44  Ve stejném 

ambivalentním a kritickém duchu se nesou nedávné práce anglikánského 

arcibiskupa Dostoevsky. Language, Faith and Fiction 45 a práce z roku 2011 

s názvem Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky46.  

 Přesto se v poslední době objevily práce, které vůči Dostojevskému 

zastávají konzervativně křesťanské, a tudíž nepřijatelně jednoznačné a 

zjednodušující stanovisko. Např. publikace s názvem Profane Challenge and 

Orthodox Response in Dostoevsky´s Crime and Punishment 47  se 

v Dostojevského románu Zločin a trest snaží nacházet především takové textové 

rysy, které mají potvrzovat autorův (či spíše interpretův) princip neochvějnosti a 

samozřejmosti křesťanské víry.  

Smyslem tohoto zběžného přehledu byl pokus akcentovat skutečnost 

ambivalentní povahy Dostojevského religiózního literárního myšlení. Tato 

ambivalence obsažená v Dostojevského samotné literární metodě se v dějinách 

literární vědy konkrétně objevuje ve třech základních podobách: 1. ve formě 

křesťanské fundamentální kritiky, které je zneužito k předkládání badatelových 

vlastních náboženských představ, 2. ve formě ateistické kritiky, která nebere 

dostatečně vážně náboženské rysy Dostojevského tvorby nebo je snižuje či 

devalvuje jako přežité či nedostatečně pravověrné, 3. ve formě, která zmíněnou 

ambivalenci umísťuje do středu Dostojevského tvorby a bere ji vážně, přičemž 

uchovává jak náboženský, tak ateistický aspekt této tvorby v jejich rovnováze a 

naslouchá jejich vzájemnému dialogu. V následujícím výkladu ukážeme, jak se 

 
40 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously. In: PATTISON, George (ed.) – 
THOMPSON, Diane Oenning (ed.). Dostoevsky and the Christian tradition, s. 21-22. 
41 Tamtéž. 
42 KROEKER, P. T., WARD, B. K. Remembering the End: Dostoevsky as Prophet to Modernity. London: SCM Press, 
2002. 
43 CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion. Stanford: Stanford University Press, 2005. 
44 JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience. 
45 ROWAN, W. Dostoevsky. Language, Faith and Fiction. London: Continuum, 2009. 
46 WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky. London New 
York: Anthem Press, 2011.   
47 TUCKER, J. G. Profane Challenge and Orthodox Response in Dostoevsky´s Crime and Punishment. Amsterdam, 
NewYork: Rodopi B. V., 2008. 
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tyto podoby čtení Dostojevského promítly do teologického myšlení dvou 

ústředních teologických směrů 20. století.  

Na závěr této kapitoly uvedeme tři interprety, jejichž interpretační 

postupy se velmi podobají východiskům dialektické teologie a teologie smrti 

Boha. Prvním interpretem je N. A. Berďajev. Berďajevův výklad (1923) je 

blízký interpretaci dialektických teologů a z radikálních teologů                         

G. Vahanianovi.  Druhým interpretem je Henri de Lubac (1944). Ten, podle nás, 

předložil interpretaci, která stojí na pomezí interpretace dialektických teologů a 

radikálních teologů. Třetím interpretem je C. I. Glicksberg, jehož čtení 

Dostojevského (1966) se velmi podobá způsobu, kterým Dostojevského čtou 

radikální teologové.  

Berďajev čte Dostojevského jako obhajobu duchovní svobody člověka 

jakožto nejvyšší a jedinečné hodnoty lidství. Podle Berďajeva je Dostojevského 

ústřední otázkou otázka antropologická. Berďajev se v této souvislosti zaměřuje 

především na Dostojevského rozlišování člověkoboha a Bohočlověka. Zatímco 

člověkobůh si nárokuje božské jako vlastní, uznává Bohočlověk Boha, jehož 

existence zakládá možnost svobody člověka. Svoboda člověkoboha se tříští 

v momentě, kdy člověk dochází na kraj svých vlastních možností, nebo se stal 

otrokem své vlastní vůle. Skutečná svoboda může být, podle Berďajeva, pouze 

duchovního rázu a jejím garantem je Bůh. Právě v tomto poznání Dostojevskij, 

podle Berďajeva, předstihl Nietzscheho, zatímco Nietzsche podlehl svodům 

člověkobožství. 48  Podle Berďajeva jsou témata člověkobožství, jakožto 

pokřivené cesty k iluzorní svobodě, a Boholidství, jakožto cesta k pravé spáse, 

Dostojevského základními body jeho náboženské filozofie.49 

Berďajevův biografický výklad Dostojevského podléhá přílišnému 

zjednodušení, když se na ruského autora dívá jako na člověka dvou odlišných 

světonázorů, z nichž ten dřívější byl v průběhu života Dostojevským překonán. 

Dostojevskij, podle Berďajeva, zavrhl svůj příliš humanistický pohled na 

člověka, překonal Bělinského ateismus a obrátil se opět ke Kristu, kterého 

poznal ve svém dětství.50 Dostojevského humanistická antropologie se, podle 

Berďajeva, proměnila v antropologii křesťanskou. Zdrojem tohoto přerodu je, 

podle Berďajeva, Dostojevského úcta k osobnosti člověka a jeho svobodě, proti 

níž se obrací každý imanentně, racionálně, a tudíž bezbožně pojatý společenský 

řád. Člověk a jeho svobodná podstata nesmějí být zotročeny, neboť svoboda je, 

 
48 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa. Praha: Oikúmené, 2000, s. 41. 
49 Tamtéž, s. 52. 
50 Tamtéž, s. 22. 
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podle Berďajeva, nejvyšší hodnotou.51 Blahobyt a zajištění ekonomického chodu 

společnosti nesmí být postaveny nad hodnotu svobody člověka, kterou ohrožuje 

jakékoliv společenské zřízení, jemuž jde v první řadě o materiální zajištění 

člověka. Hodnota lidství, podle Berďajeva, spočívá pouze ve svobodě, jejíž 

jedinou zárukou je Kristus.52 Cílem lidského života není dimenze sociální, ale 

duchovní.53 

Berďajev si uvědomuje tíhu a krutost takové svobody, když pojmenovává 

tuto svobodu jako nesnesitelnou54 a trýznivou55. Trvá však na tom, že člověk je 

ze své boholidské podstaty dostatečně silný na to, aby tuto svobodu unesl, a 

právě v tom spočívá jeho jedinečnost a úděl.56 Tuto svobodu člověka, který se 

v jejím zájmu vzdal jistoty chleba, Berďajev nazývá svobodou aristokratickou, 

nikoliv demokratickou. 57 V této souvislosti dokonce Berďajev obviňuje 

Dostojevskho z krutosti, která spočívá v tom, že spisovatel odmítá z člověka 

sejmout břímě svobody.58 S touto krutostí však nepolemizuje, naopak tvrdí, že 

základní pravdou křesťanství je právě takto pojatá svoboda.59 Dějiny se, podle 

Berďajeva, řídí dvěma principy. První spočívá v tom, že svoboda má větší váhu 

než štěstí a láska k Bohu vyšší hodnotu než láska k člověku. Druhým principem 

je skutečnost, že duchovní podstata člověka má vyšší váhu než jeho hmotné 

zajištění. Berďajev tuto otázku shrnuje slovy ... smysl bytí je důležitější než bytí 

samotné.60 

Snahou Berďajeva je přesvědčit čtenáře, že hlásání neporušitelnosti 

svobody je Dostojevského hlavním záměrem, a za tímto účelem se obrací 

k Legendě o Velikém Inkvizitorovi. Ivanovu legendu považuje za chválu Krista, 

jelikož zlo Inkvizitora je odhaleno v jeho ateismu a nedůvěře 

v člověka. 61 Inkvizitorův totalitární společenský řád (Berďajev jej nazývá 

socialismem) označuje za zlo v roušce dobra.62 Berďajev čte Legendu čistě jako 

Dostojevského odsouzení Inkvizitorova pokušení o nadvládu nad člověkem, 

 
51 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa. Praha: Oikúmené, 2000, s. 36. 
52 Tamtéž, s. 37. 
53 BERĎAJEV, N. A. Říše ducha a říše císařova. Červený Kostelec: Pavel Mervrat, 2006, s. 58. 
54 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 121. 
55 Tamtéž, s. 126. 
56 BERĎAJEV, N. A. Kapitola z knihy Nové náboženské vědomí a společnost, In: Velký inkvizitor - Nad textem 
F.M. Dostojevského. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2000, s. 296. 
57 BERĎAJEV, N. A. Říše ducha a říše císařova, s. 98. 
58 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 44. 
59 Tamtéž, s. 46, 51. 
60 BERĎAJEV, N. A. Kapitola z knihy Nové náboženské vědomí a společnost, In: Velký inkvizitor - Nad textem 
F.M. Dostojevského, s. 299. 
61 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 121. 
62 Tamtéž, s. 128. 



27 
 

který byl v zájmu zajištění blahobytu připraven o základní dimenzi lidství, 

kterou je svoboda. Takto příkré rozlišení dobra (Aljoša, románový Kristus) a zla 

(Ivan, Velký inkvizitor) nerespektuje polyfonní aspekt Dostojevského tvorby, na 

něž později poukáže M. M. Bachtin. Neudržitelnost takové interpretace obhajuje 

samotný Berďajevův text, v němž se objevují následující rozpory. Filozof 

svobody se sám pozastavuje nad tím, jak mohl sám autor Legendy zároveň 

obhajovat samoděržaví a nechat se svést byzantskou státností.63 V textu se dále 

objevují zmínky o neúnosnosti ideálu duchovní svobody a její téměř 

aristokraticky nadpozemské povaze, aniž by tuto otázku Berďajev dále 

problematizoval. Berďajev zcela opomíjí Ivanovu otázku utrpení dětí a problém 

teodiceji. Ačkoliv sám Berďajev tvrdí, že považuje románové představitele ideje 

duchovní svobody, Aljošu a Zosimu, za literárně nevydařené, a postavu Ivana 

Karamazova za dokonce přesvědčivějšího než oni, 64  nepodívá se na danou 

problematiku ani jednou Ivanovýma očima. Berďajev dokonce v jednom ze 

svých textů rozbíjí svůj obraz Dostojevského jakožto ateisty, který se na Sibiři 

vyléčil ze své naivní důvěry v socialismus ve prospěch křesťanské víry, když 

nazývá Dostojevského socialistom s Kristom.65 Ani to jej však nevychýlí z jeho 

pojetí Dostojevského jakožto hlasatele ryze duchovní svobody.   

V Berďajevově ostře vyhraněné a jednostranně pojaté interpretaci románu 

se Ivan fakticky nedostává ke slovu. Vše je zde podřízeno poslednímu slovu 

Kristovu, jehož mlčení je vyloženo jako svědectví o nevyslovitelnosti pravdy o 

svobodě jakožto jediné podstatě lidské existence. 66  Berďajevův důraz na 

svobodu, který se mu zároveň stal hermeneutickým klíčem k interpretaci 

Dostojevského textů, je tak urputný, že byl označen za otroka svobody.67  

Henri de Lubac se ve své knize The Drama of Atheist Humanism zabývá 

tématem ateistického humanismu. Tímto termínem má na mysli filozofické 

systémy předložené L. Feuerbachem, F. Nietzschem, K. Marxem a především   

A. Comtem. Právě Comte je, podle autora knihy, představitelem nového 

ateistického náboženství positivismu, 68 které představuje nejryzejší popření 

podstaty křesťanství. Comteův positivismus neboli gospel of systematized 

common sense69  popírá jakoukoliv transcendentní dimenzi lidské existence a 

 
63 BERĎAJEV, N. A. Kapitola z knihy Nové náboženské vědomí a společnost, In: Velký inkvizitor - Nad textem 
F.M. Dostojevského, s. 292. 
64 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 131. 
65 BERĎAJEV, N. A. Pramene a zmysel ruského komunismu. Bratislava: Kalligram, 2004, s. 93. 
66 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 120. 
67 SPINKA, M. Berdayev: Captive of Freedom, Philadelphia: The Westminster Press, 1951. 
68 de LUBAC, H. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press, 1995, s. 231-241. 
69 Tamtéž, s. 265. 



28 
 

vytváří tak totalitní řád absolutního rozumu, který neponechává člověku žádný 

prostor duchovní svobody. Takto absolutní nárok má však pseudonáboženský 

rozměr a de Lubacův Comte připomíná Dostojevského Velkého inkvizitora. 

Zatímco vůči Comtemu zastává de Lubac výhradně negativní postoj, staví se k 

Nietzscheho ateismu pozoruhodně ambivalentně. Ačkoliv stále ještě Nietzsche 

zůstává představitelem ateistického humanismu, vůči němuž se celá de 

Lubacova kniha kriticky vymezuje, je Nietzschemu přiznán silný duchovní 

rozměr a smysl. Nietzsche, podle de Lubaca, parodicky přetváří novozákonní 

témata, čímž se však zároveň stále ještě nachází v kontextu křesťanské víry, vůči 

níž je v intertextuálním vztahu. Nietzsche se tak v de Lubacově textu pohybuje 

na hranici mezi popíráním křesťanské víry a kritikou osvícenského racionalismu 

a pozitivismu. Právě v tomto bodě de Lubac nachází analogie s Dostojevským. 

Oba autoři na základě kritiky evropského racionalismu, podle de Lubaca, 

předvídali výbuch iracionality 20. století.70 Z hlediska časové posloupnosti však 

de Lubac dává přednost Dostojevskému před Nietzschem. Byl to Dostojevskij, 

ne Nietzsche, kdo jako první zvěstoval smrt Boha i ideál nadčlověka. 71 

Dostojevskij, podle de Lubaca, prošel temným údolím osobní zkušenosti smrti 

Boha stejně jako Nietzsche. Na rozdíl od Nietzscheho však Dostojevskij svoje 

pochybnosti překonal a z temnot svého ateismu nakonec přichází ke světlu víry. 

Zápas o víru u Dostojevského končí vítězně, zatímco Nietzsche spočinul až do 

konce života v temnotách svého podivně náboženského ateismu. Četba 

Dostojevského tak vlastně může posloužit jako účinná vakcína proti 

Nietzscheho ateismu, který Dostojevskij důkladně vstřebal, aby vůči němu svým 

čtenářům poskytl protilátku víry. V průběhu četby čtenář Dostojevského 

vstřebává sílu Nietzscheho jedu, ale vychází z této zkušenosti posilněn a zdráv.72 

De Lubac tak zřetelně v Dostojevského tvorbě rozpoznal aspekty ateismu a ví o 

ambivalentní povaze Dostojevského náboženství. Tuto skutečnost však převrací 

zcela ve prospěch víry. Ačkoliv jsou argumenty Dostojevského ateistických 

postav přesvědčivé, jsou nakonec jejich autorem překonány. Podobné je to i s 

Dostojevského osobní vírou, která, ačkoliv prošla zkouškou pochybností, 

vychází z ní nakonec vítězně, a dokonce očištěná od nánosů lidských iluzí. V de 

Lubacově interpretaci je tedy ateismus v Dostojevského díle nejen ohlášen, ale i 

překonán. Dostojevskij je zde předkládán jako ten, kdo Nietzscheho nejen 

předchází, ale i překonává zároveň. Dostojevskij Nietzscheho zrodil a zároveň i 

 
70 de LUBAC, H. The Drama of Atheist Humanism, 1995, s. 279. 
71 Tamtéž, 282-284. 
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vstřebal. 73  Na tomto místě je nutné se zmínit o tom, že Dostojevskij se 

s Nietzschem ani s jeho texty nikdy nesetkal, ačkoliv byli téměř současníci.  

Dostojevskij se de Lubacovi stal mostem vedoucím z říše ateistického 

humanismu do země pravověří. De Lubacův Dostojevskij je hrdinou víry, který 

tento most přešel, a to dokonce dvakrát: jednou směrem k ateismu a podruhé 

zpět do bezpečí ortodoxní víry. Čtenář je zván, aby se na tuto cestu vydal s ním, 

čímž je zároveň očištěn od nečistot aspirace na člověkobožství. I sám de Lubac 

se s Dostojevským na tuto cestu vydává a přináší odtud dar uzdravené víry. De 

Lubac uznává přesvědčivost Dostojevského ateistické argumentace, a přesto 

podle něj ruský spisovatel dovedl svůj zápas o víru až do vítězného konce: 

Dostoevsky overcame his atheism despite having the arguments pro atheism.74 

Dostojevskij, podle de Lubaca, varuje před trojím nebezpečím. Jsou jím 

pokušení člověkobožství, stavba Babylonské věže a iluze Křišťálového paláce 

(jedná se o obraznou řeč, kterou de Lubac přejímá od Dostojevského). První 

pokušení spočívá v touze člověka dospět božství vlastními silami, tedy bez 

Boha. Takový člověk (Raskolnikov) naráží na pro něj nepřekonatelnou mez. 

Babylonská věž představuje stejnou ambici, avšak tentokrát pojímanou 

celospolečensky. Společnost se skrze nový sociální řád pokouší zbudovat Boží 

království na Zemi. Křišťálový palác je metaforou řádu rozumu a materiální 

vědy. Člověk však ze své podstaty překračuje každý racionální řád, neboť je 

theotropic tvorem. 75  Bůh k člověku přichází za hranicí jakéhokoliv řádu a 

zřízení pocházejícího z lidského rozumu a úsilí. K této hranici nemožného 

přivádí Dostojevskij své postavy i svého čtenáře. Teprve z druhé strany této 

hranice promlouvá Bůh. Bůh, který byl vyloučen z řádu světa rozumu, 

promlouvá k člověku z podzemí lidských mezních zkušeností. V tom, podle de 

Lubaca, spočívá jádro Dostojevského apologetiky.76  

De Lubac se dále zabývá postavou Šatova z románu Běsi. Šatov vyjadřuje 

myšlenky, které se nápadně podobají Dostojevského vlastním názorům 

vyjádřeným v jeho Deníku spisovatele. Šatovova rozporuplná a nejistá víra 

v Boha, podle de Lubaca, odráží i ambivalentní víru jeho autora. Vzápětí však 

de Lubac dodává, že Dostojevskij nakonec překonává i Šatovovo dilema a 

prostřednictvím románového oddělení nacionalismu a náboženské víry dochází 

k ryzí podobě křesťanské víry.77 I zde tedy dochází k očištění křesťanské víry od 

 
73 de LUBAC, H. The Drama of Atheist Humanism, s. 284, 292. 
74 Tamtéž, s. 297. 
75 Tamtéž, s. 344. 
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lidského nánosu, který čistotu víry zakaluje. Otázku dualismu a ambivalence 

Dostojevského postav de Lubac vykládá jako způsob, kterým si autor hledá 

cestu k vyjádření poslední pravdy, ke které nelze dojít přímou cestou logiky a 

rozumu. K Bohu dochází člověk cestou nepřímou, cestou paradoxu.78 Rozum 

nemá přístup k oblastem za hranicí lidsky možného. K Bohu proto vede pouze 

cesta radikálního obratu, křesťanská cesta μετάνοια. Dveře Božího království se 

otevírají teprve před tajemstvím kříže. 79  Posledním slovem Dostojevského a 

zároveň úběžníkem všeho románového dění je tedy vzkříšení. Cesta k Bohu 

nevede cestou external revolution, nýbrž úzkou branou inner revolution, skrze 

níž člověk dochází k new birth.80 Skutečně hodnotným pokrokem moderní doby 

nejsou, podle de Lubaca, výdobytky vědy, nýbrž hluboké poznání člověka, které 

učinil S. Freud a Dostojevskij. Jejich subterrranean exploration odhaluje 

člověka jakožto v jádru iracionální bytost, která se protiví jakémukoliv 

společenskému řádu rozumu, jehož nejmarkantnějším představitelem je, podle   

de Lubaca, Comte. 81 Hříšnou podstatu člověka nelze překonat proměnou 

společenského řádu, neboť hlubina lidské duše žádá více než vnější úpravy 

světa. Na duchovní podstatu lidské existence, podle de Lubaca, poukazuje 

skutečnost hříchu a zla.82 Člověk již ze své podstaty volá po Bohu. Bůh však 

k člověku přichází teprve na troskách lidských snah. Podstata člověka je 

duchovní. Této skutečnosti se dotýká hlas Dostojevského. Tento hymn of hope 

Dostojevskij zpívá.83  Dostojevskij prošel údolím smrti Boha, a vyšel z něho 

vítězně ve prospěch živého Boha. Dostojevskij je prophet of the other life.84
 

Ačkoliv de Lubacova interpretace bere vážně ateistické aspekty 

Dostojevského tvorby, navrací se zpět do útočiště ortodoxní víry. Z radikálních 

teologů se této intepretaci bude nejvíce podobat výklad G. Vahaniana. Ačkoliv 

se Vahanian svojí zvěstí o smrti Boha zařadil do tábora radikálních teologů, jeho 

četba Dostojevského stále ještě vychází z předpokladů četby dialektické 

teologie.  

Glicksbergova kniha Modern Literature and the Death of God,85 sleduje 

cestu proměny náboženského myšlení na pozadí moderní literatury. Je to právě 

oblast umělecké tvorby, která, podle autora, podává autentickou výpověď o 

 
78 de LUBAC, H. The Drama of Atheist Humanism, s. 374. 
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž, s. 465. 
81 Tamtéž, s. 455. 
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83 Tamtéž, s. 393. 
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aktuální podobě náboženské víry. Církev naopak představuje zkostnatělou a 

neživou podobu křesťanství. Zápas o pravdu a naléhavost víry je proto třeba 

hledat v prostředí literární tvorby. 86  Glicksberg tvrdí, že ačkoliv současná 

literatura přesvědčivě vypovídá o absenci Boha v dnešním světě, vykazuje 

zároveň pocity hlubokého vnitřního nepokoje nad touto skutečností. Člověk 

právě proto, že je člověkem, se nemůže vyhnout náboženské otázce, neboť 

náboženství je oblastí nejzazšího zájmu (of being ultimately concerned). 87 

Člověk je již ze své podstaty člověkem náboženským. Dimenze posvátna je tedy 

prostřednictvím literární tvorby i v dnešním světě stále přítomná, ačkoliv nikoliv 

v podobě samozřejmé náboženské víry. Víra ve světě, v němž se Bůh stal 

nepřesvědčivý či nemožný, se může autenticky projevovat pouze 

prostřednictvím paradoxu. Ačkoliv se Glicksberg ve své knize zabývá 

literaturou 20. století, opírá se jeho argumentace především o Dostojevského 

uměleckou tvorbu, k níž se autor opakovaně vrací. Pro Glicksberga je 

Dostojevskij tím nejlepším představitelem literární práce s elementem posvátna 

v moderním světě. Dostojevského ambivalentní, a tudíž dialekticky dynamický 

způsob práce s náboženskými tématy z tohoto spisovatele, podle Glicksberga, 

činí pioneer in dealing with the problem of religion in literature88 a zároveň 

religious novelist par excellance.89 Glicksberg přednost Dostojevského literární 

metody práce s náboženskými motivy spatřuje především v jeho tendenci dívat 

se na každou skutečnost včetně lidského charakteru ze dvou opačných stran.90 

Každá pravda musí být u Dostojevského konfrontována se svým opakem. 

Ideální víra je tak neustále vystavována syrové skutečnosti nevíry. 

V Glicksbergově interpretaci je to sám romanopisec, který je z hlediska svého 

náboženského postoje rozdvojen. Aby se mu víra stala přesvědčivou, musí ideál 

křesťanské ortodoxní víry obstát před skutečným životem. Dostojevskij proto ve 

své tvorbě vždy víru strhává do prostoru skutečného, lidského života. 

U Dostojevského, podle Glicksberga, proti sobě stojí ideální víra na jedné straně 

a perspektiva umělce na straně druhé. Ideál víry vzhlíží k Bohu, umělecký zrak 

přihlíží k rozmanitosti skutečného života.91 Glicksberg se zřetelně přiklání na 

stranu umění. Tento protiklad realisticky umělecké a ideálně náboženské 

perspektivy Glicksberg vyjádří na základě sporu románových postav Ivana 

Karamazova a jeho bratra Aljoši. Ivan, podle Glicksberga, nereprezentuje jen 
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podstatu celé moderní literatury,92 ale je dokonce ztotožňován s osobními postoji 

autora románu Bratři Karamazovi.93 Není to jen Ivan, nýbrž i sám Dostojevskij, 

který není schopen nalézt jistotu pevné víry, ačkoliv o tento ideál osobně 

usiluje.94 Právě o tomto zápasu víry vypovídají jeho románové postavy. Na poli 

tohoto boje však, podle Glicksberga, lépe obstál Ivan než Aljoša, ačkoliv Ivan, 

podle Glicksberga, vypovídá spíše ve prospěch ateismu než víry. 95 

Dostojevskému se vždy více dařilo zobrazovat představitele ateismu než svědky 

přesvědčivé a neochvějné křesťanské víry. To Glicksberg ilustruje i na dalším 

románu, kterým jsou Běsi. Zatímco postava Šatova představuje spíše karikaturu 

skutečného křesťanství, je Kirillov ve své roli ateisty zcela uchvacující. 96 

Glicksberg pohlíží na Dostojevského jako na umělce, který je přesvědčivější 

v líčení témat démonických než posvátných, a to i přes jeho vědomé 

apologetické snahy. Této nezáměrné a téměř podprahově podvědomé dimenze 

Dostojevského literární tvorby si všiml i Altizer.97  

V interpretaci Glicksberga se tedy Dostojevskij pohybuje na hranici víry a 

nevíry, přičemž oblast nevíry převažuje nad vírou. Aljoša je méně přesvědčivý 

než Ivan. Víra však stále zůstává ideálem, k němuž Dostojevského postavy 

toužebně upínají svůj zrak, ačkoliv se často s tímto cílem podivuhodně a 

různorodě míjejí. Ideál víry však tkví mimo oblast běžného lidského rozumu. 

Tajemně přebývá v nejasném prostoru a čtenář ho může najít pouze v napětí 

sporu mezi Aljošou a Ivanem. Do oblasti víry nemůže člověk proniknout 

běžným lidským rozumem. Klíč k tajemství víry může poskytnout pouze svět 

umělecké tvorby. Nikoliv přímou cestou rozumu, nýbrž cestou uměleckého 

vyjádření vstupuje člověk do hlubiny náboženské zkušenosti. Do prostoru víry 

lze vstoupit pouze cestou protikladů, paradoxu a ambivalence. Na takovou cestu 

moderního člověka zve pouze umělecká tvorba. 98  V odmítání objektivního 

přístupu jakožto cesty k Bohu Glicksberg navazuje na S. Kierkegaarda.  K Bohu 

nevede žádná přímá a objektivní cesta. Až v subjektivní víře, která se odvažuje 

vystavovat riziku nevíry a dokáže vydržet tíživost nejistoty, se člověk může 

přiblížit k Bohu.99 Dostojevskij je, podle Glicksberga, příkladným ukazatelem 

takové cesty. Víra je u něj stále přítomna jakožto ideál, který je neustále 

 
92 GLICKSBERG, C. Modern Literature and the Death of God, s. 155. 
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vystavován reáliím skutečného života. Tím je křesťanská víra nejen 

problematizována, ale zároveň i regeneračně ozdravována a aktualizována. Ideál 

víry se tak u Dostojevského stává skutečností víry pro současný svět. 

V Dostojevského románu si mladý řeholník Aljoša nesmí svoji víru nechat pro 

sebe a uzavřít se za zdmi kláštera. Musí naslouchat svému bratru Ivanovi a jeho 

neslýchané vzpouře proti Bohu. Dostojevského víra žije vždy v zneklidňujícím 

napětí tohoto dialogu.  

 W. Hamilton a T. J. J. Altizer budou k Dostojevského textům přistupovat 

velmi podobně jako Glicksberg. I oni budou Dostojevského křesťanskou víru 

hledat na pomezí jejího protikladu a bude to především Altizer, který novou a 

přesvědčivější podobu křesťanské víry pro současného člověka bude hledat 

dialektikou protikladů profánního a posvátného.    
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4 DOSTOJEVSKIJ V RECEPCI DIALEKTICKÉ TEOLOGIE 

 

4.1 Dostojevskij jakožto svědek ortodoxní křesťanské víry  

 

Dialektická teologie se rodí krátce po 1. světové válce a vzniká ve 

společnosti mladých představitelů liberální teologie, kteří se vůči staré teologii 

svých liberálních učitelů postupně kriticky vymezují. Mezi klasické 

představitele tohoto nového teologického směru dnes řadíme K. Bartha,            

E. Thurneysena, F. Gogartena, R. Bultmanna, E. Brunnera a G. Dehna.100 Tito 

zakladatelé jednoho z předních teologických směrů 20. století, který začal být 

záhy označován i pojmem teologie krize, ve své kritice svých liberálních učitelů 

vycházeli především ze skutečnosti zproblematizování základních premis 

liberální teologie v období po konci války a v prostředí radikální 

společenskopolitické proměny světa, kterou Masaryk označil výrazem Světová 

revoluce. Dialektická teologie vyrůstá z přelomu, 101  jímž byla v poměrně 

krátkém období po válce102 překonána tradice liberální teologie, jejíž kořeny 

sahají až do konce 18. století. 103  Název Gogartenova článku Mezi věky 

(Zwischen den Zeiten), uveřejněný v roce 1922 v časopise Christliche Welt, se 

stal téměř programním sloganem rodícího se teologického proudu. Toto mezi-

dobí R. Gibellini chápe jako čas prázdného prostoru, který se stal volný pro 

Boha. 104  Uvolnění tohoto prostoru souvisí s radikální kritikou humanistické 

teologie, což je pojem, kterým Hromádka 105  označuje obsahovou rovinu 

liberální teologie, vůči níž se teologové krize vymezili. Humanistická teologie 

hledá původ náboženských obsahů v člověku a v jeho vnitřní zkušenosti, a má 

tudíž silný antropologický důraz. Vychází z racionalistických snah o výklad 

biblických textů první poloviny 19. století (F. C. Bauer, D. F. Strauss), striktního 

uplatnění historicko-kritické metody a metod moderní vědy vůbec, odklonu od 

metafyziky a příklonu k historismu, a zakládá se na náboženském subjektivismu 

F. Schleiermachera a novokantovských předpokladech Ritschlovy školy. Je 

charakterizována jmény jako W, Herrmann, J. Wellhausen, A. Jülicher a            

 
100 LIVINGSTON, J. C., FIORENZA, F. S. Modern Christian Thought: The Twentieth Century. Minneapolis: Fortress 
Press, 2006. Modern Christian Thought (Vol. 2), s. 62.  
101 Jde o Hromádkův výraz. HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky. Praha: Kalich, 
1979.   
102 Podle Gibelliniho jde o období mezi rokem 1919 a 1921.  GIBELLINI, R. Teologické směry 20. století. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011, s. 22. 
103 Hromádka linii liberální teologie vymezuje daty 1799-1914. HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské 
teologii, Fragment etiky, s. 20. 
104 GIBELLINI, R. Teologické směry 20. století, s. 25. 
105 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky. 
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E. Troeltsch. 106  Ústřední úsilí liberálních teologů lze vymezit jako pokus o 

křesťanskou apologetiku prostřednictvím jazyka moderní vědy. 107  Metodické 

předpoklady tuto teologii vedou k akademickému bádání a racionalistickému 

teoretizování za hranicemi církve, čímž se teologie dostává mimo rámec 

společenství žitého křesťanství.108 Právě zde se však již ozývají první trhliny 

pozdějšího přelomu a konce liberální teologie.  

 K překonání liberální teologie dochází pod váhou čím dál tím tíživěji 

nezodpověditelných základních otázek, v jejichž síti tato teologie uvízla. První 

otázkou je Bůh. Stalo se zřejmé, že způsob, kterým Bible hovoří o Bohu, zcela 

neodpovídá definicím liberálních teologů, kteří se snažili Boha zahlédnout a 

postihnout uprostřed lidské zkušenosti. Schleiermachovy, Ritschlovy a 

Troeltschovy odpovědi se zdály být příliš odlišné a neuspokojivé ve vztahu 

k Bohu Starého a Nového zákona.109  Stalo se taktéž zřejmým, že převádění 

biblických významů do jazyka filozofie a vědy přináší riziko silné deformace 

původní zvěsti, a to především v otázce nekompromisního, a tudíž absolutního 

nároku Boha na člověka víry, který neodpovídal relativně dějinnému pojetí 

moderního člověka liberálních teologů. Vytržením existenciálního apelu 

biblické víry z původního kontextu biblického náboženství byla zároveň 

křesťanská zvěst deeschatologizována a depersonalizována. Původně biblická 

víra, která prošla sítem humanistické teologie, se v liberální podobě stala 

problematickou především po stránce homiletické. 110 Právě před tento problém 

je postaven K. Barth, který si při přípravě ke kázání ve svém sboru v Safenwil 

klade otázku, může-li liberálně teologická homiletika smysluplně a přesvědčivě 

pojmout a následně předat eschatologický obsah křesťanské zvěsti, který 

liberální teologie upozadila. S bolestně se rodícím vědomím tohoto rozporu se 

Barth společně s E. Thurneysenem, v té době oba ve farářské službě, obracejí ke 

konkrétním myslitelům 19. století, u nichž hledají odpovědi na tyto palčivé 

otázky. Z nich nejvlivnější jsou pro ně S. Kierkegaard, J. C. Blumhardt,           

Ch. Blumhardt a F. M. Dostojevskij. Kierkegaardova kritika zesvětštělé církve 

vedla Bartha k přísnému rozlišování náboženství a biblické víry. Dialektičtí 

teologové dále navazovali na Kierkegaardovu kritiku Hegelova idealismu, jehož 

neúprosný a kontinuálně zákonitý pohyb absolutního ducha uzavíral svět před 

jakýmikoliv zásahy diskontinuity. Kierkegaard naopak poslední pravdu nalézal 

 
106 GIBELLINI, R. Teologické směry 20. století, s. 21-22. 
107 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 25. 
108 Tamtéž, s. 27. 
109 Tamtéž, s. 31. 
110 Tamtéž, s. 33. 
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za hranicemi zákonů logiky, a to prostřednictvím dialektiky paradoxu. Taková 

dialektika odpovídá lépe světu Bible, v němž se člověk a Bůh setkávají zcela 

mimo rámec zákona kauzality. Naléhavost Boží vertikály zde protíná 

horizontální rovinu lidské existence zcela náhle a neočekávaně, a právě v tomto 

ojedinělém okamžiku je v sázce celý život. Kierkegaardovy pojmy jako paradox, 

existence a téma okamžiku Božího oslovení, v němž jde náhle o vše, oslovily 

teology, pro něž teologie jejich učitelů přestala být odpovědí na ústřední otázky 

žité víry. 111  Eschatologickou rovinu křesťanství, kterou liberální teologie 

opomíjela, mohli zakladatelé teologie krize znovu objevit u J. C. Blumhardta, 

který vzal evangelijně vážně skutečnost démonických sil v současném světě a 

stejně vážně i odpověď křesťanské víry na ně. Zlo nelze vysvětlit z principu 

dějinného procesu, jelikož zlo proniká do událostí našeho světa stejně otřásavě a 

náhle jako v novozákonním textu. Toto evangelijní pojetí zla jakožto na světě 

nezávislé entity také spojuje Blumhardta s Dostojevským. Na teologický odkaz 

svého otce dále navazuje Ch. Blumhardt. Bůh působí v dějinách, a to konkrétně 

zcela parodoxně skrze ateistické dělnické hnutí. Mladý Blumhardt proto 

vstupuje do sociální demokratické strany, a to i přes to, že je tato politická strana 

v nepřekonatelném ideovém konfliktu s německou oficiální církví. Na propojení 

politiky s teologií navazují H. Kutter a L. Ragaz, kteří mají silný vliv na 

mladého Bartha a Thurneysena.112 Jak Barth, tak Thurneysen byli před svým 

definitivním obratem a rozchodem s liberální teologií levicově orientovaní a 

navíc natolik politicky aktivní, že si Barth vysloužil přezdívku Red Pastor.113  

Mladému Barthovi tak v době, kdy překonává starou liberální teologii, nemohla 

uniknout Dostojevského aktivní účast v utopicky a ateisticky socialistickém 

kroužku Petraševců, za níž byl carským režimem odsouzen k smrti. 

Dostojevského oficiální obrácení se zády k revolučním idejím se také mohlo stát 

Barthovi inspirací k jeho vlastnímu odvratu od politiky a příklonu k neo-

ortodoxním114 pozicím vznikající dialektické teologie.    

 C. J. Blumhardt, Kierkegaard a Dostojevskij mladým teologům na konci 

války připomínají zcela odlišný svět Bible, který v rukou jejich liberálních 

učitelů upadl v zapomenutí. Teologové krize se tak vlastně na cestu nové 

teologie vydávají návratem do minulosti, a to přes myslitele 19. století až ke 

kořenům biblické teologie. Tito teologové tak postupně překonávají 

 
111 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 46-51. 
112 Tamtéž, s. 52-56. 
113 LIVINGSTON, J. C., FIORENZA, F. S. Modern Christian Thought: The Twentieth Century, s. 63. 
114 Představitelé dialektické teologie jsou zároveň představitelé tzv. neo-ortodoxie. SALAJKA, M. Orientační 
teologický slovník. Praha: Ježek, 2000, s. 107. 
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novokantovské pozice svých učitelů (u Bartha je to především jeho učitel W. 

Herrmann) a jejich interpretaci náboženské zkušenosti na pozadí mravního 

vědomí člověka, převážně etické pojetí křesťanství a aplikace historicko-kritické 

metody při výkladu Bible. V tomto přechodu od novokantismu k nové teologii 

jim poslouží studium S. Kierkegaarda, C. J. Blumhardta a F. M. Dostojevského 

jakožto most vedoucí k biblickým základům křesťanské víry, na nichž spočívají 

pilíře dialektické teologie. Liberální svět 19. století na jedinečnost a naprostou 

odlišnost biblického Boha zapomněl. Ve stejné době tu však byli i moderní 

svědkové staré víry, na něž dialektická teologie navazuje. Na prvním místě to 

byli již uvedení myslitelé S. Kierkegaard, F. M. Dostojevskij a J. C. Blumhardt.  

 Dialektičtí teologové znovu vyzdvihli ztracenou pravdu jedinečnosti a 

naprosté odlišnosti biblického svědectví, které přesahuje všecky lidské pojmy a 

kategorie.115 Pravdu biblické víry nelze vtěsnat do rámce logických pojmů, ani 

ozřejmit na základě lidské zkušenosti. Jde o etwas neues.116 Vědecká historicko-

kritická metoda naráží na hranice lidství, a spočívá tedy pouze na povrchu 

pravdy o Bohu. Barth proto volí novou metodu, jejímž plným výrazem je až 

druhé vydání Listu Římanům z roku 1922. Bůh přichází k člověku, nikoliv 

naopak. Nepřichází však jako odpověď na otázky člověka, ale jako soud 

(κρίσις). Tento soud má podobu Božího Slova, jehož nároku nelze dostát, 

jelikož zcela neodpovídá zkušenosti člověka. Jedinou možnou odpovědí je 

odpověď víry, skrze níž se člověk tomuto soudu podrobuje.  

 Základními tématy a východisky teologie krize v souhrnu jsou 1. 

dialektická metoda, kterou mladí teologové přejali od Kierkegaarda. Tato 

dialektika se oblastí víry dotýká v paradoxech nebo protikladných tvrzeních, 

která běžným lidským rozumem nepostižitelnou pravdu zahlížejí v napětí jejich 

rozporuplnosti, 2. pojetí Boha jakožto ganz Andere, 3. přijetí kulturní odlišnosti 

a jedinečnosti světa Bible, k jejímuž obsahu nelze přistupovat jinak než z jejich 

vlastních východisek.117 Dialektická teologie tak znovu křesťanskou víru opřela 

o skutečnost zjevení, jež vzala se smrtelnou vážností.118       

      

 

 

 

 
115 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 62. 
116 Tamtéž, s. 63. Jde o Hromádkovu citaci z Barthova textu Die neue Welt in der Bibel z roku 1916.  
117 LIVINGSTON, J. C., FIORENZA, F. S. Modern Christian Thought: The Twentieth Century, s. 71-74. 
118 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 95. 
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4.2 Dostojevskij v literatuře dialektické teologie119 

 

K. Barth objevuje Dostojevského v roce 1915. V této době vykonává 

farářskou službu ve švýcarském městečku Safenwil a je v intenzivním 

korespondenčním kontaktu s E. Thurneysenem. 120  Ten Bartha seznamuje 

s ruským spisovatelem a následně o něm diskutují ve své vzájemné, četné 

korespondenci. Barth se v této době stále nachází pod vlivem liberální teologie 

(Wilhelm Herrmann, Adolf Harnack) a sociálně-ekonomická situace jeho 

švýcarského farního sboru jej posiluje v jeho sympatiích k socialistickému 

hnutí.121 Barthův sbor je sociálně nejednotný, v kostelních lavicích vedle sebe 

sedí továrníci i dělníci, kteří pro ně pracují. Ekonomicky zabezpečeným se 

sociálně kritické aspekty Barthova kázání protiví a vyzývají Bartha k tomu, aby 

toto stanovisko opustil. 122  Barth si uvědomuje, že liberální křesťanství není 

schopno sociální problémy řešit. Navíc se schyluje k 1. světové válce, která 

otřese půdou liberálního křesťanství a uvrhne soudobého křesťana do hlubin 

existenciálních a duchovních nejistot. V této době vchází do Barthova života 

Dostojevskij. Tento ruský vliv je poměrně krátkodobý. Jeho trvání Brazier 

vymezuje letopočty 1915-1922.123 Navíc pochází z tak vzdáleného kulturního 

prostředí, že je brzy zapomenut a od smrti Bartha v roce 1968 se o 

Dostojevského vlivu mlčí, čímž v současném teologickém prostředí upadá 

v zapomenutí, ačkoliv je Dostojevskij několikrát zmiňován ve známém Barthově 

spise List Římanům.  

 Zde je vhodné znovu zmínit jistou biografickou analogii, která spojuje 

švýcarského a ruského myslitele. Na počátku své literární dráhy se Dostojevskij, 

podobně jako Barth, ocitá pod vlivem socialistického hnutí. Ačkoliv se 

Dostojevskému dostalo plnohodnotné křesťanské výchovy, jeho mládenecký 

náboženský postoj byl poněkud zvlažen Feuerbachovým ateismem, s nímž byl 

budoucí romanopisec seznámen prostřednictvím ruských socialistů.124 Následně 

je však Dostojevskij společně s dalšími ruskými revolucionáři odsouzen jako 

 
119 Některé části této kapitoly byly v rámci disertačního projektu publikovány v článku KUTHAN, R. Vliv 
Dostojevského literární tvorby na západní teologické směry 20. století, In: Jednota v mnohosti In pluribus unitas 
= Jednota v mnohosti: Sborník konferenčních příspěvků. 
120  V roce 1930 v Praze v nakladatelství YMCA vychází český překlad Thurneysenovy krátké studie o 
Dostojevském s názvem Dostojewskij. THURNEYSEN, E. Dostojewskij. Praha: YMCA, 1930. S předmluvou prof. 
Dra J. L: Hromádky. Knihovna Křesťanské Revue. 
121 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 8-11. 
122 Tamtéž, s. 27. 
123 Tamtéž, s. 203-208. 
124 Ústřední roli zde sehrál ruský literární kritik a socialista V. G. Bělinskij.  
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politický zločinec, aby se zúčastnil krutého představení své vlastní popravy, 

během níž je nečekaně omilostněn. Během výkonu svého trestu v sibiřské 

věznici dochází k vnitřnímu obratu: budoucí spisovatel se zřekne svých 

revolučních tendencí a do konce života zůstane věrný carskému režimu. Tento 

obrat je zároveň i obratem zpět ke křesťanství, ačkoliv evropskou sekulární 

filozofií ovlivněný myslitel již nikdy nebude k otázkám víry přistupovat 

z nekritického a tradičně církevního stanoviska. Barth jako by s četbou 

Dostojevského románů prožíval tento duchovní obrat s Dostojevským podruhé a 

na vlastní kůži. Četba Dostojevského má na Bartha obdobný vliv, jaký mělo na 

Dostojevského čekání na vlastní popravu. Barth pod vlivem ruské četby 125 

opouští nejen socialismus, nýbrž i postoje liberálního křesťanství, a znovu 

vstupuje do světa reformačních otců, aby zde nacházel zdroj svých dalších 

teologických úvah. 

 Zaměříme se na dva ústřední teologické motivy, které Barth vyčetl 

z Dostojevského románů, aby je později přenesl do svých teologických prací. 

Prvním tématem, který Bartha zaujal, bylo téma kritiky náboženství, které 

Barthovi při čtení Dostojevského neuniklo. Dostojevského románová tvorba 

v sobě skrývá implicitní kritiku institucionálního náboženství již tím, že 

náboženská instituce v Dostojevského tvorbě nápadně absentuje. Ideál Krista 

zde nezastupuje církev, ani duchovní osoby (pokud se v románech objeví, jsou 

duchovně nepřesvědčivé a téměř podezřelé), nýbrž epileptický mladík Idiot, 

prostitutka Soňa či neortodoxní a ortodoxní tradici překračující stařec Zosima. 

Taková kritika církevního křesťanství není ze strany Dostojevského účelová a 

cílená, neboť spisovatel se církevního života téměř neúčastnil, a je tak 

implicitní, že zůstala mnohým nedostatečně kritickým badatelům skryta. 

Dostojevskij nebyl akademickým teologem. Jeho kritika křesťanství je 

vyjádřena uměleckou formou a je otázkou, do jaké míry byla vědomě 

reflektována a promyšlena. V jeho románech křesťanství uniká ze 

zabezpečenosti a samozřejmosti církevního křesťanství přímo na ulici, aby na 

tomto „špinavém“ místě uprostřed bídy hmotné i duchovní byla prověřena jeho 

síla a platnost. Tento umělecký či kulturní proces Bachtin nazývá výrazem 

karnevalizace.126 Barthova kritika křesťanství vycházela naopak ze společenské 

kritiky a souvisela s tím, že se německé liberální křesťanství postavilo 

 
125 Tuto proměnu nevyvolala pouze četba Dostojevského. Hrály zde svoji roli i další události jako především 
zkušenost První světové války. 
126 BACHTIN, M. M. Dostojevskij umělec: K poetice prózy. 
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k rozpoutání války nekriticky, a dokonce souhlasně 127  podobně jako 

socialistické hnutí.128 Zbývá zmínit další a zároveň podstatný rys biblické víry. 

Kritika institučního náboženství je biblickému způsobu myšlení vlastní a 

představuje jeden z jeho základních vnitřních rysů. Barth si byl této skutečnosti 

jakožto teolog dobře vědom.129 To samé nelze bezpečně tvrdit o Dostojevském, 

což je paradoxní v tom smyslu, že Dostojevského kritika náboženství jde dále 

než Barthova kritika (Dostojevskij vystavuje křesťanství plnému žáru soudobé 

sekularizované společnosti a nového člověka v ní). Tento paradox vychází z 

formy, kterou oba myslitelé volí: zatímco Barth jde cestou teologie, jenž 

vyžaduje explicitní a exaktní způsob vyjadřování, vydává se Dostojevskij cestou 

umělecké tvorby, která je založena na jiných, ne nutně reflektovaných a 

verifikovatelných principech. Zatímco Dostojevského biblická kritika 

náboženství mohla do jeho tvorby proniknout intuitivně, samovolně a 

nepozorovaně, nelze to samé tvrdit o Barthovi. Barth i Dostojevskij nacházejí 

v náboženství hrozbu samozřejmé a účelné víry, která se nezakládá na Boží 

svrchovanosti a milosti, nýbrž na lidských představách, předsudcích a tužbách. 

Oba myslitelé pojímají ateismus jako oblast, kde člověk mlčí, čímž uvolňuje 

prostor pro Boží slovo, které často zaznívá navzdory lidským snahám a úsilí.130 

Barth čte Raskolnikovův příběh jakožto příběh o ztroskotání lidského 

(Raskolnikovova) úsilí na hranici mezi lidskými a Božími možnostmi. Podle    

P. H. Braziera byl Barth ve své kritice církve a náboženství inspirován 

Dostojevského postavou Ivana Karamazova. Ivanovu rebelii proti Bohu ve 

jménu nespravedlivého utrpení dětí a jeho literární vizi Velkého inkvizitora 

Barth vykládá jako kritiku institučního náboženství a východisko nalézá 

v polibku, kterým Kristus tiše odpovídá na pseudonáboženské úsilí Velkého 

inkvizitora.131 V postavě Velkého inkvizitora vidí Barth kritiku teokratického 

náboženství a zároveň všech dalších společenských systémů (např. socialismu), 

které připravují člověka o jeho svobodu. Barthovou odpovědí na teokracii je 

teocentrismus. 132  Barth se však s Ivanovou rebelií vypořádá příliš snadno. 

Ivanův ateismus totiž nepředstavuje pouhou kritiku lidského náboženství a 

lidského zápasu o vlastní spásu vlastními silami, nýbrž závažné obvinění Boha, 

 
127 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 13. 
128 Tamtéž s. 16. 
129 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 27. 
130 Tamtéž, s. 33. 
131 Tamtéž, s. 189-196. 
132 Tamtéž.  



41 
 

z něhož nevede snadná úniková cesta. V tomto smyslu je Dostojevského 

ateismus důslednější než Barthův, neboť Dostojevského odpověď na něj není 

konečná jako u Bartha. Dostojevského dialektiku nelze vymezit apologetickým 

rámcem. Jde o zápas víry a nevíry, který nezná konečného vítěze ani 

poraženého. Takové stanovisko, které se vymezuje vůči Barthovi, zastává         

S. Sutherland. Podle něj Dostojevskij failed 133  ve své snaze zobrazit ideál 

křesťanství jakožto vítězící prvek, čímž se dostává do nesouladu 

s apologetickými tvrzeními Thurneysena a Bartha. 134  Řečeno jinak: Zatímco 

Barthův ateismus je bránou, kterou člověk (očištěn od lidské představy o Bohu a 

spáse) vchází k Bohu, Dostojevského ateismus takové východisko nenabízí, jeho 

ateismus je důslednější. S. R. Sutherland dochází k těmto závěrům:                     

1. Dostojevskij nepředkládá konečnou odpověď ateismu. 2. Dostojevskij 

nepředkládá konečnou a ucelenou podobu křesťanské víry. 3. Tato konečnost a 

uzavřenost se neobjevuje ani v soukromém životě Dostojevského. Dostojevskij 

je stále na cestě mezi vírou a ateismem a v tomto napětí spočívá jeho literární a 

teologická hodnota.135 

 Druhým rysem Dostojevského myšlení, který Bartha zasáhne (především 

při četbě Zločinu a trestu), je koncept transcendentního, lidskými silami 

nedostižitelného Boha, čímž navazujeme na předchozí výklad. Podle Braziera je 

Dostojevského pojetí první osoby Trojice výhradně transcendentní, což mladým 

neo-ortodoxním teologům neuniklo. Transcendentní Bůh v Dostojevského 

tvorbě je dialektickým kontrastem padlé imanence, pro níž je příznačné vypjaté 

lidské utrpení. Bůh a svět jsou vůči sobě v dialektickém napětí, které nelze 

překonat žádným lidským úsilím.136 Bůh, jakožto der Ganz Andere137  je tím 

jediným, kdo může tuto distanci překonat. K tomuto pohybu však dochází 

navzdory lidskému snažení, čímž je ve zkratce vylíčen duchovní vývoj 

Raskolnikovova pádu a konečného vzkříšení. Dostojevskij jakožto spisovatel 

přebývá v padlém světě lidského úsilí, které je však z Boží perspektivy marné, 

neboť lidstvo není s to vykoupit sebe sama (to je také jádrem Dostojevského 

kritiky socialismu, božsky sebevědomého humanismu, nihilismu a všech dalších 

lidských snah o vlastní spásu). Vzorem lidských snah po vykoupení bez Boha či 

navzdory Bohu je Barthovi Raskolnikov. V souboji mezi lidským úsilím o spásu 

 
133 SUTHERLAND, S. R. Faith and Ambiguity. London: SCM Press Ltd, 1984, s. 24.  
134 Tamtéž, s. 17. 
135 Tamtéž, s. 26. 
136 Tamtéž, s. 35-37. 
137 Barthův vlastní výraz. 
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lidskými prostředky (Raskolnikov) a Božím svrchovaným nárokem vítězí 

v románu Zločin a trest Bůh. Takto čte Zločin a trest Barth.            

 Třetí oblastí vlivu je Barthovo domyšlení Boží milosti a hříchu na základě 

četby ruského autora. Barth pod vlivem četby Dostojevského dochází k pojímání 

milosti jakožto omilostnění zločince, které se děje zcela nezávisle na lidském 

úsilí. Padlé lidství přijímá milost stejně pasivně a odevzdaně jako zločinec, který 

přijímá své omilostnění.138 Takové pojetí milosti je v rozporu s liberální teologií 

Barthovy doby, která nezná nepřeklenutelnou propast mezi oblastí Boží a 

lidskou, ona se naopak Boha domáhá a chápe uvnitř imanence. Liberální 

křesťanství (a pod jeho vlivem i mladý Barth) nedokáže docenit hříšnou a 

padlou dimenzi lidstva, které se nachází ve stavu vykupitelnosti právě na 

základě vážně pojímaného hříchu.139 Zdůrazněním Boží svrchované milosti však 

Barth zároveň předkládá kritiku katolického pojetí církevní autority a přirozené 

teologie jakožto autonomně náboženského (a tudíž lidského) aspektu. 140 

Z tohoto úhlu čte Barth Dostojevského Legendu o Velkém inkvizitorovi. 

Dostojevskij v Thurneysenově výkladu uchovává původní evangelijní a 

patristické pojetí milosti a hříchu. Milost padlému lidství nemůže zprostředkovat 

církev, nýbrž vychází jedině a svrchovaně od Boha.141 Tak Dostojevskij přivádí 

mladého liberálního Bartha zpět k biblickému a reformnímu pojetí hříchu a 

vykoupení.142 

 Dostojevského vliv na Bartha je dočasný a lze jej datovat rozmezím   

1915-1924. Tento ruský vliv měl charakter počátečního podnětu: katapultoval 

Bartha zpět do oblasti klasické reformní teologie (M. Luther a J. Kalvín) a 

nasměroval jej zpět k biblickým, především pavlovským, kořenům křesťanské 

víry.143 S rodící se existenciální interpretací přichází teologický důraz na lidskou 

existenci oproti Boží transcendenci. Barth v této tendenci spatří hrozbu 

demytologizace a dekerygmatizace, uvědomí si riziko ambivalentního výkladu 

Dostojevského tvorby144 a v roce 1923 se Dostojevským přestává zabývat. Barth 

si uvědomil, že Dostojevskij jakožto zbraň rodící se dialektické teologie 

namířená do řad liberálních teologů se může obrátit i proti jeho vlastní teologii, 

 
138 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 70. 
139 Tamtéž, s. 71-73. 
140 Tamtéž, s. 70. 
141 Tamtéž, s. 74. 
142 Tamtéž, s. 72. 
143 Tamtéž, s. 204-205. 
144 Tamtéž, s. 208. 
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a když se o ruského spisovatele začnou zajímat i příznivci Ritschla, Barth četby 

Dostojevského zanechává.145  

 

  

4.2.1 Dostojewskij 

 Thurneysenova kniha Dostojewskij je interpretací tří Dostojevského 

románů: Zločinu a trestu, Idiota a Bratrů Karamazových. Thurneysen svoji 

ústřední tezi opírá o Dostojevského motiv samosvojného vzepětí člověkoboha 

vůči Bohu. Odpověď na ústřední otázku, kterou Thurneysen definuje jako 

otázku po člověku, 146  autor hledá na horizontu lidských možností. 

Dostojevského líčení nemožné snahy člověka vzepnout se k boholidství je 

Thurneysenovi ukazatelem existenciálních limitů člověka. Jsou to však právě 

tyto limity, které Thurneysenovi ukazují cestu k nalezení odpovědi na jeho 

otázku po člověku. Dostojevského hrdinové troskotají na hranici lidského a 

božského. Ačkoliv je překročení této hranice Dostojevského hrdinům 

zapovězeno, prosvítá z trosek jejich pádu možnost jiná než lidská. Zde se 

dostává ke slovu Bůh jakožto jediná možnost a odpověď. Thurneysenova 

ústřední teze tedy vyplývá z jeho příkrého odlišení lidské a božské sféry, 

k jejímuž pronikání dochází pouze v bodě ztroskotání člověka na cestě hledání 

toho, co je mimo dosah lidského úsilí. Thurneysen tuto skutečnost 

nepřekročitelné hranice lidského a božského vystihuje krátkým výrokem zde 

člověk – tam Bůh.147 Ačkoliv člověk nemůže vlastními silami přicházet k Bohu, 

zůstává zde stále otevřená cesta od Boha k člověku. Ta se otevírá tam, kde 

člověk zanechal všech snah o boholidství.  

Thurneysen svoji knihu začíná rozborem románu Zločin a trest. 

Thurneysen čte tento román jako příběh člověka, který se ve snaze zmocnit se 

života (a to jak vlastního, tak života druhého člověka) naráží na hranici svých 

lidských možností. Teprve jeho ztroskotání o tuto hranici přináší možnost 

vzkříšení, které se však, podobně jako smrt, rozevírá do prostoru, který je mimo 

dosah lidského úsilí. Tento román tak podle Thurneysena vede Raskolnikova ke 

konečnému poznání toho, že zmocňovat se života není v dosahu lidských sil.148 

Skutečný a plný život se otevírá až tam, kde člověk zanechává svých snah o 

 
145 TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and the Early Dialectical Theology. Leiden Boston: Brill, 2013, 
s. 293.  
146 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 15. 
147 Tamtéž, s. 104. 
148 Tamtéž, s. 28. 
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titánské vzepjetí se a zahlíží možnost hluboké vnitřní proměny, která k člověku 

přichází jako možnost poslední. Thurneysen v souvislosti s četbou 

Dostojevského tuto zkušenost pojmenovává výrazem vzkříšení. Na konci 

románu se čtenář románu setkává se zcela proměněným Raskolnikovem a s jeho 

novým názorem na život.149 Příběhy Dostojevského hrdinů podle Thurneysena 

dovádějí čtenáře k poznání, podle něhož nejposlednější slovo jeho románů je 

vzkříšení.150  

Podobnou optikou nahlíží Thurneysen i na postavu Myškina. Stejně jako 

Raskolnikov, dotýká se i postava Myškina tématu překračování hranice mezi 

božským a lidským. Zatímco Raskolnikov sahá po člověkobožství přímo a 

titánsky se ho zmocňuje, Myškin ví o propasti, která odděluje svět lidský od 

světa božského. Proto se Myškin po věčnosti nesápe, pouze na ni zpovzdálí 

lidských možností poukazuje. Poukazuje na ni svým paradoxním a 

nekonvenčním chováním, svojí světskou nepatřičností a nepraktičností, svým 

selháním v roli ženicha, ale i svým vztahem k dětem, které mu snad jako jediní 

lidé v románovém příběhu rozumí. V souvislosti s tímto vertikálním 

poukazováním na hranici horizontální existence Thurneysen hovoří o umělecké 

tvorbě malíře El Greca. Podobně jako se postavy jeho obrazů nekonečně 

vzpínají k neurčitému prostoru nad obrazem, poukazují i Dostojevského 

hrdinové ke sféře nad rámcem lidských možností jakožto k úběžníku všech 

lidských otázek, které nemohou být zodpovězeny v dimenzi tohoto světa. 

Samotná otázka člověka, kterou podle Thurneysena Dostojevskij vznáší jako 

svoji ústřední otázku, může být zodpovězena až v tomto nadsvětském bodě, 

který Thurneysen označuje jako Bůh. 151  Idiot jakožto literární představitel 

spasitelské postavy a zároveň ten, který po sobě na zemi zanechává stav zkázy a 

tragédie, je, ačkoliv jiným způsobem než Raskolnikov, taktéž ztělesněním 

pokušení chápat se věcí božských. Thurneysen toto pokušení klade do středu 

Dostojevského teologie jako téma ústřední, s nímž celý život … zápasil jako se 

svým nejsilnějším nepřítelem.152  

Nejzřetelněji se však toto téma objevuje v Dostojevského posledním 

románu Bratři Karamazovi. Konkrétně se zde Thurneysen zabývá Ivanovou 

Legendou o Velkém inkvizitorovi. Thurneysen vykládá Dostojevského literární 

zpracování trojího pokušení na poušti jako úkol pro moderního člověka, který 

 
149 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 30. 
150 Tamtéž, s. 58. 
151 Tamtéž, s. 53-55. 
152 Tamtéž, s. 60. 



45 
 

má obstát 1. v odložení nároku na materiální zajištění v podobě Božího 

království na zemi, 2. ve vzdání se nároku na jistotu v oblasti duchovní ve jménu 

lidské svobody, a 3. v opuštění snah zpředmětnit Boha a rozumově jej uchopit a 

zdůvodnit.153  Ivanův ateismus podle Thurneysena Boha nepopírá, spíše o něm 

svědčí jakožto o jediné možné odpovědi na Ivanovu teodicejní otázku. 154 

Ivanova dialektika, kterou vyjadřuje ve své Legendě o Velikém inkvizitorovi, se 

neobrací proti Bohu. Je spíše kritikou církve a jakéhokoliv dalšího sociálního 

zřízení, které se pokouší nahrazovat věčného a transcendentního Boha 

pozemskou institucí garantující jistotu a řád. Tím je však vybudována hráz 

svobodě lidského ducha, jejíž zárukou může být pouze Bůh. Ivan podle 

Thurneyesna Dostojevskému slouží jako postava, která má tuto teologickou 

hypotézu dosvědčit. Podobně jako Raskolnikov a Myškin, je i Ivan 

v Thurneysenově interpretaci postavou příliš lidskou a zároveň démonickou,155 

jejíž křik a úsilí narážejí na nepřekonatelnou bariéru mezi člověkem a Bohem. 

Znovu zde Thurneysen potvrzuje svoji tezi, která je podle něj osou celého díla 

ruského spisovatele, a jež zní … člověk je člověk a Bůh je Bůh. 156  Podle 

Thurneysena je vlastně celá Dostojevského tvorba jednou velkou kritikou 

lidského titánství, kterou Dostojevskij pojmenovává biblickým jazykem jako 

stavbu Babylonské věže. V této souvislosti si Thurneysen všímá odlišnosti 

Dostojevského od L. N. Tolstého v otázce absence sociální tématiky. Zatímco 

Tolstoj si klade otázku sociálních reforem jako otázku klíčovou, Dostojevskij se 

projevuje spíše jako politický konzervativec. Spása u něj nevychází 

z reformních programů a sociální transformace tohoto světa. Proto u 

Dostojevského podle Thurneysena chybí otázka výchovy. Spíše než o výchově, 

hovoří Dostojevskij společně s Ježíšem o nutnosti stát se dítětem (Mt 18:3). 

Tento absolutní obrat, který není iniciován proměnou společenského řádu, nýbrž 

k němu dochází zcela nezávisle na něm, probouzí člověka ke smyslu pro Boha a 

zároveň opět poukazuje na přísnou dichotomii: člověk - Bůh.157               

 

4.2.2 List Římanům  

Barth se s Dostojevským seznamuje prostřednictvím svého přítele a 

teologa Eduarda Thurneysena krátce před dokončením prvního vydání 

 
153 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 67-71. 
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Römerbrief v roce 1919, tedy dva roky předtím, než Thurneysen vydá knihu 

s názvem Dostojewskij. O několik dekád později Barth prohlásí, že bez 

seznámení se s Dostojevským by pravděpodobně nikdy první ani druhé vydání 

Listu Římanům nenapsal a možná by i podlehl pokušení spokojit se s pohodlným 

místem odboráře nebo člena městské rady. 158  Již v prvním vydání Listu 

Římanům z roku 1919 je patrný vliv Dostojevského, a to i přesto, že 

Dostojevskij není v textu explicitně zmiňován. Podle Braziera se tento vliv 

projevuje především v otázce Barthova pojetí hříchu.159 Barth v Dostojevském 

nachází křesťansko-antropologickou koncepci, která je v přímém rozporu 

s liberální teologií, s níž Barth ostře polemizuje. Dostojevskij Barthovi slouží 

jako autor, který vzal, v rozporu se svojí dobou, zcela vážně skutečnost lidského 

zla a hříchu.160 Thurneysen s Barthem si všímají zlomu v Dostojevského pojetí 

člověka a s ním spřízněnou otázku hříchu a zla. Dostojevského několikaletý 

nedobrovolný pobyt v sibiřské káznici jej postavil tváří v tvář otázce zla a 

poznamenává jeho následnou literární tvorbu. Literární člověk Dostojevského 

románů již není člověkem, který se potýká s vnější sociální problematikou 

jakožto výhradním zdrojem zla. Zlo na člověka útočí s ještě větší blízkosti, 

z jeho vlastního nitra. Obraz lidské duše jakožto kolbiště dobra a zla je 

v přímém rozporu s pokrokovým myšlením 19. století, i s antropologií liberální 

teologie Barthových učitelů. Z naléhavosti této skutečnosti vyrůstá požadavek 

víry, která nevychází z člověka, nýbrž k člověku přichází z oblasti, která člověka 

nekonečně přesahuje. Pod vlivem četby Dostojevského Barth přehodnocuje své 

pojetí milosti, kterou chápe nově jako nezasloužené omilostnění zločince.161 

Takové pojetí hříchu a Boží milosti podle Braziera odpovídá původní patristické 

a reformační teologii. Mladý Barth na tuto původní podobu hříchu a milosti 

podle Braziera vlivem liberální teologie svých učitelů zapomněl. Vlivem 

pozitivistických tendencí v 19. století převládla koncepce hříchu jakožto 

společensky, a tudíž vnějšně determinované skutečnosti. Proto Brazier Barthovo 

liberální pojetí hříchu označuje výrazem sociological.162 Četba Dostojevského 

pro Bartha představuje jakési přemostění jeho liberálního období a je 
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161 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s., s. 65-72. 
162 Tamtéž, s. 207. 



47 
 

ukazatelem k původnímu, ortodoxnímu učení, které Dostojevskij ve svých 

literárních textech uchoval vlivem pravoslavné tradice.163  

Při práci na druhém vydání Römerbrief (1922) je již Barth z hlediska 

exegeze novozákonního textu silněji ovlivněn Dostojevského teologií, 164 

přičemž vychází především z četby Thurneysenovy knihy Dostojewskij. 165 

Čtenář zde najde třicet dva odkazů na ruského spisovatele, přičemž šest z nich 

pravděpodobně pochází od Thurneysena.166  S. H. Rae si všímá, že poslední, 

šesté vydání Listu Římanům (1928) obsahuje více odkazů na Dostojevského než 

na Kalvína, Luthera či jakéhokoliv jiného teologa.167 Thurneysenova kniha o 

Dostojevském se tak Barthovi stala jedním z podnětů k vytvoření nového 

teologického proudu.168 

 Podobně jako u Thurneysena, pracuje Barth s Dostojevského literárním 

textem jako s prostředkem, který má doložit základní tezi právě vznikající 

dialektické teologie God is God, man is man. 169  Z literárních postav 

Dostojevského je nejčastěji v druhém vydání Römerbrief zmiňován Ivan 

Karamazov a v souvislosti s ním i Ivanův literární výtvor Velký Inkvizitor.170 

Stejně jako v případě Thurneysenovy knihy Dostojewskij, je i zde postava 

Velkého inkvizitora vylíčena jako Dostojevského varování před zkázou  

pokušení člověka brát do svých rukou věci Boží v prostřednictvím náboženství. 

Inkvizitorovo náboženství je zde uváděno do protikladu s vírou, která má na 

rozdíl od náboženských aspirací člověka ryze vertikální rozměr. Barth 

v Inkvizitorovi spatřuje pokušení církve vytvářet ryze lidské, sociální 

konstrukty, které s nárokem Boží svobody a milosti souvisí jen tematicky. 

Inkvizitor je v Barthově interpretaci symbolem nejhlubší kritiky bezbožné a ryze 

pozemské církve.171 Kritika církve je jedním z témat, které Barth nachází právě 

u Dostojevského a dále je teologicky rozvíjí. 172  Tato kritika vychází u 

Dostojevského ze sociální otázky chudých čtvrtí petrohradské společnosti a 

 
163 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922,, s. 75, 125. 
164 BARTH, K. The Epistle to the Romans, London New York Toronto: Oxford University Press, 1950, Translated 
from the sixth edition by Edwyn C. Hoskyns, s. 4.  
165 Tamtéž, s. 76. 
166 TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and the Early Dialectical Theology, s. 297. 
167 RAE, S. H. Dostoevsky and The Theological Revolution in the West, s. 77. 
168 Tamtéž, s. 80. 
169 TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and the Early Dialectical Theology, s. 206. 
170 Tamtéž, s. 317. 
171 Tamtéž, s. 319. 
172 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 25. 
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postupně v Barthově a Thurneysenově interpretaci přechází v kritiku 

náboženství jakožto zpupné snahy nárokovat si absolutní autoritu. Brazier 

považuje Dostojevského kritický postoj k církvi za ústřední motiv vlivu tohoto 

spisovatele na Barthovu teologii.173 U Dostojevského, a potažmo i u Bartha, se 

však nejedná o kritiku bezbožnou. Jde spíše o criticism of religion in the service 

of the Gospel. 174  V postavách Ivana Karamazova a Velkého Inkvizitora na 

stránkách Listu Římanům vidí Barth nejzávažnější a současně nejdémoničtější 

podobu kritiky církve a náboženství. 175 Tajemství náboženství Velkého 

inkvizitora, který si uzurpoval místo lidského boha, spočívá v jeho démonickém 

ateismu. S tímto tajemstvím se Inkvizitor svěří Ježíši, který se v dobách řádění 

španělské inkvizice objevuje na Zemi v podobě inkvizitorova vězně. Inkvizitor 

před Ježíšem obhajuje své tyranské a bezbožné náboženství apelem na lidskou 

slabost, která není schopna unést tíhu svobody. Kristus mlčenlivě odpovídá 

polibkem na Inkvizitorova ústa, čímž uzavírá rozhovor. V tomto polibku je 

Ježíšova complete and only answer.176 Barth tuto tichou odpověď považuje za 

projev milosti, jejíž nekonečnost a hloubka přesahují lidské chápání. Současně je 

tento polibek jedinou nadějí, kterou církev má.177 Rozum nemůže pojmout Boha, 

a není tak schopen nabídnout člověku spásu. Je to naopak Bůh sám ve své 

neuchopitelnosti, kdo otevírá brány Božího království jako jedinou možnou 

odpověď na problém člověka. Jako jinde v dialektické teologii se i zde objevuje 

téma transcendentního Boha, který do lidského světa přichází cestou paradoxu a 

dialektiky. Ježíš tak odpovídá i na Ivanovu ústřední teodicejní otázku, která se 

marně ptá po možnosti smíření protikladu všemocného, milostivého Boha a 

utrpení malých dětí. 178  Barth s Thurneysenem na základě Ivanovy Legendy 

odpovídají na problém teodiceji tak, že z hlediska člověka je jedinou možnou 

odpovědí na tuto otázku inkvizitorský teror krutovládce, který v zájmu 

vyhlazení lidského utrpení obírá člověka o jeho svobodu. Osvobozující 

alternativou je podle dialektické teologie odpověď Boží milosti a odpuštění.179 

To, že taková odpověď je ve skutečnosti no answer, 180  vychází z Barthovy 

negativní teologie a jeho koncepce Boha, který nekonečně přesahuje meze 

lidského rozumu. Barthovo označení Boha jako der Ganzer Andere, které se 

 
173 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 168. 
174 Tamtéž, s. 170. 
175 Tamtéž, s. 167.  
176 BARTH, K. The Epistle to the Romans, s. 393. 
177 Tamtéž. 
178 BRAZIER, P. H. Dostoevsky: A Theological Engagement, s. 162.  
179 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 86. 
180 Tamtéž, s. 199. 
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v Römerbrief často objevuje, je vyjádřením radikálně transcendentní povahy 

biblického Boha a zároveň vyjádřením přísného oddělení imanentní a 

transcendentní sféry. Právě takové pojetí Boha nacházejí Barth s Thureysenem u 

Dostojevského a považují ho za ústřední teologický odkaz tohoto spisovatele.181 

Podle Braziera, který dál rozvíjí odkaz dialektické teologie, bylo radikální 

oddělení transcendentního Boha a člověka pro Dostojevského jediným 

východiskem na cestě vypořádání se s Feuerbachovou kritikou křesťanství.182  

Dostojevského tvorbou prochází ústřední téma rozporu mezi biblickou 

představou milostivého, transcendentního Boha a naléhavost lidského utrpení. 

Východisko z této základní dichotomie Dostojevskij podle Braziera nacházel 

v Ježíši jako prostředníku mezi světem člověka a světem Božím.183      

 

4.2.3 Dostojevskij v interpretaci J. L. Hromádky 

 Náboženskou interpretací ruského spisovatele se nejednou zabýval i 

nejvýznamnější český představitel dialektické teologie J. L. Hromádka. Jeho 

první prací na toto téma je esej Dostojevskij a Masaryk.184 K Dostojevskému se 

znovu vrací v přednáškách s názvem Přelom v protestantské teologii185 a v knize 

s názvem Zánik a vzkříšení tento evangelický teolog, a jakožto přímý žák          

K. Bartha i náš nejvýznamnější představitel dialektické teologie, předkládá 

teologickou interpretaci Zločinu a trestu.186 Svůj výklad Hromádka pojímá jako 

stručné převyprávění dramatického příběhu studenta Raskolnikova, který 

se zarputilostí ateistického titána trvá na neomezené, suverénní svobodě 

člověka.187 Hromádka staví do dialektického protikladu hlavního hrdinu románu 

jakožto představitele lidské zpupnosti, která překračuje meze lidských možností, 

a skrytého Krista,188  který tiše, avšak mocně, působí prostřednictvím křehké 

slabé prostitutky 189  na pozadí románového narativu a nakonec vítězí nad 

ubohým titánem190 Raskolnikovovem a jeho vražednou napoleonskou koncepcí. 

Hromádkova interpretace zřetelně navazuje na předchozí Barthovu a 

 
181 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 37. 
182 Tamtéž, s. 35. 
183 BRAZIER, P. H. Dostoevsky: A Theological Engagement, s. 84.  
184 HROMÁDKA, J. L. Dostojevskij a Masaryk, Praha: YMCA, 1931. 
185 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky. 
186 HROMÁDKA, J. L. Zánik a vzkříšení. Brno: L. Marek, 2006. 
187 Tamtéž, s. 22. 
188 Tamtéž, s. 21. 
189 Tamtéž, s. 23. 
190 Tamtéž. 
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Thurneysenovu recepci Dostojevského. Navazuje tak především v otázce 

protikladu člověka a Boha a možnosti jejich „setkání“ na hranici života a smrti, 

tedy tam, kde ryze lidské úsilí troskotá. Znovu se zde, ačkoliv ne výslovně, 

ozývá Thurneysonovo zvolání člověk je člověk a Bůh je Bůh. Hromádka navíc 

zdůrazňuje odlišnou kvalitu lidského a Božího působení v Raskolnikovově 

příběhu. Zatímco Bůh jedná skrytě a tiše, moc člověka je zjevná a okázalá. 

Přesto se nakonec zpupná síla lidská musí poddat skryté síle Boží. Zabiják 

Raskolnikov se poddává slabé Soně. 191  Od Thurneysena si Hromádka 

pravděpodobně vypůjčuje i motiv otázky člověka, kterou nemůže zodpovědět 

nikdo jiný než Bůh: Dostojevskij nám určitě neposkytl žádné řešení. Neexistuje 

žádný hotový lék pro jakoukoliv nouzovou situaci. Existuje však velké zaslíbení 

pro všechny, kdo rozumějí nejvyššímu Pánu života a smrti … .192 Hromádka se 

k tomuto románu velmi stručně vrací o jedenáct let později ve své přednášce 

Přelom v protestantské teologii. I zde znovu zaznívají základní teze dialektické 

teologie. Spásu člověk nachází v krajně mezních situacích a na hranicích života 

a smrti, kde člověk ztrácí svoji nadvládu a nachází Boha. Právě tato 

Dostojevského idea měla podle Hromádky zásadní vliv na teologické myšlení 

20. století.193 Znovu zde, na podkladě Dostojevského tvorby, zaznívá varování 

před sklonem člověka k titanismu, kterým se lidský tvor marně vzpírá Bohu a 

jehož literárním představitelem je Ivan Karamazov.194 V souladu s východisky 

dialektické teologie je i ubezpečení, že spása přichází pouze shůry, zatímco 

sebevědomá cesta člověka k Bohu končí vždy pádem člověka. 195  Hromádka, 

taktéž v souladu s Thurneysenem i Barthem, svoji přednášku o Dostojevském 

uzavírá tvrzením, že Dostojevskij se dívá na člověka a svět z hlediska světla 

shůry.196 Tímto tvrzením Hromádka stvrdil základní tezi dialektické teologie o 

lidskými silami nepřekonatelné propasti mezi lidským tvorem a zcela 

transcendentním Bohem, a zároveň dodává, že právě v tom Dostojevskij 

inspiroval vznik nové teologie krize.197       

V linii dialektické teologie pokračuje i článek K. Kupfové.198 Kupfová dál 

rozvíjí ústřední předpoklad dialektické teologie, který spočívá tom, že člověk 

 
191 HROMÁDKA, J. L. Zánik a vzkříšení, s. 23. 
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193 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 43. 
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196 Tamtéž, s. 45. 
197 Tamtéž. 
198 KUPFOVÁ, K. Descensus ad inferos: Hromádkův christologický výklad Dostojevského Zločinu trestu. In: 
Teologická reflexe 1/XIX/2013.   
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nemůže z vlastních sil docílit nároku božství, které je mu zapovězeno. Znovu se 

zde tedy objevuje motiv hráze, kterou dialektická teologie staví mezi Boha a 

člověka na jeho cestě pokušení k člověkobožství. I zde se objevuje motiv spásy, 

která se nachází na hranici života a smrti, tedy mimo dosah lidských možností. 

Setkání Boha a člověka je možné jedině tehdy, vydá-li se Bůh na cestu dolů, ne 

naopak.199   

Kupfová však ponechává stranou ty oblasti Hromádkových textů o 

Dostojevském, kde Hromádka z tradice dialektické teologie zřetelně vybočuje. 

V souvislosti s četbou Zločinu a trestu Hromádka připouští, že jeho vlastní neo-

ortodoxní interpretace románu může v kritickém čtenáři vzbudit dojem 

dogmatické manipulace s textem, zatímco evangelikálního křesťana může 

naopak zaskočit Dostojevského zjevná zdrženlivost v otázce explicitního a 

konfesijního užívání křesťanských dogmat, motivů a témat v rámci jeho 

románových textů.200 Hromádka, který velmi dobře znal Masarykovu intepretaci 

Dostojevského, 201  si byl, společně s Masarykem, dobře vědom ambivalentní 

povahy Dostojevského teologie: Masaryk … si nebyl jist, zda v Dostojevského 

duši převážil Aljoša nad Ivanem, zda se Kristus prosadil proti Velkému 

inkvizitorovi, Soňa proti Raskolnikovovi, ryzí víra proti ateistické revoltě. 202 

Dostojevskij pro Hromádku zůstává spornou postavou.203 Ačkoliv Hromádka 

tvrdí, že Dostojevskij nebyl dekadent,204  uznává, že některé jeho romány se 

dekadenci blíží. 205  Hromádka si tedy na rozdíl od Thurneysena všímá, že 

Dostojevskij jakožto romanopisec nestojí pevně v pozici ortodoxního křesťana. 

Nachází jej spíše v prostoru na pomezí mezi vírou a ateismem, v dialogickém 

střetu obou sfér. Hromádka sice navazuje na Bartha a Thurneysena v tom, že 

bere vážně Dostojevského kritiku sebespokojeného, samospravedlivého, 

moralizujícího a pokryteckého křesťanství, 206  avšak překračuje své učitele 

v radikalizaci této kritiky a v jejím propojování s hlubokou sociální kritikou 

buržoazní společnosti. Tím, že Hromádka stojí na straně chudých a skrze tuto 

skutečnost navíc kritizuje lhostejnou církev již v předmluvě k Thurneysenově 

 
199 KUPFOVÁ, K. Descensus ad inferos: Hromádkův christologický výklad Dostojevského Zločinu trestu, s. 18. 
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knize,207 se český teolog přibližuje nejen k pozicím Dostojevského, který vždy 

vystupoval jako obhájce slabých a chudých, nýbrž i k mladému Barthovi, 

kterému bylo v návaznosti na jeho účast v socialistickém hnutí dokonce 

přezdíváno Red Pastor nebo Comrade Barth.208  

Dostojevskij v Hromádkově interpretaci je sice z teologického hlediska 

jakýmsi obhájcem ztracené víry v prostředí moderního světa,209 jejíž naléhavost 

se projevuje na pozadí ponoru spisovatele do temných hlubin lidské duše, avšak 

Hromádka neopomenul ani ty aspekty Dostojevského tvorby, které svědčí spíše 

o opačných tendencích ruského autora. Hromádka si všímá, jak mocně, 

podmanivě, otřásavě (je u Dostojevského, pozn. autora práce) kreslen rozvrat 

duše, vzpoura proti Bohu, zápas protichůdných sil v člověku … ale jak matně, 

málo výrazně a neprůbojně život těch, kdož se oddali Bohu … .210 V přímém 

rozporu s Thurneysenem si tak Hromádka klade otázku, je-li Dostojevského 

křesťanství opravdové. 211  Vůči jednoznačnému Thurneysenovu pojetí Aljoši 

jakožto literárního obhájce Dostojevského ortodoxních pozic Hromádka vznáší 

otázku, nestál-li Dostojevskij spíše za postavou Ivana: Byl to (Dostojevskij, 

pozn. autora práce) muž víry nebo nihilista? Byl to Aljoša nebo Ivan z Bratří 

Karamazových? 212  Hromádka však není radikálním teologem, je stále ještě 

představitelem dialektické teologie, a proto tuto otázku zodpovídá následovně: 

Soudím, že Dostojevskij byl muž víry. Někdy však odhaluje takové hloubky 

nevěry a nihilismu, že někteří lidé tvrdí, že by tyto hloubky popěračství neviděl, 

kdyby v něm samém nebyly. 213  Podle Hromádky je základní otázkou pro 

pochopení Dostojevského to, jestli tento autor dospěl ke své víře na základě 

nihilistického prožitku zhroucení všech pozemských jistot, tedy z pozice 

konvertity, nebo zdali to byla naopak jeho víra, která mu otevřela oči pro 

poznání marnosti vezdejšího světa.214 Zdá se, že Hromádka se kloní k druhé 

odpovědi, avšak od zakladatelů teologie krize ho odlišuje to, že bere vážně 

otázku ambivalence Dostojevského víry. Dostojevskij není jen Aljošou. Má 

v sobě i něco ze svého Ivana, a právě toto napětí víry a ateismu činí 

z Dostojevského teologicky fascinující četbu.  
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Hromádka nebyl ve svém výkladu Dostojevského tvorby ovlivněn jen 

Barthem a Thurneysenem, ale i jedním z předních českých interpretů 

Dostojevského tvorby, T. G. Masarykem. Je to právě Masaryk, od něhož 

Hromádka přejímá ty interpretační aspekty, které vybočují z Barthovy a 

Thuneysenovy linie výkladu Dostojevského tvorby. Tvrdí-li J. Horák, že první 

Masarykova práce o Dostojevském 215  vyniká nad vším, co bylo dosud o 

Dostojevském napsáno, 216  můžeme s takovým tvrzením souhlasit pouze na 

pozadí Kautmanova postřehu, podle něhož je Masarykova analýza 

Dostojevského tvorby v rozporu s interpretačními tendencemi své doby,217 avšak 

nikoliv až v období jeho spisu Rusko a Evropa, kdy Masaryk zaujímá vůči 

Dostojevskému silně kritický postoj, nýbrž již od samého počátku. 

Nesamozřejmosti Dostojevského křesťanské víry a duchovního zápasu jeho 

postav si Masaryk všímá již ve své první práci o tomto ruském spisovateli.218 

V této interpretační linii podle F. Kautmana pokračuje v návaznosti na Masaryka 

Hromádka a následně i Horák. 219  Na tuto tendenci číst Dostojevského jako 

náboženského myslitele na pomezí víry a nevíry v české odborné literatuře 

navazuje Kautman.220  

Dostojevskij se pro Masaryka stal téměř celoživotním tématem. Poprvé 

byl na tohoto ruského spisovatele upozorněn v roce 1882. 221  Ve své práci 

Masaryk a Dostojevskij Horák dokládá přímý vliv tohoto autora na zásadní 

Masarykova teoretická díla.222 O Dostojevského myšlení se opírají tak zásadní 

Masarykova díla jako druhé vydání knihy Sebevražda hromadným jevem 

společenským moderní osvěty, Česká otázka, Moderní člověk a náboženství, 

Otázka sociální, Ideály humanitní, a nakonec i Světová revoluce. Komplexním 

rozborem a zároveň konečným zúčtováním a překonáním Dostojevského vlivu 

představuje Masarykova kniha Rusko a Evropa. Masaryk s Dostojevským 

zachází velmi účelově. Jednou je Dostojevskij Masarykem pojat jako doklad 

Masarykových teoretických východisek, jindy je využíván jako pravý opak 

Masarykovy nové demokratické koncepce, a tudíž jako téměř odstrašující 

 
215 MASARYK, T. G., HORÁK, J. (Ed.) Studie o F.M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami). Praha: 
Nakladatelství Orbis, 1932. 
216 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”. Praha: Jan 
Laichter, 1931, s. 22. 
217 KAUTMAN, F. Boje o Dostojevského. Praha: Svět sovětů, 1966, s. 41-42. 
218 Všecky jeho spisy neseny jsou k nejvyšším cílům, ale nikde nekáže. MASARYK, T. G., HORÁK, J. (Ed.) Studie o 
F.M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami), s. 17. 
219 KAUTMAN, F. Boje o Dostojevského, s. 41-42. 
220 KAUTMAN, F. O českou národní identitu. Praha: Pulchra, 2015, s. 150-151. 
221 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”, s. 8. 
222 Tamtéž. 
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příklad modernímu, demokratickému člověku. K myšlenkovému odkazu 

Dostojevského se Masaryk hlásí již ve své habilitační práci Sebevražda 

hromadným jevem společenským moderní osvěty, ačkoliv tak činí až 

v předmluvě k druhému vydání této studie z roku 1926. Masaryk jako motto 

k tomuto vydání uvádí několik citátů z románu Běsi. Jedná se především o 

Kirillovy výroky a pasáže z Dostojevského Deníku spisovatele. Všemi 

uvedenými citáty se autor snaží podpořit ústřední tezi Sebevraždy, podle níž 

vzrůstající počet sebevražd v moderní společnosti souvisí s nárůstem ateismu.223 

V Dostojevském Masaryk nalézá spojence v kritice materialistického 

pozitivismu, který nedokáže dát odpověď na základní otázku smyslu lidské 

existence, a tuto existenci dokonce ohrožuje. Právě tato myšlenka je podle 

Masaryka u Dostojevského vyjádřena v překvapující shodě.224 K tomuto tématu 

se Masaryk vrací i v práci s názvem Moderní člověk a náboženství, o níž 

Hromádka napsal, že je psána na pozadí myšlení Dostojevského.225 I zde nárůst 

sebevražd v moderní společnosti zdůvodňuje duchovními jevy příznačnými pro 

dobu moderní. Člověk 19. století je podle něj méně psychicky zdravý a odolný 

než člověk předmoderní. Tuto skutečnost i zde zdůvodňuje tvrzením, že 

materialistická věda nedokáže člověku poskytnout jistoty, které mu v dobách 

minulých poskytovalo náboženství. Člověku chybí duchovní střed. Bez něho je 

člověk vydán napospas skepsi a ničivým silám, kterou skepse v lidské duši 

probouzí. 226  Skepse a nejisté tušení autonomie člověka vyvolávají vzpouru, 

kterou Masaryk pojmenovává výrazem titanismus. Nejmodernějším 

představitelem tohoto titánství je Masarykovi Ivan Karamazov a jeho vzpoura 

proti Bohu. Z tohoto souboje víry s nevírou však Dostojevskij podle Masaryka 

vychází vítězně, a to ve prospěch víry.227 Dostojevskij v Masarykově pojetí tedy 

nejen titanismus moderního člověka, ale i jeho skepsi, překonává náboženstvím 

humanity228  a náboženstvím tvůrčí lásky.229  Principem tohoto náboženství je, 

podle Masaryka, etický realismus s jeho hlubokým zájmem o životní praxi a 

problematiku malého člověka, který je pro Slovany příznačný.230 Slovanskému, 

a tudíž i českému duchu je naopak cizí individualisticky heroický, a tudíž 

asociální archetyp Fausta, jehož literární ztvárněný navíc neodpovídá, podle 

 
223 MASARYK, T. G. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 
1998, s. 13-14. 
224 Tamtéž, s. 12. 
225 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky, s. 44. 
226 MASARYK, T. G. Moderní člověk a náboženství. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2000, s. 23. 
227 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”, s. 37. 
228 Tamtéž, s. 36. 
229 Tamtéž, s. 38. 
230 Tamtéž. 
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Masaryka, estetickým požadavkům moderní literatury. 231  Dostojevskij je zde 

opět Masarykovi oporou, a to tentokrát při vytváření českého národního 

programu humanity, který překonává evropský titanismus etikou práce a 

střízlivého realismu. Konkrétněji se touto otázkou Masaryk zabývá ve svém 

spise Česká otázka.  

 Obšírně se Masaryk Dostojevského filozofií náboženství zabývá ve svém 

eseji Spisy Fedor Michajloviče Dostojevského a ve svém velkém rozboru ruské 

otázky s názvem Rusko a Evropa. Obě studie jsou z hlediska přístupu 

k Dostojevskému téměř protikladné, a dobře tak ilustrují možnost protichůdné 

intepretace Dostojevského náboženské otázky, která se později projeví 

v odlišných intepretacích dvou ústředních teologických směrů 20. století, jak 

tato práce ukáže. Spisy Fedor Michajloviče Dostojevského z roku 1891 nabízí 

téměř zidealizovanou podobu ruského náboženského myslitele jakožto dobrého 

učedlníka Kristova. 232  Masaryk o Dostojevském prohlásí, že nebylo a není 

lepšího křesťana v naší době než Dostojevský. 233  Stejně jako později 

v předmluvě k druhému vydání Sebevraždy, i zde Masaryk oceňuje 

Dostojevského jako umělce, který dobře porozuměl ústřední otázce své doby a 

přesvědčivě ztvárnil zápas víry a moderní skepse jakožto její ústřední téma. 

Masaryk přesto nepojímá Dostojevského víru církevnicky. Ví o tom, že tento 

svobodný náboženský myslitel nikde nekáže.234 S čistě konfesní podobou víry se 

u Dostojevského čtenář skutečně nesetká. Masaryk si však i v této práci 

Dostojevského hrubě přizpůsobuje ke svým vlastním teoretickým účelům. Jeho 

Dostojevskij je myslitel pokrokový, kterého dokonce nazývá realistou práce.235 

Tento Dostojevskij se nevyhýbá otázkám praktickým236 a působí na stránkách 

Masarykovy Studie téměř buditelsky. Dostojevskij-křesťan, kterého Masaryk 

v této práci předložil, vystupuje téměř jako představitel Masarykova 

humanitního realismu. V příkrém rozporu k pozdější práci Rusko a Evropa jsou 

Bratři Karamazovi Masarykem označeny za největší dílo v celé literatuře 

světové, 237  čímž podle Horáka Masaryk výrazně vybočil z tradice soudobé 

literární kritiky, která toto dílo upozaďovala.238 Na Běsech Masarykovi naopak 

 
231 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”, s. 36. 
232 MASARYK, T. G., HORÁK, J. (Ed.) Studie o F.M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami), s. 17. 
233 Tamtéž, s. 15. 
234 Tamtéž, s. 17. 
235 Tamtéž, s. 22. 
236 Tamtéž, s. 23. 
237 Tamtéž, s. 27. 
238 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”, s. 24. 
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vadí to, že jsou tendenční a autor v nich navíc káže.239 Je však pro Masarykovu 

interpretaci příznačné, že se naopak opírá o v podstatě ateistické a otevřeně 

nacionalistické240 vyznání Šatova, který si chce svoji nedokonalou náboženskou 

víru teprve dobýt … prací.241  

 Jelikož ve Studii Masaryk s náboženskými tématy Dostojevského pracuje 

téměř libovolně, až svévolně, převládá zde obraz spisovatele jakožto 

neambivalentního ideálu optimistické víry v práci a pokrok. Silně upozaděn je 

zde Dostojevskij ´dvojstvennyj´, zmítaný pochybnostmi vlastního nitra. 242 

Masaryk 80. let vědomě opomíjí ambivalentní stránky Dostojevského 

křesťanské víry, neboť využívá Dostojevského ve svém souboji 

s materialistickým pozitivismem. 243  To, že Masaryk nevzal zpočátku vážně 

Dostojevského vnitřní zápas o víru, který na stránkách románu svádí Ivan s 

Aljošou, podle Horáka, u Masaryka vedlo k jeho pozdějšímu prudkému obratu 

ve vztahu k tomuto ruskému spisovateli.244 Jakožto Masarykův současník, Horák 

Studii hodnotí neúměrně kladně, když tvrdí, že tato stať vyniká nad vším, co bylo 

dosud o Dostojevském napsáno. 245  Ačkoliv Horák ví, že Masaryk z 

Dostojevského účelově vytvořil ideál etického realismu, opomíjí zdůraznit, že se 

zde Masaryk na Dostojevském dopouští účelové dezinterpretace.  

 Rusko a Evropa je prací, v níž Masaryk předložil nejobsáhlejší rozbor 

Dostojevského díla. I zde je v popředí román Bratři Karamazovi. Z hlediska 

interpretačního přístupu se zde však čtenář setkává s důkladným obratem, či 

dokonce odvratem od tohoto ruského autora. I zde Masaryk Dostojevského 

užívá jako prostředku k prezentaci vlastních filozoficko-sociologických postojů, 

avšak tentokrát se z Dostojevského buditele, realisty a hrdiny práce stává jeho 

pravý opak: zpátečník a reakcionář.246 Jak k takové proměně došlo? Masaryk na 

přelomu století vstupuje do aktivní politiky. Svádí aktivní politický boj.247 Idea 

tohoto boje je v Masarykově pojetí vyjádřena základním protikladem racionálně 

založené demokracie a teokratického absolutismu. V zájmu tohoto boje dochází 

 
239 MASARYK, T. G., HORÁK, J. (Ed.) Studie o F.M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami), s. 27. 
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ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 10, Л.: Наука. Ленинградское отделение, 
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u Masaryka i k proměně jeho postoje k náboženským otázkám. Masaryk si 

uvědomuje, že stará křesťanská víra již nevyhovuje duchovním potřebám nové 

doby.248 Lékem na duchovní krizi doby nemůže být stará víra, a už vůbec ne ve 

své tradiční, církevní podobě. Epocha demokratismu si žádá nového člověka a 

s ním i nové odpovědi na otázky náboženské víry. Rakousko-uherská říše, která 

stojí na pilířích císařského a papežského kultu, je pro Masaryka historicky 

překonaným absolutismem. Masaryk volá po novém člověku, člověku 

odpovědném, svobodném, a především soběstačném a nezávislém. V tomto 

politickém boji se Dostojevskij Masarykovi stává negativním příkladem člověka 

starého režimu, a to navíc v té nejhorší podobě, kterou je ruský cézaropapismus. 

Autor Sebevraždy jako by zcela převrátil východiska své argumentace. Zatímco 

se v Sebevraždě dovolává náboženské víry (ačkoliv již zde nikoliv v její 

tradiční, církevní podobě) jakožto prostředku k překonání krize vědeckého 

postoje, napadá v knize Rusko a Evropa náboženskou víru daleko radikálněji, 

téměř se od ní zcela odvrací, a volá po přesvědčení v protikladu 

k náboženskému zjevení. 249  Tato kritika církve jakožto mocné obhájkyně 

absolutismu není v Masarykově díle ničím novým. V žádném ze svých děl 

Masaryk nepředkládá nereflektovanou náboženskou víru jakožto lék na 

duchovní krizi moderní doby. Pouze upozorňuje na nedostatečnost vědeckého 

paradigmatu v otázce duchovního smyslu lidské existence. V díle Rusko a 

Evropa tato otázka trvá i nadále. Je zde však zřetelněji vyřčeno to, že stará víra 

není adekvátní odpovědí na krizi současnosti a musí být překonána jiným 

programem, který má podle Masaryka vyrůst z napětí mezi člověkem 

současnosti a minulosti. To, co se proměňuje zcela, je však Masarykův obraz 

Dostojevského. Masarykova nová charakteristika Dostojevského je krutá. 

Z Dostojevského se stává představitel všech neduhů starého světa, který chce 

Masaryk pohřbít. Dostojevskij reprezentuje starý svět teokracie, kterému 

Masaryk vyhlásil válku. Dostojevskij je několikrát označen za mystika.250 Tímto 

výrazem Masaryk odsuzuje Dostojevského křesťanství jako nevyzrálé, 

nepřesvědčivé a iracionální a, jak uvidíme později, i intelektuálně nepoctivé. 

Zpátečnická však není jen Dostojevského indeterministická náboženská víra 

založená na zázracích a mystických prožitcích místo na rozumu.251 Dostojevskij 

Masaryka odstrašuje i svými politickými názory. Označuje tohoto zarputilého 

 
248 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”, s. 44. 
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vyznavače ruského mesianismu a teokratického samoděržaví za šovinistu.252 U 

Dostojevského splývá stát a církev v jedno zatímco Masaryk ve svém novém 

demokratickém programu žádá odluku církve od státu. 253  Masaryk 

Dostojevského proměnu z raného socialisty kroužku Petraševců na nacionálně 

mesianistického šovinistu přisuzuje Dostojevského sibiřské zkušenosti, která jej  

údajně zlomila. 254  Tato nová víra v lid a příkrý odvrat od evropského 

racionalismu je však podle Masaryka iracionální a nepřesvědčivá, stejně jako 

jeho kritika ateismu a nihilismu.255 Masaryk se tedy, podobně jako Thurneysen, 

soustředí na Dostojevského sibiřskou zkušenost, avšak jejich argumentační 

pozice jsou obrácené. Zatímco Thurneysen uvěřil Dostojevského vlastním 

slovům, jimiž líčí svoji sibiřskou konverzi k ortodoxní víře, 256  Masaryk jde 

přímo proti nim: Sibiř Dostojevského … otrávila.257   Dostojevského slova o 

nově nalezené víře v ruský lid nebere vážně, a dokonce jim ani nevěří. Masaryk 

odhaluje tuto lásku k lidu jako lež a označuje Dostojevského za skrytého 

aristokrata.258 Dostojevskij podle něj v lid nevěří, pouze si z něj udělal svůj 

vlastní politický fetiš.259 V čele tohoto lidu není nikdo jiný než aristokrat, fetiš-

car. 260  Masaryk Dostojevského konverzi na Sibiři neuvěřil. 261  Mladý 

Dostojevskij-socialista a evropský liberál volající po povstání sedláků v carském 

Rusku žije dál v nepoctivém a napolo skrytém zápase s nihilismem, s nímž 

v hloubi duše vlastně nadále souhlasí, aniž by v sobě našel odvahu tuto 

skutečnost otevřeně uznat. V tomto smyslu je podle Masaryka Dostojevskij 

dekadent.262 Jak odlišně a přímočaře smýšlí o Dostojevským Thurneysen! 

Nejzajímavějším rysem tohoto Masarykova rozboru je jeho interpretace 

Dostojevského náboženské víry, která se zcela liší od analýzy Thurneysenovy a 

Barthovy. Masaryk nahlíží na Dostojevského vyznání víry hermeneutikou 

podezření. Dostojevského mystická víra není iracionální náhodně. Jde o 

mechanismus skrývání skutečné podstaty takové víry, kterou je šovinismus a 

strach. Právě v tomto smyslu je podle Masaryka Dostojevskij jezuitou (stejně 

jako Dostojevskij, i Masaryk tohoto výrazu užívá jako synonyma ke slovu 
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„lhář“): ačkoliv Dostojevskij ví, že jeho politicko-náboženská víra již nemůže 

v moderní době obstát před soudem rozumu, přesto na ní zbaběle lpí dál.263 

Dostojevského slepá víra 264  vnějškově souvisí s jeho iracionální vírou 

v teokratický absolutismus,265 vnitřně však vychází z jeho strachu před pravdou 

moderní doby, která buší na brány starého Ruska. Čím jasněji Dostojevskij ví, 

že v moderní době již věřit nelze, tím urputněji vyznává svou víru a snaží se o 

své víře přesvědčit nejen ostatní, ale dokonce i sám sebe. Čím více se to 

Dostojevskému nedaří, tím urputněji se snaží. Dostojevskij je lhář. To je 

základní premisa Masarykovy analýzy. Dostojevskij má z nemožnosti věřit 

strach. S tímto strachem se vyrovnával dvojím způsobem. Prvním prostředkem 

je zarputilý pravoslavný mesianismus, který Masaryk nazval šovinismem. 

Domníváme se, že touto cestou se Dostojevskij vydává především ve svých 

publicistických textech, zatímco druhou cestu volí ve své beletristické tvorbě. 

První cesta hlásá neochvějnou absolutní víru, za níž se však skrývá nevyřčené 

vědomí irelevance takové víry pro současný svět. Imponuje mu víra silná, slepá, 

protože sám … již věřit nemůže.266 Druhá cesta prochází napříč románovým 

textem a problematiky víry se dotýká jakoby z druhého konce. Jedná se o víru, 

která je neustále vystavována provokacím a úderům kritiky ze strany ateismu, a  

jejíž literární zpodobnění se vždy nachází za hranicemi ortodoxního způsobu 

práce s křesťanskými tématy. Tak Masaryk v duši autora Bratrů Karamazových 

zahlédl nejen Aljošu (Zosimu), nýbrž i Ivana. Neboť Dostojevskij není právě jen 

Zosima, ale také Ivan Karamazov.267    

 Masaryk dobře postihl Dostojevského tápání na hraně víry a ateismu, 

když ve svém díle Rusko a Evropa impozantně odkryl Dostojevského 

rozdvojenost v otázkách duchovních. Tuto skutečnost však, opět v přímém 

kontrastu k východiskům dialektické teologie, pojímá jako pozitivní přínos 

Dostojevského tvorby. Dostojevskij si přeje věřit, ale věřit již nemůže. Ale právě 

v tom tkví světový literární význam Dostojevského, že tak mohutně rozebral a 

zobrazil pochybování, nesplnitelnou touhu po víře.268 Masaryk tak dávno před 

W. Hamiltonem a T. Altizerem čte Dostojevského jako křesťanského ateistu.  

Masarykovo pochopení Ivana jakožto literární zosobnění Dostojevského vlastní 

 
263 MASARYK, T. G. Rusko a Evropa III: Studie o duchovních proudech v Rusku, s. 76-77. 
264 Tamtéž, s. 79. 
265 Tamtéž, s. 42-43. 
266 Tamtéž, s. 55. 
267 Tamtéž, s. 50. 
268 Tamtéž, s. 57. 
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skepse 269  ukazuje právě směrem k pozdější recepci Dostojevského v textech 

radikálních teologů. Masarykův Dostojevskij je především skeptik. 270  Tato 

skepse se podle Masaryka znovu a znovu ukazuje v jeho ústředních románech a 

vychází z jeho vlastní ztráty víry v mládí. Tuto víru podle Masaryka 

Dostojevskij již nikdy nenabyl. Ačkoliv s ateismem zápasil po celý život, ani ve 

svém posledním a největším románě nihilistický ateismus nepřemáhá. 271 

Masaryk je v prostředí české literární kritiky originální v tom, že předkládá 

Dostojevského jakožto ateistu, který se nedokáže smířit se svojí nevěrou. 

Společně se současníkem Dostojevského N. N. Strachovem, Masaryk označuje 

Dostojevského za kajícícího se nihilistu. 272  Dostojevského zápas víry má 

v Masarykově podání téměř neurotickou povahu. Ruský spisovatel si svá 

opětovná a někdy i nekompromisně tvrdá vyznání víry ukládá jako pokání za 

svoji nevěru.273 Dostojevskij má strach, strach z vlastní nevěry274 a tento strach 

zakrývá svým přimknutím se k primitivně mystické a národně mesianistické 

víře. Dostojevského světonázor tak vyvěrá ze slabosti.275  

Ústřední hypotéza Masarykovy analýzy Dostojevského náboženského 

myšlení je v pozoruhodné shodě s Freudovým psychoanalytickým rozborem 

Dostojevského osobnosti. Přibližně patnáct let po sepsání Ruska a Evropy          

S. Freud publikuje svůj článek s názvem Dostojevskij a otcovražda.276 Freudovy 

závěry pozoruhodně odpovídají závěrům pozdního Masaryka. Stejně jako 

Masaryk, oceňuje i S. Freud Bratry Karamazovy jako Dostojevského 

nejvelkolepější román.277 Stejně jako u Masaryka, podléhá i ve Freudově analýze 

Dostojevskij slabosti svého ducha, tentokrát však v oblasti výslovně pudové. 

Dostojevskij svádí jak v životě osobním, tak prostřednictvím svých literárních 

postav neúspěšný boj s perverzní pudovou konstitucí svojí osobnosti.278 Říká-li 

Masaryk, že Dostojevskij je dekadent, označuje Freud Dostojevského přímo za 

zločince. 279  O čtyřicet let později bude v této deviantní charakteristice 

Dostojevského pokračovat Hamilton, který kromě toho, že čte Dostojevského 

prizmatem oidipovského komplexu, přichází dokonce i s obviněním, podle 

 
269 MASARYK, T. G. Rusko a Evropa III: Studie o duchovních proudech v Rusku, s. 58. 
270 Tamtéž, s. 57-58. 
271 Tamtéž, s. 57-58. 
272 Tamtéž, s. 62 
273 Tamtéž. 
274 Tamtéž, s. 77 
275 Tamtéž, s. 118. 
276 FREUD, S. Dostojevskij a otcovražda In: Sigmund Freud: O člověku a kultuře, Praha: Odeon, 1990. 
277 Tamtéž, s. 151 
278 Tamtéž, s. 153 
279 Tamtéž, s. 152 
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něhož Dostojevskij himself had probably raped a young girl. 280 Stejně jako u 

Masaryka, je i Freudův Dostojevskij neurotický slaboch, který svůj zápas 

s pudovou stránkou své osobnosti prohrává v nečestném uchylování se do 

závětří svého šovinismu a zpátečnického konzervatismu. Téměř masarykovsky 

zní následující Freudova slova: Dostojevskij propásl příležitost stát se učitelem a 

osvoboditelem lidstva, přidružil se k jeho žalářníkům…“. 281  Stejně jako 

Masaryk, hovoří i Freud o pokání, které si Dostojevskij masochisticky ukládá, 

aby se zbavil viny vyplývající z jeho vnitřní dekadence. 282  Ačkoliv je 

Masarykova a Freudova hypotéza v zarážející shodě, základní rozdíl mezi nimi 

je v tom, že zatímco v případě Masaryka máme před sebou Dostojevského, který 

se nedokáže vyrovnat se svým skrytým nihilismem, u Freuda Dostojevskij 

zápasí s vnitřními pudy zločince. Zatímco Masarykův Dostojevskij marně svádí 

svůj boj na kolbišti otázek nábožensky filozofických, u Freuda stejný autor 

zápasí s oidipovským komplexem a v tomto boji prohrává.  

Jak u Masaryka, tak u Freuda má Dostojevského prohra podobu podrobení 

se vyšší, absolutistické moci, a to jak v politickém, tak náboženském smyslu.283 

To, co oba interprety spojuje, je však jejich důraz na neúspěšný zápas 

Dostojevského s vnitřním konfliktem, který jakožto lidská osobnost i umělec 

prožívá, a to, že tento vnitřní zápas reakcionářsky zakrývá svojí konzervativní 

pózou. Dále je to myšlenka, že ačkoliv Dostojevskij vykročil na cestu svobody a 

autonomie, najít odvahu k tomu dojít do cíle této cesty v sobě nenašel.  

Jak Masaryk, tak Freud byli v těchto úvahách pravděpodobně inspirováni 

F. Nietzschem, který se sám poměrně důkladně seznámil s několika romány 

Dostojevského a byl jimi velmi osloven. Četba tohoto autora podle něj náleží k 

nejkrásnějším šťastným příhodám mého života. 284  Nietzsche nazval 

Dostojevského jediným psychologem, od něhož se něco naučil285 a je to právě 

Dostojevského sibiřská zkušenost se společností zločinců, která Nietzscheho 

oslovuje jakožto protiklad k civilizovanému prostředí povrchních Němců, 

kterým Nietzsche 286  i Dostojevskij 287  opovrhují. Po Rozanovově Legendě o 

 
280 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 67.  
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Velkém inkvizitorovi F. M: Dostojevského288 (1891), podle něhož Dostojevského 

srdce tlouklo více pro Ivana než Aljošu, 289  četli ruští literární kritici 

Dostojevského výhradně optikou Nietzscheho filozofie. 290  Ryzím příkladem 

takové četby je D. Merežkovskij. Merežkovského interpretace Dostojevského 

románů jsou pod tak silným vlivem Nietzscheho, že téměř předurčují způsob, 

kterým budou o více než půl století později číst tohoto ruského spisovatele 

teologové smrti Boha. Stejně jako Altizer (5.2.3) i Merežkovskij považuje 

nejateističtější postavu Dostojevského tvorby, Kirillova, za představitele 

Dostojevského vlastních náboženských postojů. 291  Masaryk Merežkovského 

práce o Dostojevském znal 292  a nebyl-li tedy ve svém čtení Dostojevského 

ovlivněn přímo Nietzschem, mohlo k tomuto vlivu dojít prostřednictvím četby 

Merežkovského. Podle S. Cassedyho neměl žádný jiný myslitel tak silný vliv na 

interpretaci Dostojevského pojetí náboženských témat jako Nietzsche, a to jak 

v Rusku, tak v Evropě.293  Nietzscheho korespondence s G. Brandesem navíc 

dokládá, jak dobře si byl Nietzsche vědom rozdvojenosti Dostojevského postoje 

v otázce náboženské víry. Brandes v jejich vzájemné korespondenci hovoří o 

tom, že u Dostojevského nachází současně křesťanské i sadistické rysy. 294 

Brandes označuje Dostojevského křesťanství Nietzscheho vlastním výrazem 

otrocká morálka, na což mu Nietzsche odpovídá souhlasně. 295  Zatímco 

hlubokým ponorem do temnot lidské duše Dostojevskij Nietzscheho ohromil, 

křesťanské aspekty jeho tvorby naopak německého filozofa odrazovaly.296    

Avšak nebyl to jen Nietzsche, kdo se v Dostojevském zklamal. Ačkoliv se 

Masaryk ve svých ranných pracích s Dostojevským spojuje v jejich společném 

boji proti materiálnímu pozitivismu a obhajobě existenciálně duchovní dimenze 

lidského života, ve spise Rusko a Evropa se od Dostojevského zcela odvrací, a 

to paradoxně na základě stejného sporu, ačkoliv tentokrát převráceného: i zde se 

jedná o nemožnost dialogu vědy a víry. Avšak zatímco dříve Masaryk obhajoval 

lidskou duši proti nástrahám moderní vědy, nyní se obrací proti všemu 

náboženskému tmářství starého světa jako proti největší překážce na cestě 

k dospělému člověku demokracie. Velkým přínosem Masarykovým je to, že 
 

288 ROZANOV. V. V. Legenda o Velkém inkvizitorovi F. M. Dostojevského. In: Velký inkvizitor - Nad textem F.M. 
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vzal zcela vážně ambivalentní a rozdvojenou dimenzi Dostojevského osobnosti i 

tvorby a dlouho před Thurneysenem a Barthem rozpoznal, že Dostojevského 

náboženské myšlení nelze uzavřít do pevného rámce konfesně pojatého 

křesťanství. Ať už Masaryk Dostojevského obhajoval nebo se od něho odvracel, 

pokaždé si dobře uvědomoval, že v jeho tvorbě se odehrává velký boj mezi 

světem moderního člověka a otázkou náboženské víry. Masaryk naléhavost 

tohoto zápasu správně pochopil, a právě to Masaryka k Dostojevskému 

přitahovalo po celý život.  

Ačkoliv se Hromádka snaží číst Dostojevského prizmatem východisek 

Barthovy teologie, ve svých dostojevskologických studiích z Barthových a 

Thurneysenových pozic opakovaně vybočuje. Domníváme se, že se tak děje 

vlivem jeho důkladné obeznámenosti s Masarykovým rozborem Dostojevského 

díla a osobnosti. Již ve své předmluvě k Thurneysenově knize Dostojewskij se 

objevuje Hromádkova zmínka o tom, že církve zapomněly na chudé ….297 Barth 

s Thurneysenem se však v době, kdy se zabývají Dostojevským, odvrací od 

sociální otázky jakožto otázky „příliš lidské“ a Brazier ve své práci o vlivu 

Dostojevského na Bartha po vzoru Thurneysena298 tvrdí, že se Dostojevskij pod 

vlivem své vězeňské zkušenosti na Sibiři odvrátil od ateistického socialismu 

Západu a pevně se přiklonil k ruské pravoslavné víře.299 Brazier tak pokračuje 

v linii výkladu dialektických teologů, kteří Dostojevského sibiřskou zkušenost 

pojímají jako konverzi v ortodoxním smyslu. Již jsme se zmínili o tom, že 

Hromádka ve své práci Přelom v protestantské teologii podlamuje ústřední tezi 

dialektické teologie o ortodoxní povaze Dostojevského křesťanské víry. Ačkoliv 

Hromádka k Dostojevskému přistupuje jako k muži víry, 300  nadále si dobře 

uvědomuje, že pochybnosti ve víře tento ruský autor nikdy nepřekonal. 

Hromádkovo vědomí rozdvojenosti Dostojevského osobnosti v otázkách 

náboženské víry je u Hromádky vyřčeno tvrzením Dostojevskij byl Ivan i 

Aljoša. 301  Hromádka si je dobře vědom i toho, že Dostojevského kritika 

zkaženého Západu je pouze jeho převrácenou obdobou vyjádření lásky a obdivu 

k evropské kultuře, neboť Dostojevskij tuto civilizaci miloval. 302  Hromádka 

navíc vyřkl tezi o možném interpretačním zneužití Dostojevského hodnotově 
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zcela protichůdných pozic. Dostojevského se podle Hromádky mohou na 

základě jeho četby dovolávat jak reakcionáři, tak komunisté.303 Hromádka si 

velmi dobře povšiml ostré sociální kritiky tohoto ruského spisovatele a jeho 

hlubokého soucitu s nejchudšími.304 To vše je u Hromádky vyřčeno navzdory 

jeho přiklánění se k východiskům dialektické teologie. Socialismus, který Barth 

právě v období seznamování se s Dostojevským překonává, mohl Hromádka 

nacházet jak u Dostojevského, tak u Masaryka. Ačkoliv se pozdní Dostojevskij 

skutečně ve své publicistické tvorbě prezentoval jako kritik nejen západního 

socialismu, ale i všeho západního vůbec, jeho románová tvorba má i nadále 

velmi silný sociální náboj a vychází z hlubokého soucitu k chudým.305 Masaryk 

podle Hromádky posuzuje socialismus nestranněji (než Dostojevskij, pozn. 

autora práce), připisuje mu zásluhu.306  

Svoji studii o Masarykovi a Dostojevském Hromádka začíná tím, že uvádí 

témata, na kterých se oba myslitelé shodují. Oba vycházejí ze skutečnosti 

duchovní krize člověka tváří v tvář moderní, bezbožné civilizaci. Dostojevského 

románový člověk se podle Hromádky bezmocně topí v hlubinách své 

bezbožnosti a chytá se stébla absolutní autority, ať už pozemské či božské. A 

přesto se této mocné autoritě vzpírá a touží po autonomii. Masarykův člověk 

pokušení autority překonává úsilím rozumovým a mravním, ačkoliv i nadále 

bere vážně problematiku smyslu ve světě moderní vědy.307 Jak Masaryk, tak 

Dostojevskij si kladou stejnou otázku, avšak zodpovídají ji odlišně. Masaryk je 

humanitním optimistou. Dostojevskij je naopak pesimistou, ale jeho literární 

hrdinové se nároku lidské svobody nevzdávají bez úporného existenciálního 

boje. Masaryk náboženskou otázku přeznačil svým programem humanitní ideje. 

Krize náboženské víry moderního člověka se mu tedy stává východiskem, které 

svým humanitním programem překonává. Masaryk hledí optimisticky do 

budoucnosti. Autor Bratrů Karamazových náboženský problém a otázku smyslu 

řeší návratem do minulosti, do náruče pravoslavné církve. Otázka lidské 

svobody však ani zde není utlumena. Dostojevského člověk se své autonomie 

nevzdává, křičí ústy Ivana a vzpouzí se proti Bohu a jeho krutému stvoření, 

v němž trpí nevinní. Thurneysen s Barthem toto volání neslyší. Člověk je podle 

nich příliš malý na to, aby se dovolával Boha. Tomu Hromádka teologicky 
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přitakává, avšak z ruského románu a jeho Masarykových rozborů poznal i 

druhou pravdu, totiž to, že Dostojevského člověk se nevzdává bez boje. Ví také 

o zastaralosti a neortodoxnosti Dostojevského křesťanství, které nemůže být 

odpovědí na otázky moderního světa308 a zná tajemství Dostojevského, které 

spočívá v tom, že ačkoliv kritizuje nevěru západního člověka, sám buntuje proti 

Bohu. 309  Jakožto čtenář Masarykových spisů ví o tom, že Dostojevskij … 

neutonul zcela v pravoslavné tradici a mystice a neutišil pravoslavnou věčnou 

zjevenou pravdu svých pochyb a úzkostí. 310  U Masaryka poznal, že 

Dostojevského pevná víra je vlastně napůl předstíraná.  

Ačkoliv tedy v náboženském výkladu Dostojevského Hromádka sleduje 

linii Bartha a Thurneysena, vlivem Masarykovým tuto linii značně překračuje. 

Thurneysen s Barthem neznají tajemství Dostojevského vnitřní rozštěpenosti. 

Hromádkův pohled na Dostojevského je tudíž komplexnější a hlubší než jejich.  

 

4.2.4 Dostojevskij na pomezí teologie a filozofie  

V pozoruhodné shodě s východisky Thurneysenovy interpretace je i 

Patočkova esej Kolem Masarykovy filozofie náboženství, která je kritickou 

polemikou s Masarykovým pojetím Dostojevského a zároveň předkládá vlastní 

existenciální rozbor Dostojevského povídky Sen směšného člověka. Na 

Patočkovu práci zřetelně navazuje Paloušův rozbor Raskolnikovovy konverze 

v knize Čas a výchova. Patočkovu a Paloušovu práci zde uvádíme jen na základě 

jejích zřetelných analogií s východisky dialektické teologie.  

 V povídce ruského autora má podle Patočky čtenář před sebou ukázkový 

příklad podzemního člověka. 311  Ten je Patočkou pojímán v intencích 

Heideggerovy existenciální analýzy jako odcizené já, které ztrácí sebe sama 

uprostřed společenských konvencí a očekávání druhých. Směšný člověk 

v labyrintu ontického světa zažívá hlubokou nudu, která ho žene k prožitku 

ztráty smysluplnosti. Pouze setkání s utrpením malého dítěte jej dokáže částečně 

vytrhnout z jeho existenciální letargie. Cestu z hlubin nicoty však nakonec 

nachází pouze v sebevraždě, kterou vykoná výstřelem revolveru do vlastního 

srdce. Poté podle Patočky nastává let. 312  Tento let J. Patočka opět vykládá 

 
308 HROMÁDKA, J. L. Dostojevskij a Masaryk, s. 40. 
309 Tamtéž, s. 45. 
310 Tamtéž, s. 44-45. 
311 PATOČKA, J. Kolem Masarykovy filosofie náboženství. In: PATOČKA, J. Češi I. Praha: Oikúmené, 2006, s. 382. 
312 Tamtéž, s. 383-385. 
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jazykem existenciální filozofie. Podstatou tohoto letu je hluboký, existenciální 

prožitek ontologické diference. Jde o obrat od jsoucích věcí a jejich odkrývání 

k hlubší, všeosvěcující pravdě Bytí, vynoření rozdílu mezi jsoucny a bytím.313 K 

letu dochází na základě krajních zkušeností, přičemž Pravdu, kterou Směšný 

poznal, nelze sdělit, jelikož jde o pravdu, která se nachází za hranicí všech 

jsoucen a zcela mimo dosah lidských snah. 314  Tato Pravda, kterou Patočka 

ztotožňuje s Bytím, se zjevuje bez participace člověka, ačkoliv zároveň skrze 

jeho prožitek nicotnosti všech věcí na hranici života a smrti. 315  Pro člověka 

neschůdná cesta k Pravdě se podle Patočky Dostojevského hrdinům otevírá 

nikoliv v nadskutečnosti, nýbrž dokonce v neskutečnu, v rozlišení mezi jsoucnem 

světa a bytím.316 Znovu a znovu se u Patočky objevuje téma neautentického 

člověka, bloudícího v ontickém labyrintu jsoucen. Právě to je podle Patočky 

situace Dostojevského podzemního člověka, jež se mu stal románovým 

příkladem Heideggerovy neautentické existence. Masaryk tuto existenciální 

ztracenost Dostojevského hrdinů, ani ontologickou dimenzi bytostného smyslu 

nedokázal podle Patočky pochopit, a snaží se krizi románových hrdinů i moderní 

doby vůbec zdůvodnit vypjatým subjektivismem, jemuž hrozí nebezpečí 

převratu v nelidský titanismus. Masaryk prý původně ontologický problém 

zesociologizoval, a tudíž zcela opomíjí existenciální dimenzi Dostojevského 

tvorby. 317  Problém titanismu románových hrdinů nespočívá podle Patočky 

v subjektivismu. 318  Dostojevskij podle Patočky nenabízí jako protiklad 

k ateismu pouhé … vyznání víry jakožto protiváhu k Masarykově titánskému 

subjektivismu. Za víru v Boha ve vlastním smyslu považuje onen existenciální 

obrat, kterým Bytí k nám obrací svou tvář.319 Pokud Patočka tvrdí, že Masaryk 

Dostojevského zesociologizoval, je možné jeho argument aplikovat i na Patočku 

a tvrdit, že náboženskou zkušenost Dostojevského hrdinů zcela zontologizoval.   

 Na Patočkovu interpretaci Snu směšného člověka zřetelně navazuje          

R. Palouš, který ve své knize Čas výchovy podává analýzu fenoménu 

Raskolnikovovy náboženské konverze. Stejně jako Patočka, sleduje Palouš 

fenomén transcendentních prožitků literárního hrdiny mimo rámec 

náboženského kontextu. Stejně jako u Směšného, neopírá se ani Raskolnikovův 

hluboký duchovní prožitek o konkrétní náboženskou tradici. Podobně jako 
 

313 PATOČKA, J. Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 386 
314 Tamtéž, s. 386-387 
315 Tamtéž, s. 387 
316 Tamtéž, s. 394 
317 Tamtéž, s. 396-400 
318 Tamtéž, s. 405 
319 Tamtéž, s. 406 
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Patočka, sleduje i Palouš svou analýzou Raskolnikovova obratu fenomén 

hlubokého existenciálního prožitku, přičemž oba autoři přitom vychází ryze 

z filozofického způsobu myšlení. Analogie s tradicí dialektické teologie i zde 

prosvítá tak jasně, že v rámci této kapitoly uvádíme i tyto dvě fenomenologické 

interpretace.  

 Cílem Paloušovy analýzy Raskolnikovovy konverze je objasnění 

fenoménu konverze v nejobecnějším smyslu. Palouš začíná Platonovým mýtem 

o jeskyni. Ukazuje, že osvobozený jedinec svůj výstup neuskutečňuje na základě 

vlastních sil či vůle. Je naopak vlečen vzhůru tím, co člověka nekonečně 

přesahuje, a co autor nazývá preordinovanou instancí. 320  Nejenže k výstupu 

nedochází z vůle toho, kdo je vysvobozován. Vysvobozovaný při něm zažívá 

bezmoc a ztrátu osobních jistot.321 Nedobrovolnost tohoto výstupu z jeskyně je 

potvrzena tím, že jde o odvrat bolestivý.322  

 Následná Paloušova intepretace Snu směšného člověka zcela odpovídá 

uvedenému výkladu Patočky.323 Palouš však nejen v případě Směšného, ale i 

Raskolnikovova klade větší důraz na skutečnost dokonalého sebeodevzdání se 

v procesu konverzního obratu. Je to právě toto vzdání se vlastní vůle a nároku na 

řízení chodu věcí, které podle Palouše podmiňuje podstatu obratu. Konvertující 

prochází třemi fázemi obratu. Na počátku je zhroucení všech minulých jistot, po 

němž přichází pád do bezesmyslnosti. Teprve tento pád na dno všech jistot a 

lidského poznání umožňuje vzlet k novému smyslu a k nové víře.324 Tuto novou 

víru však konvertující sám nevytváří, nemá nad ní žádnou moc. To jediné, co 

může člověk udělat, aby k němu nový smysl přišel, je vzdát se nároku na řízení 

chodu věcí čili odevzdat se. Člověk tak ovšem na sebe bere riziko toho, že 

hluboký prožitek bezesmyslnosti vydrží, že jej tato lavina nicoty nerozdrtí.  

 Palouš vidí Dostojevského jako představitele kritiky všech pravd z lidské 

hlavy. 325  Moderní racionalismus není poslední odpovědí a člověk není 

posledním pánem světa! To je podle Palouše ústřední poselství Dostojevského. 

V případě Raskolnikovovy konverze bylo v literární kritice již od samého 

počátku opakovaně poukazováno na to, že k žádné konverzi v náboženském 

 

320 PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991, s. 151. 
321 Tamtéž, s. 135. 
322 Tamtéž, s. 125. 
323 Tamtéž, s. 139-140. 
324 Tamtéž, s. 141. 
325 Tamtéž, s. 143. 
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smyslu u Raskolnikovova ani nedošlo. 326  Palouš tento postřeh vyvrací i 

potvrzuje zároveň. Podle Palouše Raskolnikovova konverze prochází třemi 

fázemi konverze jako takové, a tudíž konverzí je, dokonce ukázkovou 

konverzí. 327  Zároveň však konverze v Paloušově smyslu není konverzí ve 

smyslu příklonu k nějaké ideologii nebo přijetí soustavy nějakých věroučných 

dogmat.328 Kdyby tomu tak bylo, šlo by o vědomé přiklonění se konvertujícího 

ke konkrétní soustavě pravd, a tudíž o projev jeho autonomní vůle. V takovém 

případě by však podle Palouše nešlo o konverzi, jelikož tou jedinou podstatou 

konverze je sebevzdání a sebeobětování.329 Příkladnou ukázkou odevzdání se je, 

podle Palouše, Soňa. Teprve poté, co je Raskolnikov konfrontován se Soňou a 

s její vírou jakožto alternativou k jeho násilné, napoleonské teorii, vydává se i 

on pod vlivem tohoto střetu na cestu odevzdání se. Tímto odevzdáním se 

vychází Raskolnikov ze stínu smrti a nabývá života. 330  Na základě tohoto 

paradoxu, který spočívá v tom, že dialektika neúspěšnosti 331  otevírá brány 

života, se Palouš obrací zády k řecké filozofické tradici a přiklání se k tradici 

křesťanské. Jak spasitelka Soňa, jejíž oběť je z hlediska evropské tradice … 

zabezpečovatelství a úspěchu nesmyslná, tak Raskolnikov, jehož pád nakonec 

vede k životu, ztělesňují zmíněný paradox křesťanské tradice.332 Tento paradox, 

podle Palouše, řecká tradice nezná, a právě v tomto bodě se Dostojevského 

křesťanství vymyká evropské tradici.333     

Ačkoliv Patočka s Paloušem nevychází z teologického diskurzu, je jejich 

interpretace v zásadě shodná se základními východisky dialektické teologie. 

Ukazuje se to především v důrazu na ryze transcendentní povahu duchovní 

zkušenosti a upozadění téměř jakékoliv účasti člověka na ní. Titánské snahy 

dotknout se božství jsou u Thurneysena, Bartha, Patočky, Palouše, a v omezené 

míře i u Hromádky, svrženy do hluboké pece, v níž jsou roztaveny všechny 

lidské jistoty. Až na místě, kde zcela utichá lidský hlas, ohlašuje se hlas zcela 

jiný, člověka nekonečně přesahující. Mezní situace dovádějí člověka na samou 

hranici lidských možností, kterou je smrt. Jelikož Patočka a Palouš vykládají 

náboženská témata Dostojevského v rámci existenciálně filozofického diskurzu, 

 
326 KUTHAN, R. Raskolnikovova nová identita: teologické úvahy nad Epilogem románu Zločin a trest. In: Svět pro 
příští generace: Mýtus a identita. Praha: L. Marek, 2017. 
327 PALOUŠ, R. Čas výchovy, s. 151. 
328 Tamtéž, s. 145. 
329 Tamtéž. 
330 Tamtéž, s. 157. 
331 Tamtéž. 
332 Tamtéž, s. 158. 
333 Tamtéž. 



69 
 

převádějí původně náboženská témata do roviny ontologické a záměrně se 

vyhýbají užívání biblických pojmů. Zvláště patrné to je v případě absence pojmu 

Bůh, které Patočka i Palouš nahrazují výrazy jako Bytí nebo preordinovaná 

instance. Hledání smyslu na horizontu lidských možností je podle Keeho 

odpovědí existenciální filozofie na zkušenost dvou světových válek a tato 

zkušenost již neodpovídá životu člověka druhé poloviny 20. století.334 A. Kee se 

tak kriticky vymezuje vůči Macquarrieho bultmannovské pozici, která základní 

premisy existenciální filozofie a existenciální teologie považuje za nothing but a 

partial rediscovery of some aspects of the biblical understanding of man.335 

Macquarrie klade mezi Bytí ve smyslu filozofické tradice a Boha biblické 

tradice nepatřičné rovnítko a užívá pojem bytí v náboženském smyslu.336 Tuto 

skrytě náboženskou terminologii pak Kee paroduje výrazem holy being337a vztah 

existenciálních filozofů 20. století k bytí označuje záměrně náboženským 

výrazem faith in being.338 Macquarrieho užití Heideggerových pojmů autentické 

a neautentické existence v těsné souvislosti s novozákonní teologií 339  Kee 

napadá s poukazem na to, že v případě kvality lidské existence nelze hovořit o 

různých stupních bytí,340  a Macquarrieho tendenci neadekvátně identifikovat 

ontologickou zkušenost se zkušeností náboženskou nazývá kriticky onto-

theology.341 Kee nejen že trvá na rozlišitelnosti pojmu Bytí a biblického pojmu 

Bůh, 342 nýbrž zároveň poukazuje na odlišnost existenciální zkušenosti 

postmoderního a moderního člověka. Čtvrtý člověk343 již zkušenosti propadu do 

nicoty nerozumí. Chápe naopak sám sebe jako autonomního, a to i v oblasti 

duchovní. 344  Pesimismus člověka moderního vystřídal optimismus člověka 

postmoderního. Kee tak dochází k závěru, že J. Macquarrie cestou 

 
334 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God. Harmondsworth Baltimore 
Ringwood: Penguin Books, 1971, s. 49-50. 
335 MACQUARRIE, J. An Existential Theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann. Harmondsworth: 
Penguin Books, 1973, s. 225-226. 
336 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God, s. 53. 
337 Tamtéž, s. 58. 
338 Tamtéž, s. 52. 
339 MACQUARRIE, J. An Existential Theology: A Comparison of Heidegger and Bultmann, s. 118. 
340 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God, s. 55. 
341 Tamtéž, s. 45. 
342 Tamtéž, s. 62. 
343 Tímto výrazem označuje J. Smolík v návaznosti na A. Webera moderního člověka s jeho neschopností 
porozumět základním kategoriím zvěsti současné církve. SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia. 
Praha: Edice Kalich, 1981, s. 12. 
344 COX, H. The Secular City: Secularization and urbanization in Theological Perspective. New York: The 
Macmillan Company, 1965.  
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Heideggerovy a Bultmannovy existenciální analýzy nedospěl k přesvědčivému 

způsobu, kterým lze v současné době hovořit o Bohu.345    

 

4.3 Vybraná ústřední teologická témata a komparace jejich zpracování 

v díle Dostojevského a v literatuře dialektické teologie 

 Cílem kapitol 4.3.1-4.3.7 je blíže prozkoumat ta témata, která se 

v souvislosti s četbou Dostojevského objevují v textech dialektické teologie, a 

porovnat je s tím, jak byly původně užity v textech ruského spisovatele.  

 

4.3.1 Sibiř jako místo konverze? 

 Teologie krize se rodí ze zkušenosti obratu. Ten má u Bartha i 

Thurneysena podobu radikální rozluky nejen s tradicí staré teologie, ale i se 

všemi reformními programy, které mají odpověď na otázku člověka rozřešit 

prostřednictvím otázky sociální. Viděli jsme, že v tomto obratu se Barth i 

Thurneysen inspirují u Dostojevského. Prošel však i Dostojevskij podobnou 

proměnou? V Thurneysenově knize o Dostojevském se rodí mýtus dialektické 

teologie o radikálním a náhlém obratu vězně-spisovatele, který se pod vlivem 

otřesné vězeňské zkušenosti odvrací od svých liberálně ateistických postojů, 

které jako mladý evropský intelektuál zastával, a navrací se pokorně do lůna 

pravoslavné církve jako poslušný poddaný svého cara.346 Bývalý revolucionář, 

naplněný touhou budovat babylonské věže na socialistických základech ve 

společnosti spoluvězňů poznal sílu ruského lidu a jeho víry a přimknul se v tento 

nový konservatism.347Tak zní Thurneysenův mýtus o konverzi Dostojevského. 

Nechal se Thurneysen ovlivnit četbou závěrečných, vězeňských kapitol Zločinu 

a trestu, které podobným způsobem líčí Raskolnikovův nový začátek? Je to 

možné. Thurneysen ale zároveň odkazuje 348  svého čtenáře na dopis 

Dostojevského studentům. 349  V něm umělec apeluje na nutnost návratu 

k ruskému lidu a varuje mladé ruské studenty před pokušením vzhlížet 

k evropským liberálním ideálům. Avšak líčení sibiřského obratu v tomto dopise 

zde nenajdeme. To Dostojevskij podává až ve svém Deníku spisovatele. Byl to 

 
345 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God, s. 45. 
346 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 94-96. 
347 Tamtéž, s. 95. 
348 Tamtéž. 
349 Dopis studentům ze dne 18.4.1878. DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 296-298. 
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prostý lid, s nímž работал … настоящей мозольной работой …, který mu 

pomohl překonat jeho evropský liberalismus a od něhož принял вновь в мою 

(Dostojevského, pozn. autora práce) душу Христа … .350 Thurneysen mýtem o 

sibiřském obratu vlastně navazuje na Dostojevského publicistické texty, v nichž 

se skrze tento mýtus jejich autor sám prezentuje jako bývalý liberální 

revolucionář, který na Sibiři prošel vnitřní proměnou a navrátil se ke ztracené 

víře v ruský lid a jeho víru. Ozvěny této konverze procházejí celou 

publicistickou tvorbou Dostojevského a ohlašují se v podobě ruského 

mesianismu, vzývání ruského Krista nebo čistě negativně v odsuzování všeho 

západního. Nejkřiklavější obdobou takového soudu nad vším západním jsou 

Dostojevského Zimní poznámky o letních dojmech.351 Tento mýtus nekriticky 

přejímá a dále rozvíjí i H. Brazier,352 jehož publikace o vlivu Dostojevského na 

Bartha a Thurneysena jsou vůči způsobu recepce ruského autora dialektickou 

teologií nejen zřetelně nekritická, nýbrž v linii této recepce dále pokračují. U 

Braziera je příběh o Dostojevského konverzi pojímán jako jeden z klíčových 

podnětů zlomu v myšlení K. Bartha. Barthův odklon od účasti v politickém 

zápase sociálních demokratů je u Braziera často uváděn do souvislosti 

s Dostojevského překonáním jeho levicového západnictví. Neo-ortodoxní 

teologie tak zakládá svoji zkušenost konverze jako náhlý odklon od bezbožného 

stavu přítomnosti k ideálu minulosti, který má u Dostojevského podobu návratu 

do lůna pravoslaví a u Bartha podobu návratu k reformačním a biblickým 

základům víry. Stejně jako Dostojevského přímý pohled do tváře smrti na 

petrohradském popravišti a následná sibiřská zkušenost, nacházíme i u Bartha a 

Thurneysena zkušenost pohledu do tváře smrti v podobě 1. světové války, která 

vrhá na principy liberální teologie světlo nepřesvědčivosti. Zlom duchovního 

obratu tak v obou případech přichází ve zpětném překročení prahu krize, na 

němž je vše nové překračováno směrem do minulosti.  

 Hledat odpověď na otázku, je-li Dostojevského výklad sibiřské zkušenosti 

jakožto moment vlastního duchovního obratu v podstatě autostylizací, je úkol, 

který dalece přesahuje rámec této práce. Postačí však, poukážeme-li na rozpor, 

který vězí mezi Dostojevským jakožto publicistou a Dostojevským jakožto 

romanopiscem.  Ukazuje se, že obě formy, které Dostojevskij volí jako způsob 

 
350 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 26. Л.: Наука. Ленинградское 
отделение, 1984, s. 152; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Deník spisovatele II, Praha: Odeon, 1977, s. 497.  
351 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Hráč a jiné prózy.  
352 BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 1915-1922, s. 39, 135; BRAZIER, P. H. 
Dostoevsky: A Theological Engagement, s. 46, 49, 61, 64, 67, 141.   
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sebevyjádření, tedy formu publicistickou a tvorbu beletristickou, pro něj mají 

dvě odlišné funkce. Zatímco publicistická tvorba již z podstaty svého žánru 

slouží k prezentaci vlastních společensko-politických stanovisek a má u 

Dostojevského silnou tendenci k ovlivňování veřejného mínění, stala se mu 

beletristická forma tím nejhlubším prostředkem introspekce, v níž tento 

spisovatel až s obdivuhodnou otevřeností nabízí náhled do hlubin vlastní 

rozvrácené duše. Mnohým interpretům Dostojevského díla, a to především 

takovým, kteří jako Nietzsche, Freud či Masaryk k jeho textům přistupují skrze 

silnou hermeneutiku podezření, tento žánrový rozpor v případě Dostojevského 

neunikl. Polyfonie hlasů jeho románové tvorby353 vždy jako by přehlušovala a 

znevažovala autorský hlas jeho tvorby publicistické. Právě na základě četby jeho 

beletristické tvorby dochází teologové smrti Boha v návaznosti na Nietzscheho, 

a pravděpodobně i Freuda, k závěru o nepřesvědčivosti Dostojevského 

ortodoxního obratu. Někteří současní kritici dokonce dochází k závěru o 

nepřesvědčivosti mýtu o jeho sibiřském obratu výhradně na základě jeho 

publicistické tvorby.354   

 

4.3.2 Dostojevskij jako představitel ortodoxní víry? 

 Byl-li Dostojevskij Barthovi s Thurneysenem pomyslným mostem, po 

němž se oba teologové vydali k biblickým a reformačním základům křesťanské 

víry, stalo se tak pouze za cenu vtěsnání Dostojevského románového pojetí 

křesťanské víry do omezujících kategorií vznikající neo-ortodoxie. V recepci 

dialektické teologie se vytrácí napětí nekonečného dialogu 355  víry a nevíry, 

duchovní prožitky literárních hrdinů jsou zde pojímány konfesijně, absolutně, a 

tudíž izolovaně od dalších skutečností Dostojevského románů, které 

přesvědčivost náboženské víry spíše podrývají. To je patrné zejména v případě 

Zločinu a trestu, který ze všech románů v rámci dialektické teologie sehrál 

nejdůležitější roli. Hlavní postava románu Thurneysenovi slouží jako příklad 

titánské tendence překračovat hranice, které jsou člověku Bohem zapovězeny. K 

takovému výkladu nabádá již samotný název knihy (Преступление и 

наказание), jehož první slovo преступление vyjadřuje pojetí zločinu jakožto 

 
353 Podle M. M. Bachtina je Dostojevského románová tvorba příkladem tzv. polyfonního románu.  
354 JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience, s. 7; TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. 
Dostoevsky and the Early Dialectical Theology, s. 58 
355 Poslední román Bratři Karamazovi měl být pouze první částí velkého literárního díla, jehož konečným cílem 
bylo vyvrácení ateismu. Toto dílo však Dostojevskij již nestihl napsat. de LUBAC, H. The Drama of Atheist 
Humanism, s. 286. 
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přestoupení zákona. Raskolnikov je zde pojat jakožto představitel mladého 

liberála, jehož důsledný ateismus jej dovádí až k vraždě. Takový výklad není na 

straně Thurneysena dezinterpretací, jelikož v podstatě odpovídá slovům autora 

románu, který jej v tomto duchu líčí. 356  Jde však o výklad pouze částečný, 

jelikož nebere v úvahu ty rysy románového textu, které nezapadají do rámce 

ortodoxního pojetí jeho autora. Pokud je román skutečně odsouzením 

Raskolnikovovy vzpoury, proč je Raskolnikov natolik přesvědčivý, že jím byl 

Nietzsche tak fascinován do té míry, že se mohl stát i inspirací pro jeho 

Zarathustru?357 Jak to, že se Raskolnikovův příběh odvíjí na pozadí Ježíšových 

pašijí, a jak se stalo, že má Raskolnikov téměř ježíšovské rysy? 358  Pokud 

Dostojevskij opravdu překonal svůj ateismus a socialistický sen o vybudování 

nového, spravedlivějšího světa, proč se k tématu revoltujících ateistů neustále 

vrací? Není pro Thurneysenovu a Barthovu interpretaci příznačné, že zcela 

opomíjí román Běsi, v němž vystupuje jejich interpretačními nástroji zcela 

neuchopitelná postava ateistického spasitele Kirillova? Mají skutečně Nietzsche, 

Freud a Masaryk pravdu, když naznačují, že Dostojevského tvorba vychází ze 

základního pocitu viny či strachu před sebou samým? Jak jinak vysvětlit to, že 

záporné postavy mají v jeho románové tvorbě vždy navrch z hlediska jejich 

přesvědčivosti, a to především té argumentační (zřetelně především v případě 

sporu Ivana s Aljošou)?359 Nepovšiml si Thurneysen, který znal i Dostojevského 

publicistické texty, jeho zvláštní tendence vnášet do úst těch nejzápornějších 

postav svých románů své vlastní výroky a názory, a tímto způsobem se s nimi 

identifikovat? 360  Nejedná se třeba už jen zde o potvrzení Freudových a 

Masarykových slov o literatuře pojaté jako sebemrskačské překonávání 

vlastních vin? Tvrdí-li Thurneysen, že posledním slovem Dostojevského románů 

je vzkříšení, 361  zcela jistě je tento výrok obzvláště problematický v případě 

závěrečné části románu Zločin a trest. Opakovaně bylo v dějinách interpretace 

tohoto románu z různých stran poukazováno na to, že Raskolnikova konverze 

buď není konverzí v náboženském duchu, nebo dokonce vůbec o žádné vnitřní 

 
356 Dopis M. N. Katkovovi z 1.poloviny září, 1865. DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 143-144. 
357 LAVRIN, J. A Note on Nietzsche and Dostoevsky. In: The Russian Review 2/XXVIII/1969, s. 165; GILLESPIE, M. 
A. Dostoevsky´s Impact on Nietzsche´s Understanding of Nihilism. In: LOVE, J., METZGER, J. (Ed.). Nietzsche and 
Dostoevsky: Philosophy, Morality, Tragedy. Evanston: Northwestern University Press, 2016, s. 89-92. 
358 Na pašijový kontext ruské literatura poukázal I. A. Esaulov. ESAULOV, I. A. The Paschal archetype of Russian 
literature and the structure of Boris Pasternak´s novel Doctor Zhivago. Na pašijové rysy románu Zločin a trest 
poukazuje diplomová práce R. Kuthana. KUTHAN, R. Pokání a vykoupení v románu Zločin a trest na pozadí 
biblických textů. UK HTF, 2013. 
359 JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience, s. 20. 
360 KJETSAA, G. Dostoevsky: A Writer´s Life. London Basingstoke: PAPERMAC, 1989, s. 336.  
361 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 20.  
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proměně ani nesvědčí.362 Čtenář, který román dočetl do konce, je svědkem vize 

nové budoucnosti, která se Raskolnikovovi díky Soně otevírá, spíše než 

konverze v náboženském slova smyslu. Paloušova interpretace románu je 

z tohoto hlediska vlastně důslednější než Thurnesenova, jelikož Raskolnikovova 

zkušenost u něj není teologizována. Jedná-li se v případě Raskolnikova o 

konverzi, proč ji Dostojevskij nepojmenovává jako konverzi křesťanskou? Soňa 

nabízí Raskolnikovovi svůj Nový zákon, ale on jej nepřijímá, a dokonce 

vyjadřuje jakousi úlevu nad tím, že na něj Soňa nevyvíjí žádný evangelizační 

nátlak a svoji víru mu nevnucuje. 363  Pokouší se Dostojevskij současnému 

člověku podstatu křesťanské víry předat inkognito (tedy vlastně v jisté obdobě 

Bonhoefferova programu) nebo se po cestách starého křesťanství vydal hledat 

novou víru srozumitelnou pro současný svět (tedy podobně jako o mnoho let 

později radikální teologové)?        

 Dostojevskij jakožto zvěstovatel staré dobré ortodoxní víry, který 

překonal ateistický liberalismus svého mládí,364 je příkladem nejen toho, co Will 

van den Bercken pojmenovává jako orthodoxification Dostojevského,365 nýbrž, 

a to především, marným pokusem o zploštění Dostojevského pojetí náboženské 

víry a utlumení dialogu víry a ateismu, který z jeho četby z teologického 

hlediska dělá tak vzrušující a napínavou četbu.    

 Podle některých badatelů se v případě náboženských projevů v díle 

ruského spisovatele ani o křesťanské víře jako takové mluvit nedá. Proto          

M. Jones označuje Dostojevského způsob prezentace náboženských témat 

výrazem minimal religion.366 Dostojevského náboženství je minimální ze dvou 

hledisek. Za prvé je silně eklektické tím, že přejímá podněty z mnoha 

náboženských tradic, a za druhé je charakteristické tím, že přežívá mimo 

uzavřený a pevně daný kontext obřadních projevů konkrétní denominace.367 

Pokud se Dostojevskij ruské veřejnosti prezentoval jako pravoslavný křesťan, 

dělo se tak navzdory neustálému překračování hranic ortodoxního křesťanství v 

jeho literární tvorbě. 368  Naopak arcibiskup anglikánské církve R. Williams 

 
362 Podrobněji se touto problematikou zabývá studie R. Kuthana. KUTHAN, R. Raskolnikovova nová identita: 
teologické úvahy nad Epilogem románu Zločin a trest. 
363 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest, Praha: Odeon, 1972, s. 462. 
364 Takový je jeho obraz v interpretaci H. Braziera. BRAZIER, P. H. Barth and Dostoevsky: A Study of the Influence 
of the Russian Writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky on the Development of the Swiss Theologian Karl Barth, 
1915-1922; BRAZIER, P. H. Dostoevsky: A Theological Engagement.   
365 WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky, s. 31. 
366 JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience, s. 65-70.  
367 Tamtéž.  
368 Tamtéž, s. 69.  
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Dostojevského umisťuje do kontextu pravoslavné tradice, ačkoliv si je jakožto 

čtenář Bachtina v případě Dostojevského vědom ambivalentně polyfonního 

aspektu jeho náboženských témat.369 Ukazuje se tak, že četba Dostojevského 

z hlediska náboženské otázky i dnes vyvolává dva základní odlišné přístupy.370 

Barthův a Thurneysenův způsob práce s Dostojevského texty lze označit jako 

přístup konfesijní, který však opomíjí ty rysy jeho tvorby, které jejich 

interpretačním cílům nevyhovují. Druhý přístup pracuje s náboženskými motivy 

umělcovy tvorby nezávisle na východiscích konkrétní náboženské tradice. 

Teologové smrti Boha se vydali cestou třetí. Přistupují k Dostojevskému 

z hlediska konkrétního teologické směru, který však bere zcela vážně ateistické 

rysy jeho tvorby.  

 

4.3.3 Víra versus náboženství? 

 Je obtížné nepovšimnout si při četbě Dostojevského románů toho, jak je 

zde křesťanství vyváděno ze svatyň církevních institucí přímo na ulici. Drama 

křesťanské víry se u Dostojevského odehrává na místech provokativně 

profánních, v hospodě (Marmeladov), ve věznici (Raskolnikov) či u vrat 

sanatoria (Idiot). Zvěstovatelem křesťanské víry zde nejsou kněz či kazatel, ale 

prostitutka (Soňa) a otcovrah (Dmitrij). Boží hlas, utopený v kaluži mocenských 

intrik církve, vylévá se u Dostojevského do světa chudinských čtvrtí, aby zde 

byl znovu vyslyšen: Protože není zvěstováno odpuštění moudrými a chytrými, 

zbožnými a spravedlivými, proto křičí kameny: protože se na to zapomnělo 

v kostelích, zaznívá to na ulicích.371 Tento rys Dostojevského tvorby Barthovi 

ani Thurneysenovi neunikl. Tu nejtvrdší kritiku církve však nalézají až 

v Ivanově postavě Velkého inkvizitora.372 Ten se jakožto hlava Kristovy církve 

ujal svého úřadu v roli tyrana, který před Ježíšem svůj vědomý ateismus už ani 

neskrývá. Barth a Thurneysen v této bezbožnosti, která se zahaluje šatem 

kardinála, spatřují kritiku všech institucí, jež si nárokují zastupovat Boží 

autoritu, a to především těch církevních. Pravé křesťanství žije naopak z víry, 

která se spoléhá na Boží slovo jakožto jedinou autoritu. Barth a Thurneysen jak 

v Ivanovi, tak ve Velkém Inkvizitorovi spatřují nebezpečí velkého pokušení 

člověkobožství. Boží odpověď na tuto titánskou opovržlivost nacházejí 

 
369 ROWAN, W. Dostoevsky. Language, Faith and Fiction. 
370 G. Pattison a D. O. Thompson je pojmenovává jako reverential approach a analytical approach. PATTISON, G. 
– THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously, s. 10-11. 
371 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 62. 
372 Tamtéž, s. 66. 
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v Ježíšově tichém polibku na inkvizitorova ústa,373 kterému Thurneysen rozumí 

jako výrazu Božího odpuštění. Bůh odpouští titánské snahy člověku, který se ve 

své nadutosti pokouší vlastními silami strhnout Boží království doprostřed 

tohoto světa, a to ať už prostřednictvím vědy, 374  socialismu 375  či mocenské 

autority církve.376 Tímto polibkem Bůh odpouští i církvi, která zradila Krista a 

toto odpuštění je zároveň ujištěním, že Bůh zvítězí377 nad všemi marnými pokusy 

člověka nárokovat si Jeho autoritu. S ohlušujícím rachotem se bortí babylonská 

věž lidského náboženství a zbývá pouze víra, v níž člověk přijímá Boží 

odpuštění. Ale člověk tu nadále stojí s otiskem Kristova polibku na rtech a hledí 

na svět, v němž nepochopitelně trpí i nevinné dětí. A toto Ivanovo volání, 

kterým Dostojevskij vyvrátil možnost jakékoliv teodiceje, Barth 

s Thurneysenem neslyší. Jak odlišně si budou Kristův polibek na inkvizitorovi 

rty vykládat radikální teologové (5.2.1)! V recepci dialektické teologie zůstal 

Ivanův obviňující hlas nevyslyšen. Zůstává zde jen varovný prst Barthův a 

Thurneysenův, který se vší přísností zakazuje člověku překračovat hranice svého 

lidství. Navíc za tímto teologickým sporem mezi Ivanem a Aljošou, který v 

Dostojevského tvorbě představuje nejhlubší a nejzávažnější podobu 

zápasu člověka s Bohem, Thurneysen dělá vítěznou tečku. Ivanovo odmítnutí 

Božího řádu, v němž trpí nevinní, jakožto závažné téma, které prostupuje napříč 

teologickou literaturou 20. století, u Thurneysena ústí jen v hlubší poznání Boha 

ze strany člověka: Po těžkých bojích vychází konečně výše čistého poznání 

Boha: Teprve nyní je jasné, že tento svět je tímto světem a onen svět oním 

světem, že člověk je člověk a Bůh je Bůh. 378  Palčivá otázka teodiceji je 

v dialektické teologii zodpovězena pouze za cenu jejího přesunutí do nadsvětské 

oblasti, k níž člověk může proniknout pouze skrze víru v Boha, který nekonečně 

přesahuje možnosti lidského rozumu. Ivanova otázka tak zůstává u Thurneysena 

téměř nevyslyšena a stává se pouhým prostředkem k rozpoznání nezrušitelné 

hranice mezi člověkem a Bohem. Na pozadí tohoto poznání se Ivanova vzpoura 

vůči Bohu nakonec jeví jako atheismus, který v základě Boha nepopírá, neboť 

jeho (Ivanův, pozn. autora práce) protest obrací se spíše proti církvi. Jeho velké 

vášnivé negace falešného Boha připravují zase místo pro poznání pravého 

Boha. Bůh není nic z tohoto světa.379 Pokud Ivanova vzpoura představuje pouhé 

 
373 BARTH, K. The Epistle to the Romans, s. 393; THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 86. 
374 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 65. 
375 Tamtéž, s. 64. 
376 Tamtéž, s. 66. 
377 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 86. 
378 Tamtéž. 
379 Tamtéž, s. 75. 
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odvanutí náboženského nánosu z kamene víry, o jakou víru se vlastně jedná? O 

víru upínající se k oblastem, které svět s jeho starostmi dalece přesahují? O víru, 

která mlčí tváří v tvář dětskému utrpení? Obstojí však taková víra před soudem 

lidského svědomí? To je Ivanova otázka a zároveň i jeho velká obžaloba 

křesťanské víry. Dialektická teologie navíc zcela opomíjí další podstatný rys 

Ivanovy argumentace. Velký inkvizitor není Ivanovi především varováním před 

pokušením člověka stavět se do role Boha. Nejde jeho literární funkci redukovat 

na kritiku autoritářského a bezbožného náboženství, a dokonce ji ještě 

konkretizovat jako zacílenou na římskokatolickou církev, jak to činí 

Thurneysen. 380  Podstatou Ivanovy vzpoury totiž není otázka náboženská, či 

dokonce církevní, ale otázka teodiceje. Velký inkvizitor na otázku utrpení 

nachází odpověď. Tou je v podstatě něžný a neuvědomělý náboženský teror. Je-

li člověk připraven o svou svobodu, odevzdá-li se do rukou mocné církve, ocitá 

se zároveň také pod její ochranou, ačkoliv za cenu vzdání se vlastní svobody. 

Tajemství pravdy, které spočívá v tom, že byl člověk otrocky připraven o svoji 

svobodu, zná pouze Velký inkvizitor, který na sebe zároveň dobrovolně bere i 

tíži svědomí za tento opovážlivě spasitelský čin. V tom spočívá i inkvizitorova 

obhajoba před Kristem. Kardinál se před Kristem obhajuje a zároveň Krista 

obviňuje z toho, že svým požadavkem víry přecenil lidské síly a uvalil na 

člověka nesnesitelně těžký úděl svobody. Již podruhé se v Dostojevského tvorbě 

objevuje tyran se spasitelským programem, jakýsi falešný mesiáš. Tím prvním 

byl Raskolnikov, jehož motivy vraždy se zčásti opíraly o jakousi humanitárně 

charitativní dimenzi. Na konci svého života se Dostojevskij k tématu 

démonického spasitele vrátil a tohoto nového spasitele nazval Velkým 

inkvizitorem. Avšak, stejně jako je zcela ambivalentní postava Raskolnikova, 

zůstává ambivalentním i Velký inkvizitor. Co je správnější? Teror totalitarismu, 

který člověka připraví o jeho svobodu ve jménu odstranění utrpení, nebo 

absolutní svoboda, která musí být hájena i za cenu utrpení nevinných?               

N. Berďajev vsází na svobodu. Thurneysen s Barthem na víru, která se musí 

slepě spoléhat a mlčenlivě nacházet útěchu ve vědomí, že jsem jakožto křesťan 

na základě této víry přijat. Vzhledem k polyfonnímu aspektu Dostojevského 

tvorby je však nejpřesvědčivější taková interpretace, která nenaslouchá pozorně 

jen hlasu Aljoši, ale i Ivana. To v dějinách západní teologické tradice učiní až 

teologové smrti Boha. Zatímco Thurneysen Ivana a Velkého inkvizitora vidí 

vlastně jako jednu osobu, nad níž vynáší strašlivý soud (Velký inkvizitor je ďábel 

 
380 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 87. 
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… Ivan Karamazov je Velký Inkvisitor. Tedy je Ivan Karamazov ďábel),381 jsou i 

kritici, kteří Ivanovi dovedou naslouchat. A. Červeňák si klade otázku, není-li 

Ježíšův polibek namísto gesta omilostnění spíše gestem vyjádření soucitné 

sympatie. Vždyť v této scéně se vlastně představitel jednoho spasitelského 

programu (křesťanské víry) střetává s představitelem jiného, ale zároveň také 

spasitelského programu (inkvizitorské víry). Nejen Kristus, ale i Inkvizitor jsou 

na základě svého spasitelského utrpení oba mesiášskými postavami. 382 

Neohlašuje se motiv Kristova soucitného polibku na mučednicky vyschlé rty 

Velikého inkvizitora již v úvodní části románu, kdy se Zosima sklání před 

Dmitrijem Karamazovem a jeho utrpením, které ho na jeho cestě ke spáse teprve 

čeká? 383  Uvidíme, že teologie smrti Boha si otázku kladla obdobně. A 

nerozehrává v románu Bratři Karamazovi ruský spisovatel vlastně stejné drama 

jako v románu Zločin a trest? Není dialog Krista a Velkého inkvizitora vlastně 

pokračováním rozhovoru Soni a Raskolnikova, kteří jsou taktéž představiteli 

konkurenčních spasitelských programů? Nejsou postavy jako Raskolnikov a 

Velký inkvizitor spíše než moralizující kritikou všech pokusů člověka najít 

poslední odpověď na otázku lidského utrpení a sociální nespravedlnosti 

(Thurneysen) nekonečným pokusem Dostojevského, jak se skrze literární tvorbu 

vypořádat s vlastní minulostí socialistického revolucionáře, kterou vnitřně nikdy 

nepřekonal?  

 

4.3.4 Vzdálený, avšak milostivý Bůh?  

 Lidskou rukou nedosažitelný Bůh, Bůh jakožto der Ganz Andere, je podle 

Thurneysena ústřední zvěstí Dostojevského románů. Slovy Bůh není nic z tohoto 

světa,384  Thurneysen shrnuje podstatu poselství Ivanova příběhu. Nadsvětský 

Bůh385 je, podobně jako Patočkovo Bytí, za hranicí běžné zkušenosti a cesty 

lidského rozumu k němu nevedou. Tento Bůh přichází k člověku až v okamžiku 

jeho slabosti a pádu a otevírá se mu jakožto prostor milosti. Ovšem tato propast, 

která odděluje Boha od záležitostí ryze pozemských, je problematická v otázce 

lidského utrpení. Tento všemocný, a zároveň ke světu netečný Bůh, Ivana 

 
381 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 80. 
382 ČERVEŇÁK, Andrej. Na margo Vel´kého inkvizitora. In: ČERVEŇÁK, A., FERKO, M., HAJKO, D., TUŽINSKÝ, J. 
Rozjimanie o Vel´kom Inkvizítorovi, Bratislava: Vydavatel´stvo Spolku slovenských spisovatel´ov, spol. s r. o., 
2005, s. 39.  
383 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, Praha: Odeon, 1965, s. 88.  
384 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 75. 
385 Tamtéž, s. 77. 
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znepokojuje do té míry, že mu Ivan vrací svůj билет.386 Zatímco dialektická 

teologie volí Boží perspektivu, teologové smrti Boha se na tuto problematiku 

budou dívat očima člověka, konkrétně očima Ivanovýma. Právě otázka 

transcendentního Boha jakožto kámen úrazu pro moderního člověka se stane 

jedním z hlavních témat radikální teologie. Je-li Bůh skutečně mimo oblast 

našeho světa, jak jej může nalézt člověk současnosti, který se v tomto světě 

bezpečně zabydlel? To je otázka radikálních teologů. Je-li Bůh milostivý, proč 

mlčí k utrpení dětí? Takto klade otázku Ivan. Bůh mlčí tam, kde člověk hovoří. 

Tak odpovídá dialektická teologie.  

 Mlčenlivý, vzdálený, a přesto milující Bůh. Jeho láska se nezastaví ani 

před opovržlivou bezbožností Inkvizitora, kterému Kristus skrze polibek 

odpuštění udílí svou milost. A přesto tohoto Boha Ivan nepřijímá. Tento Bůh je 

příliš nadpozemský, příliš odtažitý, a tím i krutý. Jak neosobně bude u Palouše 

znít nový výraz pro takového Boha, jehož nazval preordinovanou instancí! Jak 

chladně zazní u Patočky slovo láska, na jejíchž křídlech spočívá let (sic!) 

Směšného člověka.387 Právě smrt takového Boha, který vstupuje do dimenze 

lidské zkušenosti skrze extatické, individuální prožitky a zároveň zůstává 

podivuhodně netečný ke světu běžné každodennosti a aktuálnosti, ohlašuje 

radikální teologie. 

 Skutečnost transcendentního Boha je u Thurneysena dokládána na 

podkladě rozboru románu Idiot. Myškin zde vystupuje jako postava na hranici 

lidství a božství, která svým neustále nepatřičným, a z hlediska každodenního 

života nepraktickým chováním, odkazuje na to, že smysl lidského života lze 

nacházet pouze nad tímto světem. Thurneysenův Myškin je vůči tomuto světu 

téměř netečný, jelikož na rozdíl od Raskolnikova a Ivana ví, že původ života 

není zde na zemi, nýbrž že je v Bohu, že je Bůh. 388  Myškinův pohled je 

v Thurneysenově interpretaci pohledem z Boží perspektivy: Protože hledá věčné 

stanovisko Boží, musí pomíjet vždy znovu a znovu všechna lidská stanoviska.389 

Podobně jako u dalších postav Dostojevského románů i u Myškina Bůh 

sestupuje do lidské zkušenosti skrze extatické prožitky na hranici života a smrti, 

a to ať už skrze epileptický záchvat,390 poslední chvíle před popravou391 nebo 

 
386  ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15. Л.: Наука. 
Ленинградское отделение, 1976, s. 228-229.  
387 PATOČKA, J. Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 387-390. 
388 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 45. 
389 Tamtéž, s. 44. 
390 Tamtéž, s. 39. 
391 Tamtéž, s. 40. 
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zážitku krásna jakožto prostředku povznesení se k Bohu.392 Thurneysenův Idiot 

je především postavou záhad393 uprostřed lidského života. Jeho protikladnost 

k běžnému životu je Thurneysenovi dokladem o posledním zrušení života 

v posledním jeho odůvodnění.394 Tento Idiot prostřednictvím paradoxu a negace 

všeho konečného především zvěstuje Boha.395 

Původním záměrem Dostojevského však bylo изобразить вполне 

прекрасного человека.396 Vzorem měl být evangelijní Kristus a Don Quijote. Je 

však pro Dostojevského zcela příznačné, že u tohoto ideálu nezůstal. Do knihy o 

svatém člověku v průběhu psaní vstupují první démonické postavy: И 

вообразите какие, само собой, вышли ужасы: оказалось, что кроме героя 

есть и героиня, а стало быть, ДВА ГЕРОЯ!!9 И кроме этих героев есть 

еще два характера - совершенно главных, то есть почти героев. 397 Právě 

ve vztahu k Nastasje Myškin v roli spasitele selže, a to na základě své 

nadlidskosti. Jeho láska je pro Nastasju příliš nepochopitelná, příliš 

nadpozemsky dokonalá, aby ji mohla pochopit a přijmout. Druhou významnou 

postavou románu je Rogožin. Je to on, kdo se téměř démonicky snaží strhnout 

Myškina do roviny čistě pozemské existence, kterou skrze své pudové 

osobnostní založení ztělesňuje. Jeho fascinace Holbeinovým obrazem mrtvého 

Ježíše, kterou přenáší na Myškina, je dokladem tohoto puzení.398  

Román Idiot obsahuje i Myškinovu, u Dostojevského nezvykle konkrétní, 

definici podstaty křesťanské víry. Ta se podle Myškinových slov zakládá na 

rodičovském vztahu rodiče (Boha) a dítěte (věřícího) a je pochopitelná pouze 

v rámci prožitku této vazby rodiče ke svému dítěti.399 Bůh zde vystupuje jako 

otec či matka, ale vzdálenost není z podstaty rodičovského vztahu možná.   

 

4.3.5 Člověk jakožto bezbožný titán? 

 Dialektická teologie bere zcela vážně otázku lidského hříchu a zla, čímž 

se zároveň vymezuje vůči nebiblickému antropologismu liberálních teologů. 

 
392 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 45. 
393 Tamtéž, s. 41. 
394 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 43. 
395 Tamtéž, s. 46. 
396 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 28 (II), s. 241. Dopis Н. Н. Маикову ze 
dne 31 декабря 1867 (12 января 1868), Женева. 
397 Tamtéž.  
398 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Idiot, Praha: Ikar, 1995, s. 196. 
399 Tamtéž, s. 198. 
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Člověk Dostojevského románů dialektickým teologům tuto ztracenou pravdu o 

člověku znovu připomíná. Ať už je to Raskolnikov nebo Ivan, oba jsou Barthovi 

i Thurneysenovi zvěstovateli hrozby člověkoboha, který se vlastními silami 

snaží překračovat limity na hranici lidského a božského. Smysl lidské existence 

se naplňuje až ve sklonu člověka před Bohem, který mu na hranicích jeho 

vyčerpávajícího úsilí uděluje milost. Dostojevského ústřední otázka svobody 

člověka je tak u Bartha a Thurneysena odsunuta stranou. Tuto otázku si ve stejné 

době pokládá i N. Berďajev400 (1923). Avšak stejně jako dialektičtí teologové, i 

u Berďajeva má poslední slovo Bůh. Svoboda člověkoboha je cestou do 

propasti, do níž je člověk vtažen tíhou příliš lidské svobody. Bezbožná svoboda 

člověka je prostorem konce člověka a začátek jeho proměny v démonickou 

bytost propadlou zhoubným vášním svého nitra. Skutečnou svobodu může 

člověk nalézt pouze v Kristu. Není-li Boha, není ani člověka. Brazier v intencích 

této teologické antropologie pokračuje. Dostojevského sociálně determinovaný 

pohled na člověka se po jeho sibiřském obratu mění v hluboký vhled do nitra 

člověka, v němž autor budoucích temných románů zahlédl stín zla. Člověk je ze 

své podstaty tvorem iracionálním a v jeho duši se odehrává věčný zápas dobra a 

zla. Tuto antropologickou konstantu nelze zvrátit žádnou sociální reformou, 

natož revolucí, neboť každá změna pocházející z lidské vůle nakonec vede zpět 

ke zlu. Jedinou možnou odpovědí je křesťanská víra, která se vzdává nároku na 

proměnu lidstva zdola a odevzdává se pokorně do rukou Boha přicházejícího 

shůry.401  

Avšak ani člověk Bible,402 ani člověk Dostojevského románů před Bohem 

nekapitulují bez boje. Nejen boj starozákonních postav, boj Jobův a Jonášův, 

nýbrž i zápas Ivanův a Raskolnikovův je veden s takovou urputností, že si mnozí 

čtenáři Dostojevského románů položili zcela legitimní otázku, stojí-li vlastně 

ruský spisovatel na straně člověka či Boha. Takový způsob čtení nacházíme 

dokonce i v kontextu dialektické teologie, konkrétněji u Hromádky, který si 

všímá, jak mocně, podmanivě, otřásavě (je u Dostojevského, pozn. autora práce) 

kreslen rozvrat duše, vzpoura proti Bohu, zápas protichůdných sil v člověku … 

ale jak matně, málo výrazně a neprůbojně život těch, kdož se oddali Bohu … .403 

Pokud ve světě Dostojevského románů vítězí Bůh, proč je u něj řeč nihilistů, 

ateistů a dalších rozvracečů víry tak podmanivá a přesvědčivá, a proč ji ruský 

 
400 БЕРДЯЕВ, Н.А. Миросозерцание Достоевского. Прага: The Ymca Press Ltd., 1923. 
401 BRAZIER, P. H. Dostoevsky: A Theological Engagement, s. 51-75.  
402 HOŠEK, P. Teologie křesťanského atheismu: Bůh je mrtev, In: Dingir 2/2009, s. 49.  
403 HROMÁDKA, J. L. Dostojevskij a Masaryk, s. 33. 
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autor poskytuje tolik románového prostoru? V nejnovějších studiích literárních 

kritiků Dostojevského tvorby se čím dál více ukazuje, že se člověk jeho románů 

před Bohem nesklonil.404 Je to naopak dědic Jákobova zápasu, jehož mluvčím se 

stal zejména Ivan Karamazov. Ivanova otázka, která je vlastně křesťanskou 

obdobou prométheovského zápasu o osvobození člověka, zůstává stále 

nezodpovězena. Právě na tyto aspekty Dostojevského tvorby naváže teologie 

smrti Boha, která Ivanovu otázku znovu vynese na světlo a bude ji současně 

prezentovat jako otázku sekularizovaného Američana druhé poloviny 20.století.     

 

4.3.6 Ráj na zemi je nemožný?  

 Ať už je to Raskolnikov, Směšný člověk nebo Ivan, stávají se tyto postavy 

u Bartha, Thurneysena, částečně i u Hromádky a nakonec i u Patočky a Palouše 

ztělesněním marných iluzí člověka o zbudování lepšího světa. U všech 

uvedených interpretů člověk svět nemění, nýbrž jej překračuje. Ať už je tato 

zkušenost pojmenována jako vzkříšení405 (Raskolnikov), let406 (Směšný člověk) 

či jako skok do temna407 (Ivan), vždy jde o pohyb směřující pryč od tohoto světa, 

a tím i od otázek s pozemským životem spjatým. Život je transcendován, a tím 

paradoxně získáván, ale s tímto pohybem nad horizont světa otázka sociální 

spravedlnosti a další témata s ní související mizí v nedohledných dálkách pod 

námi. Nikoliv na životě, ale na duši záleží. To je stanovisko dialektické teologie. 

Ačkoliv by nebylo nesnadné takové stanovisko doložit konkrétními 

evangelijními výroky, 408  neodpovídá zcela intencím Dostojevského myšlení. 

Není pravda, že Dostojevskij zaujímal shovívavý … vztah … ke všemu, co jest, 

zvláště k empirickému státu a empirické církvi.409 Dokladem toho jsou nejen 

jeho deníkové texty, veřejná vystoupení a účast na aktuálních politických 

diskusích, ale i jeho literární tvorba. Sen o spravedlivějším světě, který 

Dostojevskij snil jakožto mladý zastánce křesťanského socialismu,410 neumírá 

na petrohradském popravišti ani v sibiřské káznici. Ve svém díle se opakovaně 

ke snu o spravedlivém světě vrací a s touto otázkou zápasí a znovu si ji kajícně 

 
404 CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion; JONES, M. Dostoyevsky after Bakhtin: Readings in Dostoyevsky´s 
Fantastic Realism; JONES, M. Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience; WIL VAN DEN BERCKEN. 
Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky.  
405 THURNEYSEN, E. Dostojewskij. 
406 PATOČKA, J. Kolem Masarykovy filosofie náboženství. 
407 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 69. 
408 Např. L 17:33. 
409 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 93. 
410 KJETSAA, G. Dostoevsky: A Writer´s Life, s. 53-56. 
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ukládá, snad v jakési skryté a temné touze prožívat znovu a znovu pokušení, 

kvůli kterému se ocitl na popravišti, a za nějž nakonec nebyl potrestán. Stále 

znovu se tento sen objevuje jako jedno z hlavních témat Dostojevského tvorby, a 

to nejjasněji v povídce Sen směšného člověka a v románu Výrostek. Sen 

Směšného člověka není skutečně snem socialistickým. Ten je tu dokonce 

vykreslen jako utopie, která nakonec vede ke krveprolití.411 Ráj, o němž sní 

Směšný, se více podobá představám o rajském životě domorodých primitivních 

národů. Hřích, který vstoupí do ráje Směšného snu, aby jej nadobro zničil, je 

také nakonec evropský řád rozumu v povídce zastupovaný slovem наука. 

Zkušenost Směšného však nelze redukovat na individuální transcendentní 

zkušenost. Tato redukce, kterou nacházíme v interpretacích dialektické teologie 

a posléze i u Patočky a Palouše, neodpovídá obsahu snu, který si Směšný 

nechává zdát. Vždyť po obsahové stránce je tento sen snem nikoliv o 

jednotlivci, ale o společnosti v jejím nejširším pojetí. Je to sen o uzdravení 

lidstva. Podivuhodně se zde prolínají témata křesťanské víry (Главное — люби 

других как себя … А между тем ведь это только — старая истина, 

которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же!) 412 s 

idealistickými vizemi vytvoření nové a šťastné společnosti (Потому что я 

видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и 

счастливы, не потеряв способности жить па земле. Я не хочу и не могу 

верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.). 413  Dokladem 

toho, že prozření Směšného není individuální duchovní zkušeností a 

povznesením se nad jsoucnost tohoto světa, je postava malé dívenky, která hraje 

v prozření Směšného ve snu klíčovou roli. Nikoliv zaujetím distance vůči 

záležitostem tohoto světa, nýbrž naopak v účastném přihlédnutí k utrpení dítěte, 

spočívá návrat Směšného k plnému životu. Transcendence tohoto světa, který je 

prostřednictvím kosmického letu překonáván, je vlastně pouze výzvou k účasti 

na proměně tohoto světa. Právě ve zvěstování této pravdy, která spočívá 

v rozpoznání možnosti proměny tohoto světa v ráj (ačkoliv podle Směšného 

nevyslovitelné), spočívá kazatelská činnost Směšného, jíž se oddal. Tato pravda 

není naplňována rozpoznáním nemožnosti posledních cílů lidského úsilí (Barth, 

Thurneysen) či v zahlédnutí Bytí uprostřed zhroucení všech jsoucen (Patočka, 

Palouš). Let, jehož se Směšný účastní, je paradoxně návratem do světa, a to 

především do světa, v němž trpí malé děti. Je proto příznačné, že první kroky 

 
411 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Deník spisovatele II, s. 153. 
412 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 25. Л.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1983, s. 119.  
413 Tamtéž, s. 118. 
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Směšného po jeho návratu z vesmíru vedou právě k malé dívence: А ту 

маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду! 414     

 V románu Výrostek se objevují dva utopické sny. Prvním snem, který sní 

Versilov, je snem zlatého věku Evropy. Jde o obraz dokonalého lidstva na 

mýtickém počátku staré Evropy. Tělesně i duševně dokonalí lidé se zde 

setkávají s bohy, kteří sestupují na zem, aby se s nimi роднились.415 O takovém 

snu zlatého věku podle Versilova snil člověk odedávna. Золотой век - мечта 

самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю 

жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без 

которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть!416 Vypravěč 

tohoto snu však již z pozadí obrazu zaslýchá první rány válečných děl, které 

tento evropský sen ukončí. Druhý sen, který Versilov sní, je snem o lidstvu, 

které si v poslední den své existence uvědomuje, že Boha není, a tudíž prožívá 

naplno důsledky vědomí své osamocenosti. Se smrtí Boha padá i idea 

nesmrtelnosti. Ta opuštěné lidstvo v bezbožném světě přivádí k vědomí 

přináležitosti k tomuto světu a vyzývá jej k jeho ještě těsnějšímu přichýlení. Na 

pozadí tohoto rozpoznání se lidé znovu obrací nejen k zemi jako ke svému 

jedinému domovu, ale i k sobě samým ve vzájemné a nově prožité lásce. Jak 

blízce východiskům Altizera zní následující slova románu! Исчезла бы великая 

идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток 

прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех 

на природу, на мир, на людей, на всякую былинку.417 Jako by zde promlouval 

sám Nietzsche, kterého budou teologové smrti Boha považovat za jednoho ze 

svých nejvlivnějších předchůdců. Láska ke světu a k sobě samým navzájem je 

zde vydobyta na pozadí bytostného přijetí skutečnosti smrti Boha. Negací 

transcendentna je zde získáván život nový. Náhle však doprostřed tohoto 

bezbožného ráje vstupuje Kristus, který lidem připomíná ztracenou víru.  

Vypravěči se myšlenka na Krista dokonce vnutila: Я не мог обойтись без него, 

не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей.418  Jak 

nepřesvědčivě a nostalgicky však působí toto božské entrée, a jak podmanivý je 

obraz lidstva, jež se na pozadí rozplynutí iluze o věčnosti proměnilo ve 

společenství vzájemné lásky! Je až s podivem, že teologie smrti Boha 

 
414 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 25, s. 119 
415 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 13.  Л. : Наука. Ленинградское 
отделение, 1975, s. 375.  
416 Tamtéž. 
417 Tamtéž, s. 379. 
418 Tamtéž. 
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Versilovův sen nikde necituje. Naopak A. B. Gibson v souvislosti s utopickými 

sny Dostojevského románů hovoří o jejich autorovi jako o předchůdci Christian 

atheism.419  

 

4.3.7 Závěrečné shrnutí  

Recepce Dostojevského v rámci dialektické teologie je problematická 

především po stránce hermeneutické. Barth s Thurneysenem neberou v potaz 

ambivalentní povahu Dostojevského textů, 420  pracují s textem svévolně a 

opomíjí ty složky jeho díla, které neodpovídají jejich vlastním teologickým 

východiskům. Podobně problematické jsou i konkrétní teologické koncepty, 

které dialektická teologie, včetně Hromádky, u Dostojevského nachází. Je sice 

pravda, že Dostojevskij odsuzuje vzpouru člověka proti Bohu, jejíž marnost 

zároveň odkrývá. Je pravda, že je Dostojevskij učitelem odvěké pravdy o tom, 

že člověk není a nemůže být pánem tvorstva, a dokonce ani pánem sebe sama, 

ale tato skutečnost je v dialektické teologii připomínána za cenu upozadění těch 

míst Dostojevského tvorby, kde nemá hlavní slovo Bůh, nýbrž člověk. K. 

Tolstayaová si v této souvislosti všímá toho, že Barth looks at people from 

God´s view.421 In Barth man is always an abstraction.422The greatest problem in 

Barth and Thurneysen is that they speak literally from God´s point of view.423 

Jádro problematiky Barthova výkladu Dostojevského tvorby podle Tolstayaové 

lies in the sphere of anthropology.424V Barthově a Thurneysenově interpretaci 

Dostojevského náboženských témat se ukazuje, že vertikální perspektiva neo-

ortodoxní víry se svým odklonem od horizontální dimenze světa, představuje 

podobně radikální zvrat jako opačný pohyb radikálních teologů. Kontury 

románových postav, stejně jako konkrétní tvary světa, v němž tito lidé žijí, se 

v interpretaci dialektické teologie rozpíjejí v mlhavém oparu Barthových a 

Thurneysenových teologických konceptů. Hlas člověka zaznívá pouze z dálky, 

aby byl přehlušen hlasem víry hlásající Thurneysenovu tezi, podle níž Bůh 

zvítězí. 425  Obdobnou distanci vůči světu každodenní a konkrétní zkušenosti 

 
419 GIBSON, A. B. The Religion of Dostoevsky. Philadelphia: SCM-Canterbury Press Ltd, 1973, s. 159. 
420 CROWDER, C. The Appropriation of Dostoevsky in the Early Twentieth Century: Cult, Counter-cult, and 
Incarnation. In: European Literature and Theology in the Twentieth Century: End of Time (Ed. D. Jasper, C. 
Crowder). New York: St. Martin´s Press, 1990, s. 29. 
421 TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and the Early Dialectical Theology, s. 320. 
422 Tamtéž, s. 323. 
423 Tamtéž.   
424 Tamtéž. 
425 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 86.  
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spatřujeme v Patočkově a Paloušově interpretaci Dostojevského (4.2.4). I zde je 

svět lidské zkušenosti transcendován. Podle Tolstayaové tento odklon od 

člověka a světa v případě dialektické teologie souvisí s traumatickou zkušeností 

1. světové války. 426  Svět se stal náhle cizím a člověk znepokojivě 

nepředvídatelným. Není propast, kterou dialektičtí teologové vykopali mezi 

tímto světem a Bohem, vlastně cestou, jíž si vůči tomuto démonickému světu 

vytvořili bezpečný odstup? A nejde vlastně v případě Patočkova letu o něco 

podobného? Svět se stal podezřelým a příliš se vzdálil lidským očím, ale 

Dostojevskij se takto na svět nedívá. Podle Tolstayaové hlavní rozdíl mezi 

Dostojevským a teology neo-ortodoxie spočívá v tom, že Dostoevsky never 

abandons the human point of view.427  

Ve světle kritické analýzy se tedy recepce Dostojevského náboženských 

témat v kontextu dialektické teologie jeví jako nedůsledná, nikoliv však zcela 

nesprávná. Barthova, Thurneysenova a Hromádkova četba Dostojevského 

dnešnímu čtenáři připomíná, že tohoto spisovatele nelze číst mimo sémiotický 

rámec křesťanské víry. Dostojevskij je křesťanským spisovatelem, o čemž 

svědčí velké množství publikací zabývajících se náboženským aspektem jeho 

tvorby. Barth, Thurneysen a potažmo i Brazier však opomíjí problematičnost 

jeho víry, která je v jeho tvorbě vždy doprovázena nevírou, podobně jako se stín 

váže ke světlu, a nasazují skutečnému Dostojevskému masku ortodoxně 

konzervativního křesťanského apologeta. Ze samotných řad dialektických 

teologů však zaznívá hlas částečně protichůdný, hlas Hromádkův, který 

připomíná odvrácenou tvář Dostojevského víry. Hromádkův Dostojevskij nestojí 

pevně na straně Boha. Brání i věc člověka. S ním svádí zápas o křesťanskou 

víru, a právě tento zápas je jádrem dramatu, který strhává čtenáře a podmaňuje 

si jej. Hromádkův hlas lze proto pojímat jako most. Ačkoliv jeho první pilíř stojí 

ještě na břehu dialektické teologie, postupně již směřuje k druhému břehu, na 

němž budou číst Dostojevského teologové smrti Boha.  

   

 

 

 

 
426 TOLSTAYA, K. Kaleidoscope: F. M. Dostoevsky and the Early Dialectical Theology, s. 185, s. 200. 
427 Tamtéž, s. 340. 
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5 DOSTOJEVSKIJ V RECEPCI TEOLOGIE SMRTI BOHA 

 

5.1 Dostojevskij na pomezí víry a ateismu 428 

 

Teologie smrti Boha je postmoderním teologickým hnutím amerických teologů 

60.let, kteří s radikálními429 důsledky teologicky domýšlejí sekularizační proces, jenž 

podle nich vrcholí v Nietzscheho výroku o smrti Boha a v Bonhoefferově výzvě 

nenáboženské víry.430 Za ústřední představitele tohoto teologického směru jsou dnes 

považováni především Thomas Altizer, William Hamilton, Paul van Buren, Gabriel 

Vahanian a Harvey Cox. Ačkoliv tito křesťanští teologové navazují na evropské 

teologicko-filozofické myšlení 19. a 20. století, jedná se o směr, který vzniká téměř 

výhradně na americké půdě. Teologové smrti Boha vycházejí především z evropské 

tradice protestantské teologie a v rámci této tradice dovádějí Barthova, Bultmannova a 

Tillichova východiska k radikálním závěrům. K odkazu teologie smrti Boha se 

v průběhu 60. let přihlásil i rabín Richard L. Rubenstein, který se k tomuto hnutí 

osobně přihlásil431 a fenomén smrti Boha domýšlel v rámci židovské tradice.   

V popředí teologické reflexe radikální teologie je především otázka, jak může 

křesťanství tváří v tvář sekularizované době druhé poloviny 20. století smysluplně a 

přesvědčivě hovořit o Bohu. Ačkoliv takto položená otázka není v té době ničím 

novým, podařilo se teologům smrti Boha strhnout pozornost americké veřejnosti tím, 

že starý Nietzscheho výrok o smrti Boha převedli do oblasti teologického diskurzu a 

v této nové podobě jej prezentovali na stránkách, a dokonce i předních stranách, 

populárních amerických časopisů jako Times, The New Yorker a The New York 

Times. 432  Ačkoliv je teologie smrti Boha hnutím bez jednotného programu a 

východiska jeho jednotlivých představitelů jsou velmi různorodá,433 stal se později titul  

Altizerovy knihy The Gospel of Christian Atheism jakýmsi sloganem radikální 

teologie.434 I když je křesťanský ateismus pevně ukotven v tradici křesťanské víry, 

silně problematizuje otázku Boha v sekularizované společnosti 20. století.  

 
428 Tato kapitola vychází z textu publikovaného v rámci disertačního projektu. KUTHAN, R. Vliv Dostojevského 
literární tvorby na západní teologické směry dvacátého století.   
429 Teologie smrti Boha se nazývá také Radikální teologie.  
430 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 93. 
431 RUBENSTEIN, R. L. Altizer and Jewish Theology. In: COBB, J. B., Jr. (Ed.) The Theology of Altizer: Critique and 
Response. Philadelphia: The Westminster Press, 1970, s. 129.  
432 MONTGOMERY, J. W. The 'Is God dead?' Controversy: A Philosophical-theological Critique of the Death of 
God Movement. In: The Asbury Seminarian 2/XX/1966, s. 40. 
433 JACKSON, L. I., Carey, J. J. (Ed.) The Death of God Debate, Philadelphia: The Westminster Press, 1967, s. 11-

29. 
434 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism. Philadelphia: The Westeminster Press, 1966. 
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Provokativně otevřenou otázku po Bohu v kontextu sekulární zkušenosti 

moderního člověka položil již biskup J. A. T. Robinson ve své knize Honest to God,435 

která v Anglii roku 1963 vyvolala podobně bouřlivou diskusi, jakou o tři roky později v 

USA vyvolá hlavní titulek přední obálky časopisu Time.436 Jeho záměrně senzacechtivý 

titulek Is God dead? odkazoval na článek uvnitř časopisu, který seznamoval čtenáře 

s novým teologickým směrem. Stejně jako radikální teologové krátce po něm, 

problematizuje i Robinson ústřední předpoklady teismu, překonává teologická 

stanoviska P. Tillicha a R. Bultmanna, uvažuje christologicky o Bohu v liniích 

kenotické teologie, uvádí sekularizační proces do kontextu křesťanské víry a přiklání se 

k Bonhoefferově výzvě nenáboženské interpretace evangelijní zvěsti. Ačkoliv se 

Robinson k odkazu radikální teologie ze své pozice anglikánského biskupa nikdy 

nepřihlásil, stal se inspirací teologům na americkém kontinentu.437  

Článek v Time, který uvádí teologii smrti Boha do obecného povědomí americké 

společnosti 60. let, časově předchází prvnímu vydání amerického teologického 

bestseleru The Secular City, jehož autor H. Cox je v teologické literatuře běžně uváděn 

jako přímý předchůdce teologie smrti Boha. Kniha The Secular City podává 

sociologicko-teologickou analýzu soudobé podoby sekularizačního procesu, jehož 

ztělesněním je podle autora knihy člověk velkoměsta. Cox v návaznosti na                   

F. Gogartena438 ve své knize ukazuje, že sekularizační proces moderní doby vyrůstá 

z kořenů biblické víry, a není s ním tedy v žádném kritickém rozporu. Tím, že 

velkoměstský člověk sekularizaci přijímá, vstupuje tak vlastně do žitého kontextu 

základních předpokladů biblické víry. Secularization represents an authentic 

consequence of biblical faith. 439  Současný člověk města, který se ocitl ve víru 

neustálého vývoje a proměny, je podle Coxe blíže kulturním předpokladům biblické 

víry než pozdější helenizované křesťanství, které ke světu zaujalo platonicky 

nedůvěřivý postoj.440 S tím podle Coxe souvisí i dnešní nepřesvědčivost teistických 

předpokladů, které vycházejí z helenismem deformované koncepce původně 

biblického, zcela transcendentního a vůči světu lhostejného Boha platonské a 

aristotelské tradice.441 Sekularizovaný člověk velkoměsta je naopak daleko blíže světu 

biblické víry než člověk metafyzického teismu. Cox na příkladě Boží výzvy k 

Adamově pojmenovávání tvorstva (Gn 2) ukazuje, že podobně jako člověk biblický 

 
435 ROBINSON, J. A. T. Čestně o Bohu: Debata pokračuje. Praha: Kalich, 2006. 
436 Time: The Weekly Newsmagazine 14/LXXXII/1966. 
437 HAMILTON, W. The Death of God Theologies Today. In: ALTIZER T. J. J. – HAMILTON, W. Radical Theology 

and The Death of God. Harmondsworth: Penguin, 1968, s. 36. 
438 COX, H. The Secular City: Secularization and urbanization in Theological Perspective, s. 17. 
439 Tamtéž, s. 18. 
440 Tamtéž, s. 19. 
441 Tamtéž, s. 73. 
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stojí i dnes člověk sekularizovaný před úkolem zodpovědné a autonomní správy 

Božího stvoření.442  Na základě pavlovského protikladu zákona a víry tak Cox hovoří o 

člověku současnosti, který byl prostředím velkoměsta osvobozen k zodpovědné a 

svobodné existenci a nyní stojí před úkolem překročení starého světa kmenové a 

mytickým myšlením determinované pospolitosti. Zcela v souladu s východisky 

teologie smrti Boha Cox překonává motiv existenciální úzkosti, která se v kontextu 

existenciální teologie objevuje v souvislosti se smrtí Boha. Tento motiv, který 

pojmenovává slovem mourning, nachází především v teologii P. Tillicha.443 Coxova 

teologie je tedy, opět v souladu s teologií smrti Boha, teologií optimismu. Pohlíží 

optimisticky nejen na samotný proces sekularizace jakožto na čas nadějného dospívání 

člověka, nýbrž je stejně jako radikální teologie eschatologicky zaměřena do 

budoucnosti. Boží království se, v případě Coxe, do dějin vlamuje prostřednictvím 

sociální revoluce, kterou pojmenovává slovem urbanism. Přitakáním společenskému 

vývoji Cox překonává tendenci vnášet kérygma zpět do metafyzického a mytického 

rámce, což je pokušení, kterému existenciální teologie podle Coxe propadla. 444 

V závěru knihy Cox otevírá téma Boží absence, které již zcela patří do světa radikální 

teologie. Současný ateismus lépe odpovídá biblickému pojetí skrytosti Boha než řeč 

teismu. 445  Bůh vstupuje do dějin neviditelně prostřednictvím společenských změn 

moderní doby. Člověk velkoměsta se ve vztahu k Bohu nachází v situaci spolutvůrce a 

v návaznosti na Bubera Cox pro tento vztah navrhuje nové označení I – You, který lépe 

vystihuje složku vzájemného partnerství než Buberův vztah I – Thou.446 Bůh potřebuje 

nové jméno. Na toto jméno je však třeba čekat v pokoře a tichosti, dokud se samo 

neobjeví.447    

Již v roce 1961 vydává G. Vahanian knihu, jejíž název dal později podnět 

k pojmenování nového teologického směru. Jeho kniha The Death of God: The Culture 

of Our Post-Christian Era pojmenovává svoji dobu jako dobu post-Christian. 448 

Vahanian na základě analýzy soudobé literární tvorby (S. Beckett, G. Bernanos, G. 

Greene, A. MacLeish) definuje svoji dobu jako zcela sekularizovanou, ačkoliv zároveň 

i nadále kulturně náboženskou. Ačkoliv je současná společnost nadále náboženská, 

současné křesťanství již neodpovídá základním principům křesťanské víry, a stává se 

pouhým vnějškovým projevem módní pózy. Z původního křesťanství zůstává pouze 

 
442 COX, H. The Secular City: Secularization and urbanization in Theological Perspective. 
443 Tamtéž, s. 82. 
444 Tamtéž, s. 251. 
445 Tamtéž, s. 257. 
446 Tamtéž, s. 265. 
447 Tamtéž, s. 266. 
448 VAHANIAN, G. The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era. New York: George Braziller, 1961. 
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vnější náboženský projev, za nímž se skrývá již zcela imanentně a sekulárně smýšlející 

moderní člověk. Tuto v podstatě ateistickou podobu náboženství Vahanian označuje 

výrazem religiosity. Tato deformovaná podoba starého křesťanství je pouhou 

společenskou hrou bez Boha, kterou rozehrál sám člověk. Proto také toto náboženství 

slouží výhradně potřebám člověka a stává se mu pouhou omamnou drogou. 449 

Religiosity je jen upadlou formou křesťanské víry, která je z náboženského hlediska no 

better than rubbish 450  a navíc svojí skrytou tendencí zbožštění člověka ohrožuje 

samotnou duchovní kvalitu lidství vůbec.451 Ve skutečnosti je moderní člověk úplným 

ateistou, který skutečnost smrti Boha neprožívá tragicky, jak tomu je u hrdinů 

Dostojevského. 452  Žije naopak v slastném vědomí vlastní nevinnosti, tváří v tvář 

absenci soudícího Boha. Současný ateismus je tak Vahanianovi vyhlášením zvěsti 

milostného věku neviny v post-křesťanském slova smyslu.453 Vahanian však na rozdíl 

od Hamiltona a Altizera trvá na tom, že skutečnost smrti Boha je událostí dočasnou a 

společensky podmíněnou,454 čímž se zařadil mezi tzv. soft radicals.455                   

Do kategorie umírněných radikálů je zařazován i P. M. Van Buren, jehož kniha 

The Secular Meaning of the Gospel je pokusem o převedení základních článků a 

symbolů křesťanské víry do současného nenáboženského jazyka. Celá kniha je vlastně 

odpovědí na Bonhoefferovu otázku,456 kterou Van Buren zvolil jako podtitul své knihy 

v jednom z jejích pozdějších vydání: How may a Christian who is himself a secular 

man understand the Gospel?457 Van Buren na cestě za odpovědí na tuto otázku užívá 

prostředky lingvistické analýzy, které se opírají především o Wittgensteinovu koncepci 

jazykových her a rozlišení kognitivních a nekognitivních forem řeči v širším diskurzu 

analytické filozofie.458 J. W. Montgomery Van Burenovu analýzu křesťanské zvěsti 

shrnuje do pěti základních bodů: 1. Barthovo pojetí Boha jakožto Wholly Other je 

z hlediska lidské řeči neuchopitelný, a tudíž nic neříkající, způsob řeči o Bohu, 2. 

v pluralistickém světě Wittgensteinových jazykových her má každá teologická 

výpověď pouze relativní výpovědní hodnotu, 3. metafyzické výpovědi víry se mohou 

stát dnešnímu člověku srozumitelné, jen pokud budou přeloženy do řeči současného 

 
449 VAHANIAN, G. The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, s. 110-111. 
450 Tamtéž, s. 113. 
451 Tamtéž, s. 230. 
452 Tamtéž, s. 132. 
453 Tamtéž, s. 182-185. 
454 Tamtéž, s. 231. 
455 MONTGOMERY, J. W. The 'Is God dead?' Controversy: A Philosophical-theological Critique of the Death of 
God Movement, s. 44. 
456 VAN BUREN, P. The Secular Meaning of the Gospel: Based on an Analysis of Its Language. Harmondsworth 
Ringwood: Penguin Books Ltd, 1968, s. 16. 
457 Tamtéž. 
458 Tamtéž, s. 101-104. 
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člověka, 4. převedení tohoto God-language do man-language lze provést pouze 

s ohledem na ústřední postavu křesťanství, kterou je Ježíš na pozadí velikonočních 

událostí, 5. Van Buren smysl křesťanské víry redukuje na oblast etiky.459 Se školou 

teologie smrti Boha Van Burena pojí především jeho kritika existenciální teologie,460 

navázání na odkaz Bonhoefferovy výzvy po nenáboženské interpretace křesťanství a 

hledání odpovědi na skutečnost vyprázdnění slova Bůh v sekularizované společnosti. Je 

to právě Van Burenův výrok o nemožnosti přijetí Nietzscheho výroku o smrti Boha 

z důvodu nemožnosti užití mrtvého slova Bůh, 461  na jehož základě dochází Kee 

k závěru, že Van Buren je radikálnější než radikální teologové, a tudíž by měl být 

považován spíše za pozitivistu než radikálního teologa.462  

Ačkoliv je v odborné literatuře Van Buren systematicky uváděn jako představitel 

teologie smrti Boha, 463  jsou za klíčové představitele tohoto směru považováni             

W. Hamilton a T. J. J. Altizer. Právě oni svými knižními teologickými pracemi 

domýšleli ústřední teze radikální teologie ještě dlouho poté, co otázky radikální 

teologie přestaly být v 70. letech v popředí zájmu americké veřejnosti.464 Hamiltonova 

kniha The New Essence of Christianity vychází dva roky před vydáním proslulé 

Robinsonovy knihy Čestně o Bohu, kterou Hamilton později označí za jednu z inspirací 

vzniku teologie smrti Boha.465   The New Essence of Christianity je stále ještě jen 

jakousi předehrou k pozdějším ústředním tématům nového teologického směru. 

Hamilton zde ještě před Robinsonem ohlašuje krizi tradičního teismu a hledá pojetí 

Boha, které by bylo přijatelné pro člověka 2. pol. 20. století. Tradiční pojetí 

transcendentního Boha supernaturalismu se podle Hamiltona stalo pro současného 

člověka problematickým. Hamilton zde, podobně jako všichni ústřední představitelé 

teologie smrti Boha, navazuje na Bonhoefferovu myšlenku trpícího Boha.466 Hlavní 

překážkou k přijetí Boha teismu je, podle Hamiltona, právě otázka utrpení.467 Hamilton 

však neustupuje do pozic tradičního ateismu. Netvrdí, že Boha není, nýbrž hovoří o 

narůstajícím pocitu odcházejícího či nepřítomného Boha. Bůh není ještě zcela mrtev, 

nýbrž je jen somehow dead.468 Na druhou stranu Hamilton nepoužívá obraz smrti Boha 

 
459 MONTGOMERY, J. W. The 'Is God dead?' Controversy: A Philosophical-theological Critique of the Death of 
God Movement, s. 55-57. 
460 VAN BUREN, P. The Secular Meaning of the Gospel: Based on an Analysis of Its Language, s. 67-87. 
461 Tamtéž, s. 108. 
462 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God, s. 178-179. 
463 V českém prostředí např. LUKEŠ, J. O „teologii smrti Boha“ po padesáti letech. In: Theologická revue 4/2014.  
464 W. Hamilton zemřel v roce 2012. Altizer je dodnes publikujícím autorem, který se i nadále identifikuje se 
svojí pozicí teologa smrti Boha a tuto tradici kriticky domýšlí.   
465 HAMILTON, W. The Death of God Theologies Today, s. 36. 
466 HAMILTON, W. The New Essence of Christianity. London: Darton, Longman and Todd, 1961, s. 52. 
467 Tamtéž, s. 42. 
468 Tamtéž, s. 54. 
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jen jako metaforu, která má poukázat na hranici lidských možností, za níž se Bůh jeví 

jako lidské zkušenosti nedostupný. Hamilton nehovoří s M. Buberem o fenoménu 

skrytosti Boha, 469  nýbrž o jeho smrti. Tím Hamilton překračuje nejen Barthovu 

dialektickou teologii, nýbrž i existenciální filozofii M. Heideggera470 a na ní navazující 

teologii existenciální, která prostřednictvím P. Tillicha471 představuje poslední pokus 

teologie odkázat Boha na samou hranici lidské zkušenosti, a tím ho zároveň uchovat 

jakožto pojem částečně myslitelný. Podle Hamiltona zkušenost současného člověka k 

Bohu žádným způsobem nepoukazuje a nic v tomto světě o něm nesvědčí. 472 A přesto i 

nadále zůstává Hamiltonův ateismus specificky náboženským projevem, v jehož rámci 

lze o Bohu hovořit, ačkoliv jen v kontextu jeho smrti. Právě v tomto smyslu bude 

později Altizer užívat výrazu Christian atheism.473 Hamiltonovo pojetí ateismu je však 

odlišné od Altizerova. Ačkoliv Bůh k současnému člověku mlčí, něco zde zbývá. 

Hamilton pro tento jev používá termínů waiting a wounding.474 Víra se pro současného 

člověka stává vírou v eschatologickém smyslu, neboť je nasměrována k tomu, co zde 

ještě, a zároveň už, není: … faith is a cry to the absent God.475 V tomto smyslu se víra 

ukazuje jako waiting. Víra ve smyslu wounding spočívá na jiném prožitku 

nepřítomnosti Boha. Nepřítomnost Boha je prožívána jako znepokojivě krutá obzvláště 

v konfrontaci se skutečností lidského utrpení. Jelikož nepřítomnost Boha znepokojuje, 

snaží se člověk navzdory svému ateismu této zkušenosti vyhýbat. Z tohoto hlediska 

proto není nepřítomnost Boha absolutní. 476  Člověk se bez Boha neobejde. Tento 

absent-present disturber God vyvolává touhu po vysvobození od této znepokojivě 

ambivalentní přítomnosti Boha. Cestu k takovému vysvobození Hamilton nachází v 

christologii. V Ježíši se Bůh ukazuje jako Bůh slabý a bezmocný (impotent God 

through Jesus). 477  Takové pojetí Boha však v kontextu Nového Zákona není nic 

nového, jelikož již raná církev nazývá Ukřižovaného Pánem. Toto novozákonní 

převrácení běžných představ o božství je podle Hamiltona odpovědí i pro současného 

křesťana.478 Trpící a bezmocný Ježíš v protikladu k všemocnému a transcendentnímu 

Bohu patristické teologie je podle Hamiltona jedinou schůdnou cestou pro náboženství 

současného člověka. Pro současný svět je podle Hamiltona relevantnější kenotické 

 
469 BUBER, M. Temnota Boží. Praha: Vyšehrad, 2002. V anglickém překladu Eclipse of God. V německém 
originále Gottesfinsternis.  
470 HEIDEGGER, M. Nietzscheho výrok „Bůh je mrtev“. Praha: Oikúmené, 2020. 
471 TILLICH, P. Odvaha být. Brno: CDK, 2004, s. 119-124. 
472 HAMILTON, W. The New Essence of Christianity, s. 56-57. 
473 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism. 
474 HAMILTON, W. The New Essence of Christianity, s. 61, 63. 
475 Tamtéž, s. 62. 
476 Tamtéž, s. 63. 
477 Tamtéž, s. 65. 
478 Tamtéž, s. 82. 
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pojetí Boha jakožto trpícího Ježíše, jehož bezmocnost je pro moderního člověka 

přijatelnější než jeho všemohoucnost.479 V této souvislosti si Hamilton všímá Ježíše 

vydaného soudu Velkého Inkvizitora. Podle Hamiltona nejde jen o to, že tento Ježíš 

mlčí. Jeho celkový dojem je obrazem nemohoucnosti a slabosti.480 V návaznosti na 

Bonhoeffera Hamilton zvěstuje cestu imitatio Christi: údělem moderního křesťana není 

odvracet se od tohoto světa, nýbrž naopak přijímat jej a brát na sebe jeho tíhu a 

utrpení. 481  V souvislosti se slabostí jakožto podstatou křesťanské víry se Hamilton 

zabývá protichůdnými principy aktivního a pasivního postoje člověka. Evangelijním 

místem, které toto dilema dramaticky zobrazuje, je podle Hamiltona Ježíš 

v Getsemanské zahradě. Ježíš se nakonec vydává cestou odevzdání se Bohu. Hamilton 

poukazuje na to, že lidský život je v zásadě dialogem obou zmíněných principů.482 

Cestu křesťana však charakterizuje více princip odevzdávání se. Toto odevzdávání 

spočívá v pokorném přijetí toho, co přichází, a ve smyslu pro všední stránku života 

spíše než v hledání absolutního a pevného smyslu. Tento pasivní princip je podle 

Hamiltona obsažen v podstatě institutu manželství. V manželství se muž setkává 

s ženským principem přijímání a pasivního utrpení, a stává se tak celým člověkem. 

K pasivnímu způsobu existence patří i waiting, tedy postoj, který je lépe znám ženám 

než mužům. Manželství je tak podle Hamiltona prostorem, v němž se člověk učí být 

křesťanem. 483  S existenčně pasivním postojem souvisí i Hamiltonova idea secular 

saint, kterou autor nalézá u A. Camuse.484 Secular saint ztělesňuje všechny zmíněné 

křesťanské rysy. Je zcela odevzdán světu a dokáže setrvat v prostoru nejhlubšího 

lidského utrpení. Tento světec se zároveň vzdal i všech vnějších konfesijních projevů a 

nároků, jelikož se zcela vydal nárokům sekulárního světa a společenství, v němž žije.485 

Hamilton si obraz sekulárního světce vypůjčil z knihy A. Camuse, které dal její autor 

název Mor. Z knihy Mor Hamilton zároveň čerpá i další náboženská témata jako 

utrpení nevinných dětí, které je podle Hamiltona hlavním otazníkem nad pojetím Boha 

jakožto všemohoucího Pána tvorstva, a obraz Ukřižovaného Ježíše jakožto jedinou 

relevantní podobu Boha pro současný svět.486  Všechna tato témata jsou nápadně i 

tématy, která se objevují v Dostojevského románu Bratři Karamazovi, přičemž je třeba 

zmínit i to, že Camus byl Dostojevským silně ovlivněn.  

 
479 HAMILTON, W. The New Essence of Christianity, s. 91. 
480 Tamtéž, s. 83-84. 
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Téměř programovým prohlášením radikální teologie se stala kniha s názvem 

Radical Theology and The Death of God, kterou společným dílem vydali W. Hamilton 

a T. J. J. Altizer. Kniha obsahuje šest Hamiltonových a pět Altizerových esejů, které 

seznamují čtenáře se základními východisky teologie smrti Boha. Již v úvodní části 

knihy oba autoři definují pozici radikální teologie jako an attempt to set an atheist 

point of view within the spectrum of Christian possibilities. 487  Jedná se tedy o 

paradoxně křesťanskou formu ateismu, kterou stručně vyjadřuje následující formule 

víry: … there once was a God to whom adoration, praise and trust were appropriate, 

possible and even necessary but there is no such God now.488 Smrt Boha se podle 

radikálních teologů nejzřetelněji ozývá v 19. století (zcela explicitně ve výroku 

Nietzscheho), tedy ve století, které je pro radikální teology podobnou inspirací jakou 

bylo 16. století pro teologii krize.489 Ačkoliv ateismus radikálních teologů překonává 

pozice, které o absenci Boha hovoří pouze metaforicky jako např. o temnotě Boží,490 

není ani ateismus radikálů důsledně absolutní. Od klasického ateismu se liší především 

trváním na tom, že smrt Boha je konkrétní událostí dějin, v níž Bůh zemřel. Bůh však i 

nadále působí v dějinách jakožto ozvěna kosmické události své smrti, která vyvolává 

v moderním člověku an experience of loss.491 Radikální teolog je křesťanem, který sice 

bere smrt Boha zcela vážně, avšak tuto zkušenost téměř nostalgicky prožívá jako 

událost bytostně aktuální. Nad pocitem ztráty však v radikální teologii převažuje 

radostná a aktivní účast na dění tohoto světa, do něhož ateistický křesťan vstupuje 

skrze událost smrti Boha jako svobodný (smrtí Boha osvobozený) a dospělý člověk. Na 

příklonu ke světu jakožto k jedinému prostoru, který je člověku vlastní, se zakládá 

optimismus radikální teologie. Osvobozen od Boha, který již není, vstupuje člověk do 

světa jakožto autentický strůjce vlastního osudu. 492  U Dostojevského nacházíme 

obdobnou tendenci. Nejenže je Aljoša svým duchovním otcem vysílán z kláštera do 

světa (Hamilton radikální teologii definuje jako movement from the cloister to the 

world), 493  nýbrž se i veškeré nábožensky duchovní drama Dostojevského románů 

odehrává v prostředí bídy, ulice a špinavých zákoutí, v prostředí zcela protikladném 

k prostředí posvátného prostoru církve. Právě v otázce emancipace člověka a jeho 

dospělosti vychází Hamilton z odkazu D. Bonhoeffera, který současného křesťana 
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13. 
488 Tamtéž, s. 14. 
489 Tamtéž, s. 15. 
490 BUBER, M. Temnota Boží. 
491 HAMILTON, W. American Theology, Radicalism and the Death of God. In: ALTIZER T. J. J., HAMILTON, W. 
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vyzývá skrze odklon od náboženského pojetí víry na cestu k dospělosti. 494  Zcela 

v souladu s apelem Bonhoeffera volá Hamilton po dospělé teologii pro současnost, 

která má překonat svoji oidipovskou fázi závislosti na otci a dospět k nezávislosti a 

dospělosti Orestově. Závislost na rodičích, jejíž obdobou je závislost náboženská, musí 

být překonána aktivní účastí občana na správě své polis. Oedipal theology se musí 

proměnit v Orestean theology.495 Na tomto místě Hamiltonova uvažování je zřejmý 

vliv nejen D. Bonhoeffera, nýbrž i H. Coxe. Návrat kdysi náboženského člověka do 

světa jako do jeho skutečného a jediného domova je jedním ze základních témat 

radikální teologie. Radikální křesťan, který již nemůže svůj duchovní zrak metafyzicky 

upínat k vyprázdněnému nebi, hledá Ježíše na zemi. Ježíš je skryt uprostřed světa, a to 

především prostřednictvím každého bližního. Čím více se křesťan ke světu přiklání, tím 

větší šanci na nalezení skrytého Ježíše má.496 Optimismus, který se stal pro americkou 

radikální teologii příznačný, je podle Hamiltona v přímém rozporu s pesimismem neo-

ortodoxie. Optimismus a naděje nového života v období 60. let vychází z víry 

v budoucnost, kterou otevírá vize pozitivního společenského vývoje a aktivní účasti 

člověka na něm. Tuto proměnu Hamilton interpretuje teologicky jako vstup 

sekularizovaného člověka do imanentní dimenze bytí, který byl umožněn osvobozující 

událostí smrti Boha.497 Svět osvobozený smrtí Boha, který F. Nietzsche teprve zahlížel, 

H. Ibsen dramaticky ztvárňoval a K. Marx uváděl do dějin, je plně prožit až americkou 

společností 60. let. Takový  optimismus však nemohl ještě sdílet Dostojevskij, který se 

svým vnitřním zápasem víry a nevíry spočinul nerozhodně na zlomu doby. He was 

both Ivan and Alyosha. 498  Tento zápas o Boha, který Hamilton nachází nejen u 

Dostojevského, ale i u teologů krize, překonává až radikální teologie svým 

nekompromisním „ne“ v otázce Boží existence.499 A přesto i Hamilton nadále spočívá 

v oblasti napětí mezi dvěma paradigmaty,500 kdy je na jedné straně událost smrti Boha 

již naplno prožívána a na straně druhé se ještě čas smrti Boha neprojevil ve své 

definitivní podobě. Hamilton v této souvislosti opakovaně hovoří o době čekání 

(waiting),501 a dokonce naděje (hope).502 Nepřímo tak Hamilton naznačuje, že smrt 
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Boha nemusí být v dějinách spásy tím posledním slovem. Z tohoto důvodu Kee 

Hamiltona ani nepovažuje za radikálního teologa, nýbrž pouze za reformistu.503       

 Stejně jako všichni představitelé teologie smrti Boha, navazuje i Hamilton 

vědomě na odkaz Bonhoefferova programu, který Bonhoeffer vyjádřil v Listech 

z vězení, a to především ve třech bodech: 1. v otázce dospělosti současného světa 2. 

tématem výzvy k nenáboženské interpretaci evangelia 3. v otázce dobrovolného přijetí 

utrpení a plné účasti na událostech tohoto světa.504                

 Altizer vstupuje na pole teologického bádání svojí první knihou Oriental 

Mysticism and Biblical Eschatology, která je vlastně religionistickou komparativní 

studií křesťanství a buddhismu. Svůj zájem o orientální náboženství si ponechá i 

v pozdějších studiích a průběžně se k němu bude vracet. Svoji knihu začíná Altizer 

historickou analýzou vývoje biblického eschatologického myšlení. Jsou to starozákonní 

proroci, kteří se zkušeností Exilu do náboženské zkušenosti židovského člověka vnáší 

eschatologický rozměr. Ten je podle Altizera charakterizován svým odvratem od světa 

a historie jakožto reakce na traumatizující historickou zkušenost.505  Eschatologický 

odvrat od světa se zároveň obrací zády ke všem záležitostem tohoto světa ať už 

v ekonomickém, politickém, nebo biologickém smyslu.506 Je to však právě dialektika 

tohoto odvratu, která člověku otevírá možnost prožitku náboženské zkušenosti. 507 

Altizer v souvislosti s touto zkušeností starozákonních proroků hovoří o revoluci, jejíž 

podstata spočívá v odemknutí náboženské zkušenosti prostřednictvím odvrácení se od 

pozemského světa.508 Až Schweitzerovou zásluhou byl tento eschatologický rozměr 

znovuobjeven i v samém jádru křesťanské víry. Ježíšovo Boží království, které se 

přítomnostně vlamuje do dějin, je domyšlením eschatologické vize proroků, na něž 

Ježíš navazoval. Tuto eschatologickou zkušenost je možné zakoušet obratem 

(metanoia), který je vlastně jen obdobou prorockého odvratu od světa, a tedy jeho 

negací.509 Právě to je podle Altizera jádrem křesťanské víry, neboť … the Christian 

way is an eschatological way.510 Člověk se křesťanem stává až v tomto odvratu od 

světa. Vlivem propojení křesťanské zvěsti s myšlenkovou tradicí helenismu byl tento 

eschatologický aspekt zastřen, a dokonce zcela převrácen. Ježíš jakožto logos již není 

 
503 KEE, A. The Way of Transcendence: Christian Faith without Belief in God, s. 105, 109. 
504 HAMILTON, W. Dietrich Bonhoeffer. In: ALTIZER T. J. J., HAMILTON, W. Radical Theology and The Death of 

God. Harmondsworth: Penguin, 1968, s. 123. 
505 ALTIZER, T. J. J. Oriental Mysticism and Biblical Eschatology. Philadelphia: The Westeminster Press, 1961, s. 

s. 72. 
506 Tamtéž, s. 65. 
507 Tamtéž, s. 76. 
508 Tamtéž, s. 77. 
509 Tamtéž, s. 94-95.  
510 Tamtéž, s. 106.  



97 
 

principem narušujícím řád světa, nýbrž jeho samotným středem. Zcela se tak vytrácí 

radikální distance vůči světu, která podle Altizera tvoří jádro eschatologického 

myšlení.511 Bůh, který se rozplynul v imanenci tohoto světa, může být zakoušen pouze 

v prožitku jeho smrti.512 Obdobu eschatologické zkušenosti křesťanství Altizer nachází 

v buddhismu. Stejně jako je křesťan spasen na základě svého odvratu od světa, otevírají 

se i buddhistovi brány Nirvány na základě jeho překonání pozemské zkušenosti.513 Obě 

náboženství se ke světu a jeho řádu staví negativně. 514  V tomto smyslu se obě 

náboženství podílí na nihilistic destruction of all reality.515 Cestou obdobného obratu se 

může, podle Altizera, vydat i moderní člověk. Altizer si však dialekticky pohrává 

s logikou tohoto obratu. Zatímco se člověk tradičně náboženský k Bohu přivrací na 

základě svého eschatologického odvratu od světa, musí současný sekularizovaný 

člověk naopak zcela vstoupit do současného, desakralizovaného světa. V tomto 

dialektickém obratu, a právě skrze toto přijetí nicoty světa se, podle Altizera, člověku 

otevírá nová zkušenost s posvátnem.516      

 V roce 1963 vydává Altizer svoji druhou knihu s názvem Mircea Eliade and the 

Dialectic of the Sacred. Altizer zde na pozadí Eliadeho religionistických hypotéz 

podává výklad dialektické metody, která je podle něj jediným klíčem k otevření 

dimenze posvátna v moderním světě. Právě to je hlavním cílem této knihy.517 Teologie 

podle Altizera ztratila kontakt s posvátnem.518 Altizer proto ztracenou cestu k posvátnu 

hledá v Eliadeho dialektické metodě rozlišování mezi profánním a posvátným, a 

především v jeho principu coincidentia oppositorum, k němuž se Altizer bude ve své 

teologii neustále vracet. Altizer u Eliadeho nachází dialektický vztah protikladů 

posvátného a profánního, jejichž vzájemná hra je zakládajícím principem každé 

náboženské zkušenosti. Jedině v napětí obou protikladů může i moderní člověk 

nacházet cestu k nové náboženské zkušenosti. Stejně jako v předchozí knize, i zde 

Altizer trvá na tom, že se zkušenost posvátna vyjevuje pouze na základě zrušení 

profánního a naopak. Znovu připomíná skutečnost narušení tohoto původně 

eschatologického principu vlivem logos theology, která do křesťanské tradice vstupuje 

s janovskou teologií. Tímto propojením božského principu s principem imanentním se 

však vytrácí dialektické napětí protikladů, které náboženskou zkušenost teprve 
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umožňují. 519  Ježíš pojímaný jakožto ústřední princip a podstata světa (logos) do 

profánního prostoru vstupuje způsobem, který svět ponechává zcela netečným a 

nenarušeným. Teologie tak ztrácí ze zřetele princip neklidu a napětí, kterým původní 

eschatologická víra rozrušovala řády světa. Helenizované křesťanství tak, podle 

Altizera, deeschatologizes its original faith.520 Tento proces postupného odvratu od 

eschatologického principu vedl nejen ke vzniku christendom, nýbrž i k jeho 

pozdějšímu postupnému rozkladu v moderní době. Byli to zejména S. Kierkegaard,     

B. Pascal a F. M. Dostojevskij, kteří k tomuto zhroucení přispívali.521 19. století je 

svědkem znovuzrození dialektického způsobu myšlení (W. Hegel, K. Marx, S. Freud), 

které bylo v předchozích dějinách Evropy upozaďováno nadvládou platonského 

rozumu. Dialektické myšlení, více než na Západě, kde přežívalo spíše ve skrytu, 

vzkvétalo v náboženských tradicích Východu, a právě ke kultuře Východu se Eliade 

opakovaně vrací. 522  Eliadeho dialektický zápas posvátného a profánního principu 

může, podle Altizera, modernímu křesťanovi pomoci nalézt ztracené eschatologické 

jádro křesťanství. Tato nekonečná hra protikladů vrcholí v coincidentia oppositorum, 

jehož moderním výrazem je podle Altizera prožitek smrti Boha.523 Altizer se obrací 

k moderní literatuře (F. M. Dostojevskij, M. Proust, F. Kafka, J. Joyce), která podle něj 

ukazuje cestu k odkrytí posvátna v paradoxním obratu k profánnímu. 524  A je to 

především dialektická hra posvátného a profánního, kterou Dostojevskij ve svém díle 

rozehrál, jež Altizera na tomto ruském autorovi zaujala. Altizer si důkladně všímá toho, 

jak zkušenost posvátna u Dostojevského prosvítá skrze svůj protiklad a jak u něj obojí 

žije ve vzájemném, a přesto nikdy zcela neslučitelném, coincidentia oppositorum.525  

 The Gospel of Christian Atheism je první knihou, v jejímž názvu je ve zkratce 

vysloven program radikální teologie. Tato kniha Altizerovu teologii explicitně 

označuje jako křesťanský ateismus. Altizer se zde definitivně vymezuje vůči 

zcírkevnělé podobě křesťanství a cílem knihy se mu stává protestantský princip 

očištění původní křesťanské zvěsti od pozdějšího náboženského nánosu. 526  Byli to 

především atheistic prophets of the 19th century jako W. Blake, G. W. F. Hegel,        

K. Marx, F. M. D. Dostojevskij, a F. Nietzsche, kteří fascinováni křesťanstvím jako 

první jasně poukázali na to, že pozdější křesťanská tradice deformovala původní 
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Kristovo učení.527 Altizer se opírá především o Nietzscheho kritiku křesťanství, kterou 

předložil ve svém Antikristu. Absolutně transcendentní Bůh křesťanství je zde 

charakterizován jako ztělesnění nepřátelství ke všem projevům života. Tento přísný 

Bůh je balvanem ležícím na cestě k svobodné a radostné existenci člověka. 528 

Náboženství, které vyznává takového Boha, je náboženstvím lhostejným k utrpení 

člověka a života člověka vůbec. A právě o tuto otázku Dostojevskému podle Altizera 

jde.529 Altizerův křesťanský ateismus se od tohoto krutého Boha odvrací směrem ke 

světu a k člověku v něm, ačkoliv přitom stále vychází z některých, především etických, 

předpokladů křesťanství. Altizer přitom svůj ateismus důsledně opírá o základy 

křesťanské víry. Jeho odvrat od transcendentně pojatého Boha minulosti se zakládá na 

víře starozákonních proroků, která se na rozdíl od orientálních náboženství liší svým 

budoucnostním zaměřením. Nejen víra prorocká, nýbrž i víra raného křesťanství se 

zakládá na skutečnosti přímého působení Boha v dějinách, které se nezastavuje na 

hranici minulého či přítomného. Má, naopak, silně budoucnostní dimenzi. Zatímco se 

náboženský člověk orientálního mysticismu vydává cestou návratu k primordial 

Totality, člověk biblické tradice naopak směřuje k budoucímu, jelikož posvátné se u něj 

zjevuje v průběhu dějinného času. Právě toto orientální pokušení minulosti, kterému 

podléhají všechny kultické a kněžské podoby biblické víry, je hlavní překážkou 

autentického křesťanství.530 Bůh Bible je Bohem zjevení, které doposud neskončilo. 

Probíhá nadále v dějinách a jeho současnou podobou je aktuálně prožívaná událost 

smrti Boha. Východiskem přítomnosti Boha v dějinách je jedinečně křesťanská 

skutečnost Vtělení, které ovšem Altizer pojímá nikoliv pouze jako jednorázovou 

dějinnou událost, nýbrž jako an active and forward moving process, jehož součástí je i 

současný člověk sekularizované doby. 531  Bůh pronikající do imanence dějin je 

v přímém rozporu s obrazem Boha jakožto awesome Creator and distant Lord. 532 

Skutečným obrazem Boha je v křesťanství naopak kenotic Christ. 533  Altizer tuto 

podstatu křesťanství vyjadřuje převrácením krátké vyznavačské formule. Není to tak, 

že by Ježíš byl Bohem, nýbrž naopak God is Jesus.534 Bůh vstupující kenoticky do 

procesu profánních dějin prochází dialektickými fázemi proměny, která spočívá 

v negaci jeho původní identity. Bůh v dějinách umírá. Toto vědomí smrti Boha do dějin 

vstupuje pozvolna a stane se zcela zřejmým až v 19. století. Pojetí smrti jakožto brány 
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spásy, kterou člověk vstupuje vstříc novému životu, je, podle Altizera, jedním 

z unikátních přínosů křesťanství. 535  Pokušení vzývat starého Boha transcendence a 

minulosti (primordial creator and unchanging Lord)536 však neutichá. Podle Altizera je 

to právě tento Bůh, vůči němuž se vzpírá Ivan Karamazov. 537  Tento unchanging, 

unmoving, impassive Bůh není, podle Altizera, Bohem křesťanské víry.538  Ačkoliv 

tento Bůh zemřel na kříži, jeho absence se projevuje i nadále v hlubokém zážitku 

nihilismu a úzkosti moderního člověka. Moderní člověk žije v prostředí rozkládajícího 

se mrtvého těla Boha. 539  Hrůzu tohoto Boha W. Blake vyjadřuje svoji poetickou 

identifikací Boha se Satanem.540 Přijetím smrti Boha se člověk vysvobozuje ze zajetí 

viny a negativního postoje k životu,541 avšak paradoxně nikoliv vlastními silami, nýbrž 

prostřednictvím evangelijní události kříže. Altizer tuto skutečnost stručně vyjadřuje 

svou formulí the gospel of Christian atheism.  

O dva roky později Altizer v publikaci s názvem Radical Theology and the 

Death of God předkládá v pěti esejích apologetiku své nové teologie. Poprvé zde 

zaznívá definice teologie smrti Boha jako specificky americké teologie, která je 

jedinečná svým odvratem od minulosti, zaměřením na přítomnost a otevřením pro 

budoucí.542 Tento smysl pro přítomnost, který osvobozuje z okovů tradice minulosti, 

umožňuje americkému teologovi zahlížet chaos, nothingness and despair současnosti a 

zároveň odolávat pokušení utíkat před tímto pohledem do bezpečného úkrytu, který 

poskytuje autorita tradičního náboženství. 543  Právě otevřením se hlubinám 

zneklidňující temnoty přítomnosti na poušti 544 a ztrátou všech minulých tradic a 

náboženských jistot se otevírá možnost zahlédnutí světla spásy.545 Cesta k této nové 

náboženské zkušenosti vede temnotou přítomného času smrti Boha, jejíž tíživost musí 

na sebe dnešní křesťan dobrovolně vzít.546 V eseji s názvem Theology and the Death of 

God se Altizer vrací k tématu eschatologického křesťanství. V procesu helenizace byla 

křesťanská víra deeschatologizována, čímž ztratila svůj původně dialektický rozměr. 
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Christianity had become a world-affirming, nondialectical religion. 547  Pronikavě 

ohlašující se zvěst o smrti Boha však současnou epochu uvrhla do nálady nicoty a 

nihilismu. Touto událostí se svět znovu stal eschatologicky problematickým jakožto 

upadlé místo chaosu. Tím se znovu rozehrává dialektická hra protikladů, která vytváří 

prostor pro zkušenost víry. Jedině skrze ztracenou dialektiku protikladů světa a víry 

může teologie znovu vstoupit do prostoru zkušenosti s posvátným.548  Víra přichází 

k člověku jako zkušenost, která je zcela protikladná ke zkušenosti tohoto světa. Víra 

člověka oslovuje jakožto scandal. 549  Barth si pod vlivem S. Kierkegaarda tuto 

skutečnost uvědomoval, avšak svoji dialektickou metodu později opustil. Dialekticky 

víru domýšlel i R. Bultmann a P. Tillich, avšak jejich dialektika se zastavuje na hranici 

smrti Boha.550 Teologie smrti naopak víru jakožto skandál znovu křísí. Smrt Boha totiž 

zároveň ohlašuje i smrt starého, deeschatologizovaného křesťanství (christendom), 

jehož transcendentní Bůh se stal lidstvu věznitelem.551   

Víra v Altizerově podání není útočištěm klidu a spočinutí, nýbrž naopak vrhá 

člověka do proudu dějin Boží spásy a víru protikladů. Snad právě proto Altizera zaujal 

Dostojevskij a jeho neustálý neklid v otázkách náboženské víry. Altizer si uvědomuje, 

že Dostojevskij těká mezi jistotou víry a zoufalstvím ateismu, a právě v této oblasti 

dynamického neklidu nachází východisko k obnovení živé křesťanské víry, jejíž obsah 

je vyjádřitelný pouze v dialektice neustálých protikladů.552 Tak se modernímu člověku 

světlo víry ukazuje pouze na pozadí temnoty smrti Boha. To je zároveň teologická 

hermeneutika Altizerovy četby W. Blakea a F. M. Dostojevského.553  

Altizerova kniha The Descent into Hell shrnuje dosavadní teologický odkaz 

svého autora a zároveň ve svém závěru vstupuje do jeho nové fáze. Altizer znovu 

zmiňuje W. Blakea, G. W. F. Hegela, S. Kierkegaarda, K. Marxe,                                  

F. M. Dostojevského, F. Nietzscheho a S. Freuda jako revolutionary thinkers and 

visionaries of the 19th century,554 kteří inspirovali americké radikální teology. Původně 

eschatologická víra byla vlivem helenizace křesťanství potlačena, čímž bylo narušeno 

napětí, s nímž se tato víra vůči světu stavěla. Ježíš, pojatý jako Logos, již nestojí vůči 
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tomuto světu v eschatologicky pojatém protikladu, nýbrž se stává středem, a tím 

výrazem tohoto světa. Toto odříznutí křesťanství od jeho původního, eschatologického 

jádra začalo být zřejmé až u konkrétních myslitelů 19. století, které Altizer označuje 

výrazem prophets nebo visionaries. 19. století se tak stává soubojem víry (faith), 

představované především Kierkegaardem, a oficiální a kněžskou podobou 

křesťanského náboženství (priestly and ecclesiastical faith). 555  Přínos Altizerových 

„proroků 19. století“ spočívá především v tom, že světu odhalují zapomenutou pravdu 

o eschatologickém obsahu původní biblické víry. Paradoxem této události je to, že 

teologové se tuto původně křesťanskou pravdu dozvídají od myslitelů, jejichž postoj ke 

křesťanství je buď nejednoznačně ambivalentní, nebo otevřeně ateistický. 556  Cesta 

k původní víře vede přes radikální převrácení (reversal) 557  tradičního křesťanství. 

Průvodci na této cestě jsou Altizerovi jak antichristian myslitelé jako Hegel, Marx a 

Nietzsche, tak manifestly Christian osobnosti jako Blake, Kierkegaard a Dostojevskij. 

Ti současnému člověku poskytují svědectví toho, jak byla původní křesťanská víra 

deformována. K poznání autentické víry křesťanství tak dochází v prostoru negace její 

dějinami pokřivené podoby. Princip zvratu (reversal) je však zároveň nástrojem 

eschatologické víry, kterého užívali nejen starozákonní proroci, nýbrž i Ježíš. Proroci i 

Ježíš pronáší soud nad světem norem a tradic člověka biblické doby a převrací svět 

lidských jistot v jejich opak.558 Toto eschatologické zpochybnění všech dosavadních 

jistot se projevuje nejen negativním postojem ke všemu minulému. Z trosek starého 

vyrůstá nové. Branou k životu je zde smrt, a právě v tomto bodě je, podle Altizera, 

křesťanství jedinečné.559 Ježíšova eschatologická zvěst poukazuje k událostem konce, 

zatímco tradiční křesťanství tíhne k návratu to the lost innocence of the primordial 

Being.560 Právě vůči tomuto pojetí statického a netečně transcendentního božství se 

Altizer vymezuje. Bůh není primordial Creator a absolutely sovereign and 

transcendent Lord.561 Bůh, o němž hovoří Ježíš, naopak vstupuje do tohoto světa a tuto 

zkušenost Ježíš označuje výrazem Boží království. 562  Základním a spásonosným 

pohybem křesťanské víry tudíž není vzepjetí k transcendenci, nýbrž naopak sestup 

transcendence do prostoru tohoto světa.563 Upínáním ducha k výšinám transcendence se 

tak křesťan ocitá na mylné duchovní cestě. Úběžníkem Ježíšovy víry tak není 
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transcendentní Bůh, nýbrž eschatologická událost přicházejícího Božího království.564 

K pozdější deifikaci Krista a jeho titulování pojmem Kyrios, podle Altizera, dochází až 

v procesu helenizace původní křesťanské zvěsti. Ježíš, novozákonně pojímaný jako 

zmrtvýchvstalý Pán, je tak převrácením původního obsahu křesťanství. 565  Ježíšovo 

vzkříšení a nanebevstoupení se tak stávají cestou, kterou se křesťanská víra 

transcendentně ubírá za hranice tohoto světa místo toho, aby spočinula ve světě 

událostí přicházejícího Božího království. Boží království, původně pojímané jako 

sestup transcendentní dimenze do tohoto světa, je nyní chápáno jako vzestup a odvrat 

od imanence. No longer a forward movement from a primordial past to an 

eschatological future, it became a backward movement from an eschatological present 

to a primordial and transcendent eternity.566 Zmrtvýchvstalý Pán se tak sám stává 

ztělesněním autority transcendence, v jejíž negaci spočívá eschatologické jádro 

křesťanské víry.567  Vzkříšení není v soteriologickém smyslu pohybem vzhůru, nýbrž 

naopak dolů a spočívá v události Vtělení.568 Křesťanská tradice však mylně vykládala 

vzkříšení metaforou nanebevstoupení.569 Událost spásy ale naopak spočívá v sestoupení 

Ducha do dějin tohoto světa a Altizer tuto událost vyjadřuje jako sestup do pekel.570 

Toto sestoupení, pojímané jako smrt transcendentní dimenze, vyprazdňuje nebesa, a 

prostřednictvím této smrti osvobozuje člověka k věčnému životu. 571  Znovu se zde 

objevuje téma smrti pojímané jakožto brána k životu. Tato ryze křesťanská pravda je, 

podle Altizera, vyjádřena logikou pašijového narativu.572 Ježíšovou smrtí je lidstvo 

vybízeno k účasti na této smrti, která se projevuje jako the dissolution of self-

consciousness a loss of identity.573 Eschatologické a konečné vylití transcendence do 

tohoto světa vyvolá jakýsi konec dějin, který Altizer vyjadřuje pavlovskou parafrází 

(1K 15:28) Christ will be all in all.574 Nejprve však musí během historického procesu 

dojít k překonání vědomí transcendentního Boha jakožto primordial sacred a k jeho 

úplnému, kenotickému vyprázdnění do nicoty imanence. Právě o tomto procesu, který 

již dějinně započal, svědčí osobnosti jako W. Blake, H. Melville, G. W. F. Hegel a       

F. Nietzsche.575 Těmito úvahami Altizer v závěru své knihy The Descent into Hell 
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vstupuje do další fáze svého teologického myšlení, která již ovšem svojí formou i 

obsahem poněkud vybočuje ze směru, který v teologii určili teologové smrti Boha.   

Kniha The Descent into Hell uzavírá zakládající epochu nového teologického 

směru, kterou lze přibližně časově vymezit jako období 60. let 20. století. Z dílny 

radikální teologie ještě vyjdou Hamiltonovy knihy On taking God out of the 

dictionary,576 Melville and the Gods,577 A Quest for the Post-historical Jesus578 a více 

než deset Altizerových knih, z nichž nejzásadnější jsou především The Self-

Embodiment of God,579 Total Presence: The Language of Jesus and the Language of 

Today,580  History as Apocalypse,581 Genesis and Apocalypse: A Theological Voyage 

Toward Authentic Christianity,582 The Genesis of God583 a Godhead and the Nothing584. 

Tyto knihy však, především v případě Alizerovy teologie, překračují ústřední principy 

radikální teologie a vydávají se na pole postmoderní dekonstruktivní teologie,585 která 

s Bonhoefferovou výzvou po nenáboženské interpretaci evangelia (na níž radikální 

teologie 60. let navázala) souvisí již jen nepřímo. Vahanianovy knihy z období vzniku 

radikální teologie jako Wait without idols: Understanding the God that kills Himself586 

a No other God587 nejsou na rozdíl od titulu The Death of God: The Culture of our 

Post-Christian Era pro vznik a další vývoj této teologie smrti klíčové. Přesto o nich, 

v souvislosti s Vahanianovou interpretací románu Bratři Karamazovi, blíže pojednáme 

v kapitole 5.2.2. O Rubensteinově knize After Auschwitz bude pojednáno v kapitole 

5.2.  

Rok vydání knihy The Descent into Hell je zároveň i mezníkem konce velké 

teologické debaty, které dal jeden z jejích účastníků název The Death of God Debate.588 

Dokladem šíře této debaty, která se projevila i v podobě desítek konferencí, veřejných 

 
576 HAMILTON, W. On taking God out of the Dictionary. 
577 HAMILTON, W. Melville and the Gods (Scholars Press Studies in the Humanities Series), Scholars Press, 1985. 
578 HAMILTON, W. A Quest for the Post-historical Jesus, London: SCM Press Ltd, 1993. 
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2016. 
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Westminster/John Knox Press, 1990. 
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584 ALTIZER, T. J. J. Godhead and the Nothing. Albany: State University of New York Press, 2003. 
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588 JACKSON, L. I., Carey, J. J. (Ed.) The Death of God Debate. 



105 
 

disputací a článků ve veřejném tisku Ameriky 60. let,589 jsou publikace jako The ´Is 

God Dead?´ Controversy,590 God is dead: The Anatomy of a Slogan,591 The Death of 

God Controversy: Is God dead?,592 Is God dead?,593 The God-killer? Altizer and his 

Christian Atheism, 594  The Meaning of the Death of God: Protestant, Jewish and 

Catholic Scholars Explore Atheistic Theology, 595  již zmíněná The Death of God 

Debate,596 The Suicide of Christian Theology,597 a The Theology of Altizer: Critique 

and Response.598 Všechny uvedené publikace, které jsou dokladem ohnivé teologické 

diskuse Ameriky 60. let, jsou polemického rázu a některé z nich obsahují i diskuse 

zástupců radikální teologie 599  s reprezentanty jiných, ortodoxnějších proudů 

křesťanských teologických pozic, nebo dokonce i odlišných náboženských tradic. 

Ačkoliv po roce 1970 tato debata na dlouhou dobu téměř zcela utichla, objevila se 

nedávno nová publikace s příznačně provokativním názvem Resurrecting the Death of 

God: The Origins, Influence, and Return of Radical Theology,600 která nejen shrnuje a 

hodnotí odkaz radikální teologie, ale zároveň pro tuto teologii hledá další možné cesty 

jejího budoucího vývoje, čímž nepřímo navazuje na debatu 60. let.   

Přehledné shrnutí odkazu a vývoje teologie smrti Boha podává Altizer ve své 

předmluvě k „čítance“ radikální teologie, která vychází v roce 1967 pod názvem 

Toward a New Christianity: Readings in the Death of God Theology. Kniha je antologií 

textů z pera filozofů, teologů a literárních umělců, kteří měli vliv na vznik radikální 

teologie. Kromě G. W. F. Hegela, S. Kierkegaarda, F. Nietzscheho, K. Bartha,             

R. Bultmanna, P. Tillicha a dalších myslitelů z období 19. a 20. století zde najdeme i 

zástupce poezie W. Blakea a představitele románové tvorby F. M. Dostojevského. 

Radikální teologie přichází ke slovu v prostoru náhlého ticha, který vznikl odumřením 

staré teologické tradice na jedné straně a očekáváním zatím neznámé budoucnosti na 
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straně druhé.601 Zhroucení dosavadní křesťanské tradice ohlašují nejprve 19th century 

prophets, mezi něž Altizer řadí jak ateisty jako K. Marxe, F. Nietzscheho a S. Freuda, 

tak Christians thinkers like Kierkegaard and Dostoevsky.602 Radikální teologie, jejíž 

všichni představitelé jsou původně Barthovými žáky, vlastně začíná od Barthova apelu 

přísného oddělení Boha jakožto ganz Andere od všech idolatrických snah člověka. 

Tváří v tvář současné zkušenosti Boží skrytosti 603  však tuto Barthovu myšlenku 

posouvá ještě dále. Skrze „proroky 19. století“ dospívá k poznání, že myšlenku Boží 

jinakosti nejlépe vyjadřuje ateismus moderní doby. Smrt Boha, jakožto oddělení 

člověka od nároků na modlářskou manipulaci s Bohem, je vlastně jen radikálním 

domyšlením Barthova odkazu.604 Altizer však Barthovi vytýká nejen to, že vstupem na 

pole církevní dogmatiky opouští dialektickou metodu, ale především to, že nedomýšlí 

důsledky svého oddělení Božího slova od prostoru lidské kultury. Altizer tak vlastně 

říká, že Barth tím vlastně člověku upírá nárok na existenciálně a autenticky prožitou 

náboženskou zkušenost.605 Odpovědí však nemůže být ani Tillichova metoda korelace, 

neboť i ta se stále ještě autoritativně spoléhá na Boží slovo jakožto odpověď na 

ústřední otázky lidské existence. Tillich nevzal v potaz ateismus moderní kultury.606 

Podobnou nedůslednost Altizer vytýká i Bultmannově programu demytologizace, který 

se zastavil před úkolem demytologizování samotné zvěsti novozákonního poselství 

(kérygma), které Bultmann zcela neproblematicky, a tudíž pasivně přijímá jako danost. 

I Bultmann, podle Altizera, opomíjí skutečnost sekularizovaného světa, v němž se Bůh 

zcela odmlčel. 607 Barth, Tillich i Bultmann se podle Altizera vyhnuli konfrontaci s 

ateismem. Altizer tvrdí, že protestantská teologie dnes musí promýšlet tři aktuální 

témata: 1. zhroucení nauky o Bohu a její překlopení do christologie, 2. překlad jazyka 

teologie do antropologických pojmů, 3. teologické vyjádření dialektického propojení 

transcendence s rovinou imanence.608 Radikální teologie je odpovědí na tyto tři otázky. 

Ústřední otázkou teologie smrti Boha však zůstává otázka toho, jak může křesťanská 

víra přesvědčivě působit ve světě bez Boha. Odpovědí na tuto otázku je požadavek 

teologicky důsledného přijetí imanentní skutečnosti tohoto světa, uprostřed něhož 

radikální křesťan nalézá Kristovu přítomnost. Křesťanství má odhodit svůj náboženský 
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šat a nahé vstoupit do aktuálních událostí tohoto světa.609 Je to až Bonhoeffer, kdo 

svým voláním po nenáboženském křesťanství uplatňuje radikálním způsobem 

protestantský požadavek ospravedlnění z pouhé víry, tedy víry bez náboženství. 610 

Bonhoeffera lze proto označit za skutečného otce radikální teologie.          

Pokusy o nenáboženskou interpretaci křesťanství pronikly i do oblasti české 

protestantské teologie a české filozofie. Ať už šlo o zástupce Nové orientace, kteří 

z pozic evangelické teologie v období normalizace domýšleli Bonhoefferův a 

Hromádkův teologický odkaz, 611  o nenáboženskou interpretaci křesťanství                   

O. A. Fundy, 612  nebo o marxisticky ateistickou interpretaci křesťanské víry                  

M. Machovce 613  a V. Gardavského, 614  je zajímavé sledovat cesty, kterými téměř 

všichni uvedení autoři navazují na myšlenkový odkaz T. G. Masaryka.615   

  

5.2 Dostojevskij v literatuře teologie smrti Boha  

  

 Dostojevskij se v textech radikální teologie objevuje průběžně, a to od 

samého počátku vzniku tohoto teologického hnutí až po současnost. Radikální 

teologové s texty Dostojevského zacházejí účelově. Na základě interpretace 

Dostojevského díla předkládají svá vlastní teologická východiska. Hromádka si 

této skutečnosti povšiml již při svém pobytu v USA v roce 1966, kdy napsal: 

Dostojevskij je předkládán jako svědek pro pravdu této theologie.616 

Nejvíce se ruským autorem zabývají texty T. Altizera, W. Hamiltona a    

G. Vahaniana, tedy těch myslitelů, kteří se vedle P. Van Burena obecně považují 

za hlavní představitele teologie smrti Boha. Dostojevskij jakožto téma se u 

radikálních teologů po stránce formální objevuje ve dvou podobách. Buď jako 

obsáhlejší studie, která se zakládá na interpretaci jednoho románu, nebo ve 

velmi stručných odkazech, které nacházíme v textech zmíněných teologů.   

 V této části naší práce se budeme zabývat druhou podobou přítomnosti 

Dostojevského témat v literatuře radikálních teologů. Hamilton se vrací 
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především k Legendě o Velikém Invizitorovi, konkrétně k tématu utrpení dětí 

(tedy k tématu teodiceji) a ke konfrontaci Ježíše stojícího před Velkým 

Inkvizitorem. Hamilton na příkladu bezbranného románového Ježíše-zajatce 

demonstruje svoji christologickou premisu o aktuálnosti slabého Ježíše (weak 

Jesus) oproti obrazu Pána Ježíše (Jesus the Lord) pro současnou dobu. Hamilton 

tak na základě analýzy Ježíšových titulů proti sobě staví Krista jakožto 

představitele mesiášské, vykupitelské síly a Ježíše jakožto trpícího služebníka. 

Cílem analýzy je oslabit transcendentní rovinu ježíšovských titulů a na základě 

Fp 2:6-11 upřednostnit alternativní kenotickou podobu Ježíše jakožto trpícího 

služebníka. Podle Hamiltona křesťanství předložilo radikální přehodnocení 

božství v podobě Ukřižovaného Boha.617  Hamilton hovoří o slabém Ježíši a 

poukazuje v této souvislosti na Ježíše z Legendy o Velikém Inkvizitorovi jakožto 

moderní inspiraci evangelijním textem. 618  Hamilton se ve stejné knize o 

Dostojevském zmiňuje ještě jednou, a to v souvislosti s tématem teodiceje a s ní 

souvisejícím tématem ambivalentní či sekulární víry. Hamilton se zde zabývá 

Camusovým románem Mor, konkrétně dialogem Rieuxe a Panelouxe, a 

poukazuje na tématickou souvislost tohoto rozhovoru s rozhovorem Aljoši a 

Ivana in the tavern scene.619 Skutečnost utrpení dětí přivádí Ivana i Rieuxe k 

pojetí víry, která se nachází na hranici mezi vírou a nevírou. Podle Hamiltona je 

tato ambivalentní víra pro dnešního čtenáře přesvědčivější a opravdovější než 

víra absolutní. V další Hamiltonově argumentaci se však ukazuje, že nejen víra 

doktora Rieuxe, nýbrž i víra kněze Panelouxe, je vírou neortodoxní. Paneloux ve 

svém kázání o Bohu tradiční víry nehovoří. Odtud Hamilton přechází k tématu 

trpícího Boha a dále k obrazu smrti Boha.    

 Ještě hojněji se Dostojevskij objevuje v díle T. J. J. Altizera. Altizer 

Dostojevského řadí mezi ty myslitele 19. století, kteří ohlašovali smrt Boha a 

zároveň navraceli křesťanství jeho původní, později upozaděnou, 

eschatologickou dimenzi. Do této skupiny Altizer dále řadí S. Kierkegaarda,      

F. Nietzsche, W, Blakea, F. M. Dostojevského a G. W. F. Hegela, K. Marxe a   

S. Freuda. Altizer tyto myslitele souborně označuje jako nineteenth-century 

prophets, 620 radical thinkers and visionaries, 621  prophetic thinkers, 622  modern 

revolutionaries, 623 nebo atheistic prophets. 624  Altizer zmíněné myslitele 
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rozděluje do dvou skupin. Do skupiny apparantly antichristian myslitelů řadí 

Hegela, Marxe a Nietzscheho, zatímco do tábora manifestly Christian myslitelů 

zařadil Blakea, Kierkegaarda a Dostojevského. Altizer si tedy uvědomuje 

ambivalentní povahu Dostojevského víry, která není ryze ateistická, nýbrž 

balancuje na pomezí víry a nevíry. Zatímco na určitých místech Altizer řadí 

Dostojevského mezi křesťanské autory, na místech jiných jeho jméno uvádí v 

souvislosti s odstupem od ortodoxní podoby víry. Ve stejném smyslu hovoří o 

Dostojevském Hamilton. Dostojevskij podle Hamiltona vedl urputný zápas 

s ateismem své doby a v otázce víry v Boha byl jak Ivanem, tak Aljošou.625 

Zatímco teologie smrti Boha je podle Hamiltona zcela na straně absence Boha 

(not-havers), nacházel se Dostojevskij, podobně jako neo-ortodoxní teologie, na 

pomezí mezi a having and not-having.626 

 Altizer pod vlivem Hegela, uplatňuje dialektický princip a nachází jej i u 

jednotlivých myslitelů 19. století, včetně Dostojevského. 627  Tito modern 

revolutionaries, mezi něž Altizer řadí i Dostojevského, provádějí útok 

(assault) 628  na církevní podobu křesťanské víry, která zvrátila původní 

eschatologickou dimenzi evangelia. 629  Myslitelé 19. století, jako např. 

Dostojevskij, provádějí opětovné převrácení tohoto převrácení (reversal of 

reversal) 630  a otevírají možnost návratu k původní podobě Ježíšovy zvěsti. 

Altizer v této souvislosti rozlišuje mezi priestly faith či ecclesiastical faith na 

jedné straně  a prophetic and eschatological faith na straně druhé.631 Altizer  

píše: Today it is Christian theologians who must learn the meaning of a radical 

eschatological faith from seemingly anti-christian revolutionaries!632 Příznačný 

je výraz seemingly anti-christian revolutionaries, který poukazuje na skutečnost, 

že uvedení myslitelé 19. století, včetně Dostojevského, i přes svůj mírný či 

radikální ateismus nadále spadají do oblasti křesťanské tradice, kterou svým 

vlastním způsobem zpracovávají, a dokonce osvětlují. Podstatou dialektického 

principu, který je podle Altizera uplatněn mimo jiné i u Dostojevského, je to, že 

the deepest and truest faith is not possible apart from the deepest No to that 

 
624 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, s. 20. 
625 HAMILTON, W. The New Optimism – from Prufrock to Ringo, s. 167. 
626 Tamtéž, s. 168. 
627 ALTIZER, T. J. J. The Descent Into Hell: A Study of the Radical Reversal of the Christian Consciousness, s. 53. 
628 Tamtéž.  
629 Tamtéž, s. 8.   
630 ALTIZER, T. J. J. The Contemporary Jesus. London: SCM Press Ltd, 1998, s. xix.  
631 ALTIZER, T. J. J. The Descent Into Hell: A Study of the Radical Reversal of the Christian Consciousness, s. 52. 
632 Tamtéž, s. 52-53. 
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faith.633 Užití takového dialektického principu je podle Altizera charakteristické 

pro veškerý apokalypticismus. Altizer Dostojevského považuje za 

apokalyptického spisovatele.634 V knize Living the death of God: A Theological 

Memoir Altizer k vylíčení dialektického principu užívá symbolů světla a tmy 

(jedno dialekticky podmiňuje druhé) a v této souvislosti zmiňuje Dostojevského 

jako svoji inspiraci.635 

 Další téma, které Altizer nachází u ruského spisovatele a dále jej rozvádí 

ve své argumentaci, je téma vzdáleného a až krutě transcendentního Boha.  

Nachází jej v Ivanově vzpouře. Toto téma propojuje s otázkou teodiceji, neboť 

podstatou Ivanovy vzpoury je odmítnutí Boha ve jménu utrpení nevinných 

dětí.636 Altizer Boha, kterého Ivan odmítá, pojmenovává slovy a truly cruel and 

destructive God. 637  Hrůza, kterou tento Bůh v moderním člověku probouzí, 

spočívá v jeho absolutní transcendenci a svrchovanosti, které připravují člověka 

o jeho vlastní sílu.638 O tomto Bohu, který jako absolutní vládce panuje nad 

světem lidí, Altizer v návaznosti na analýzu Blakeova literárního díla639 hovoří 

jako o Satanovi. 640  Tohoto nekonečně vzdáleného a nezúčastněného Boha 

poznává až moderní kultura, a to v důsledku Ježíšova Vtělení. Vtělení, které 

Altizer interpretuje jako smrt Boha, po sobě zanechává mrtvolu kenoticky 

vyprázdněného Božství tlející po staletích napříč dějinami křesťanského světa. 

Tato smrt Boha se v dějinách plně ohlásí až v moderní kultuře, kde se projeví 

jako pach nicoty a nihilismu.641 Absolutní nicotu jako existenciální zkušenost, 

podle Altizera, zobrazil Dostojevskij, ačkoliv v této souvislosti Altizer uvádí i 

další jména jako S. Kierkegaard, F. Nietzsche, W. Blake, F. Kafka a J. Joyce.642  

Posledním z teologů smrti Boha, který odkazuje na ruského spisovatele, je 

R. L. Rubenstein. Stejně jako Hamilton, Altizer a Vahanian se i Rubenstein 

nejčastěji zabývá postavou Ivana Karamazova. Ivan je tak postavou, která 

nejvíce ze všech hrdinů Dostojevského inspiruje teology smrti Boha. Stejně jako 

 
633 ALTIZER, T. J. J. Living the Death of God: A Theological Memoir. New York: State University of New York 
Press, 2006., s. 91. 
634 ALTIZER, T. J. J. The Contemporary Jesus, s. xvii.  
635 ALTIZER, T. J. J. Living the Death of God: A Theological Memoir, s. 146.  
636 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, s. 80. 
637 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, s. 92-93; ALTIZER, T. J. J. The New Gospel of Christian 
Atheism. Aurora: The Davies Group Publishers, 2002, s. 89.   
638 Tamtéž. 
639 ALTIZER, T. J. J. The New Apocalypse: The Radical Christian Vision of William Blake. Michigan: Michigan State 
University Press, 1967. 
640 ALTIZER, T. J. J. Godhead and the Nothing, s. 65-78; ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, 92-101; 
ALTIZER, T. J. J. The New Gospel of Christian Atheism, 89-96. 
641 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, s. 95.  
642 ALTIZER, T. J. J. Godhead and the Nothing, s. 13.  
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Hamilton, i Rubenstein zmiňuje Ivanovu vzpouru v souvislosti s postavou 

Panelouxe z Camusova románu Mor. Rubenstein se prostřednictvím těchto dvou 

románových postav zaobírá otázkou teodiceje a poukazuje na to, že v obou 

románech je solidarita s trpícími upřednostněna před dogmatickým 

ospravedlněním Boha v otázce lidského utrpení.643 Rubenstein si tak připravuje 

cestu k oslabení dogmatu o Boží prozřetelnosti jako metodě vypořádání se s 

historickou zkušeností holokaustu. 644  Rubenstein v knize hledá alternativní 

podoby božství, které by byly slučitelné s dějinnou zkušeností holokaustu. 

Distancuje se od obrazu Boha jakožto the sovereign Lord of covenant and 

election645 a na základě zkušenosti židovského národa s holokaustem odmítá 

biblický předpoklad vyvoleného národa. 646  Právě v otázce odmítnutí 

transcendence Boha jakožto svrchovaného Pána a zároveň v nepřijetí úplného 

ateismu se Rubenstein přibližuje k pozicím Hamiltona a Altizera. Ačkoliv 

Rubenstein potvrzuje skutečnost smrti Boha v současném světě a schvaluje tak 

výslovně platnost a relevanci premis radikálních teologů, svůj postoj k otázce 

smrti Boha vyjadřuje skromněji než teologové smrti Boha. Prožitek smrti Boha 

vyjadřuje slovy … we live in the time of the death of God spíše než přitakáním k 

tvrzení, že Bůh je mrtev, což je výrok, jenž podle Rubensteina přesahuje 

kognitivní schopnosti člověka. 647 Východisko nachází v mystickém a 

panteistickém pojetí Boha jakožto Boha, který je Source a Ground Bytí. 

Rubensteinovo východisko připomíná Tillichovo pojetí Boha jakožto the ground 

of Being, 648 ovšem Rubenstein se zde, na rozdíl od Tillicha, opírá o židovskou 

mystickou tradici. Transcendence je u Rubensteina potlačena ve prospěch 

panteisticky imanentího pojetí Boha.649 Rubenstein hledá podobu teologie smrti 

Boha, která by mohla být platná i pro tradici judaismu. Srovnává kabalistické 

učení s teologií Altizera a nachází mezi nimi společné rysy především v oblasti 

self-diminution of the divine ground. 650  V Altizerově teologii, jak dokládá 

Rubenstein, Bůh umírá v Kristu, čímž vysvobozuje člověka nejen z hříchu a ze 

zákona, nýbrž i od Sebe samého. Odevzdáním se do rukou člověka uvádí 

ukřižovaný Bůh člověka do prostoru svobody. Podle Rubensteina se Altizer v 

intencích Ivanova výroku Если Бога нет, всё позволено domáhá absolutní 

 
643 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism. Baltimore London, 1992, 
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646 Tamtéž, s. 173. 
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648 TILLICH, P. Systematic Theology: Volume One. Chicago London: The University of Chicago Press, 1973, s. 238. 
649 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 174. 
650 Tamtéž, s. 252. 
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svobody člověka. Rubenstein se však domnívá, že Altizer pochopil Ivanův 

výrok nesprávně. Podle Rubensteina se Dostojevskij neztotožňoval zcela s 

postavou Ivana, a tudíž nelze mezi výrokem Ivana a názorovými postoji jeho 

autora dělat rovnítko. Rubenstein správně poukazuje na to, že Dostojevskij je 

vůči víře i ateismu ve vztahu nikdy neutuchajícího zápasu. Rubenstein v tomto 

smyslu poukazuje na Ivanův románový tragický konec. Zatímco pro Altizera je 

čas smrti Boha časem radostné svobody, je stejná chvíle pro Ivana časem 

truchlení.651 Svoboda, kterou si člověk vydobyl vraždou Boha/otce, není podle 

Altizerova výkladu Freudovy hypotézy svobodou, která přetrvá, jak této 

svobodě rozumí Altizer. Vraždou nabytá svoboda je vzápětí vystřídána autoritou 

zákona, který má odstraněnou moc mrtvého otce nahradit.652 Není tedy pravda, 

že se člověk po smrti Boha stává absolutně svobodným, jelikož společnost sama 

si vzápětí vytvoří nové zákony, které mají zajistit nenásilný a nekonfliktní chod 

této společnosti.653 Podle Rubensteina se Altizer, podobně jako Ivan Karamazov, 

mýlí, když ze skutečnosti smrti Boha vyvozuje představu absolutní svobody 

člověka, která je v románu vyjádřena různými parafrázemi výroku Если Бога 

нет, всё позволено. Altizerova a Ivanova vize svobody, podle Altizera, 

neobstojí ve světle Freudovy analýzy a Rubenstein vyzývá Altizera k tomu, aby 

tuto příliš abstraktní svobodu blíže konkretizoval. 654  Rubenstein na základě 

Freudovy psychoanalýzy náboženství odmítá Altizerův pohled na smrt Boha 

jako nadějnou zvěst přinášející svobodu a spásu lidstvu. Pojetí smrti Boha jako 

osvobozující a radostnou událost Rubenstein nachází i v teologické interpretaci 

H. Coxe.655  V Rubensteinových očích je Altizerova a Coxova teologie příliš 

optimisticky zaměřená na budoucnost, nemá smysl pro význam minulosti a 

chybí jí rozměr tragičnosti.656 Ztráta citu pro tragičnost je podle Rubensteina 

národním rysem Ameriky a vyplývá z jejího dějinného vývoje. Ačkoliv 

Rubenstein uznává skutečnost smrti Boha, prožívá na rozdíl od radikálních 

teologů tento fenomén tragicky: If I am a death-of-God theologian, it is with a 

cry of agony.657 K Ivanovu výroku se Altizer vrací ještě třikrát, a to vždy v 

souvislosti s tématem bohovraždy (deicide). 658  Rubenstein se na základě 

Freudovy analýzy domnívá, že Ivanův výrok je dokladem o touze člověka po 

 
651 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 253. 
652 Tamtéž, s. 257. 
653 Tamtéž, s. 257-258. 
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655 COX, H. The Secular City: Secularization and urbanization in Theological Perspective. New York: The 
Macmillan Company, 1965, s. 254. 
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657 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 264. 
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morální anarchii, která je uskutečnitelná až po odstranění Boha. Překonání viny, 

která z takové touhy plyne, se v dějinách křesťanského světa opakovaně 

uskutečňovalo jejím převedením na Židy jakožto domnělé bohovrahy.659  Podle 

Rubensteina se touha po bohovraždě může vyskytnout pouze v židovské a 

křesťanské tradici. Vyplývá to z jejího pojetí Boha jakožto všemocné autority a 

zdroje všech hodnot. Člověk je tak postaven před dilema uznání absolutní Boží 

vůle, či uskutečnění vůle vlastní, lidské: ... if we obey God, we must disobey 

ourselves.660 V tomto bodě výkladu se tak Rubenstein shoduje s Altizerem. Jak 

Rubensteinův, tak Altizerův Ivan se bouří proti absolutní Boží autoritě. Zatímco 

Altizerův Ivan však zdůrazňuje Boha absolutně transcendentního a netečného 

vůči utrpení lidstva, klade Rubensteinův Ivan větší důraz na Boha jakožto 

autoritářského otce oidipovského komplexu, který se postavil do cesty svého 

syna jako překážka uskutečnění synovy vlastní vůle. V obou případech se však 

jedná o kritiku konkrétního pojetí Boha.  

Východisko ze současné nemožnosti legitimní a smysluplné řeči o Bohu 

Rubenstein nachází v přijetí takového obrazu Boha, který nevyvolává 

problematické asociace související s patriarchálně a transcendentně pojímaným 

Božstvím. Rubenstein předkládá svoji alternativu čerpající z tradice buddhismu, 

západního i východního mysticismu a kabaly. Navrhuje pojetí Boha jakožto the 

divine Ground of Being, který je zdrojem empirického světa a zároveň není 

s tímto světem identický.661 Jedná se o imanentní pojetí Boha, které navazuje na 

předchozí koncepce předložené Hegelem, Tillichem, kabalou a mystickou 

tradicí.662 Rubenstein v návaznosti na zmíněné tradice navrhuje i další výrazy, 

jako Holy Nothingness, přičemž upozorňuje, že takové pojetí Boha není 

v dějinách náboženského myšlení ničím novým. Rubensteinovo hledání nového 

pojetí božstva se snaží vyhýbat problémům, které s transcendentním pojetím 

Boha souvisí. Imanentní pojetí Boha čerpající z tradice mysticismu naopak 

představuje synthesizing system of continuity, jenž je v přímém protikladu 

k dichotomizing system of gaps. 663  Tento system of gaps, který rozevírá 

nepřekonatelnou propast mezi Bohem a člověkem, je, podle Rubensteina, 

představován jmény jako I. Kant, M. Buber, S. Kierkegaard a K. Barth. 

Reprezentantem alternativního směru system of continuity je podle Rubensteina 

 
659 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 23.  
660 Tamtéž, s. 43. 
661 Tamtéž, s. 301. 
662 Tamtéž, s. 288. 
663 Tamtéž, s. 296. 
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W. G. F. Hegel.664 Rubenstein se tak společně s Altizerem přiklonil k Hegelově 

filozofickému odkazu.  

Náboženství opírající se o imanentně a mysticky pojímané božství plní 

v době po smrti Boha novou funkci. Je zárukou společensko-kulturního řádu, 

který je ohrožován iracionálními sklony člověka v jeho pudové touze po 

absolutní svobodě, která aspiruje na svévolnou, a tudíž destruktivní 

všemohoucnost. 665  Altizer se tak na stránkách své knihy After Auschwitz: 

History, Theology, and Contemporary Judaism nejen přihlásil k odkazu teologie 

smrti Boha, nýbrž se vůči ní i v otázce svobody kriticky vymezil.  

 

  

5.2.1 Romány Bratři Karamazovi a Idiot v interpretaci W. Hamiltona  

 

Publikace s názvem Radical Theology and The Death of God je 

společným dílem předních představitelů radikální teologie T. Altizera a            

W. Hamiltona. Kniha byla vydána v roce 1966, tedy ve stejném roce, kdy byl 

tento teologický směr představen široké veřejnosti prostřednictvím amerického 

časopisu Time. Publikace má seznámit čtenáře s programem radikální teologie a 

je rozdělena do dvou částí. První část je obecným teoretickým úvodem do 

programu radikální teologie, část druhá aplikuje východiska této teologie na 

konkrétní témata. V druhé části jde většinou o hledání zdrojů radikální teologie 

v prostředí myšlenkové a umělecké tradice devatenáctého a dvacátého století. 

Úvodní esej druhé části s názvem Banished from the Land of Unity je celý 

věnován F. M. Dostojevskému. Autor eseje W. Hamilton vysvětluje, proč ji 

zařadil na první místo tohoto oddílu knihy. Důvodem je the decisive influence,666 

který Dostojevskij měl na Hamiltonův přechod z neo-ortodoxní teologie k 

teologii radikální. Hamilton tento vliv konkretizuje odkazem na literární postavu 

Ivana Karamazova a teologa D. Bonhoeffera. Ke stejnému osobnímu doznání se 

autor uchyluje i v prologu k druhému eseji v publikaci s názvem Thursday´s 

Child, kde hovoří o a certain heady mixture of Ivana Karamazov and Dietrich 

Bonhoeffer,667 která jej ponoukla k přechodu k radikální teologii. Hamilton na 

pozadí četby Bratrů Karamazových sleduje obsah Dostojevského náboženské 

víry, což si v úvodu svého článku určuje jako svůj cíl.668 Hamilton s přílišnou 
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interpretační samozřejmostí ztotožňuje Ivanovy náboženské postoje s jeho 

autorem, ačkoliv dodává, že Dostojevského náboženské myšlení je v románu 

reprezentováno všemi třemi bratry Karamazovými, kteří jsou od sebe, nejen 

z hlediska svých náboženských postojů, zásadně odlišní.669 Již to poukazuje na 

skutečnost roztříštěné a rozkolísané víry autora románu a tato Dostojevského 

ambivalentní a nejistá víra je základní premisou Hamiltonova článku. Hamilton 

tuto skutečnost dokládá především na vztahu Ivana a Aljoši, tedy na vztahu 

románových bratrů, jejichž náboženské postoje považuje autor článku za 

protikladné. Podle Hamiltona se postavy románu pohybují ve světě času smrti 

Boha. Tato smrt je v románu symbolizována tématem otcovraždy. Ústředním 

tématem románu je tedy smrt Boha. Tato otázka je podle Hamiltona jak otázkou 

Dostojevského, tak otázkou současného člověka.670 Ani Aljošova víra však není 

bez vnitřních rozporů. Nejen Ivan, ale i Aljoša je v otázkách víry nejistý, 

nejasný, a tudíž nepřesvědčivý. Hamilton proto Aljošovu postavu považuje z 

hlediska vylíčení ideální víry za literární faux-pas.671 Hamilton chce své čtenáře 

přesvědčit o tom, že každá interpretace Dostojevského díla, která se zakládá na 

předpokladu autora jakožto neochvějného apologety ortodoxní křesťanské víry, 

je nesprávná. Podle Hamiltona stojí Dostojevskij v otázkách náboženské víry na 

nepevné půdě. Je plný rozporů a v otázce náboženské víry tápe mezi 

alternativami, které ztělesňují všichni tři bratři Karamazovi. K vyjádření této 

skutečnosti si Hamilton vypůjčuje Zweigův obrat banished from the land of 

unity,672 který zároveň tvoří i název celého článku. Hamilton si zde od Zweiga 

vypůjčuje a dále rozvádí jeho premisu, podle níž Dostojevského dynamicky 

nestálá víra vyřazuje tohoto ruského autora z oblasti jisté a homogenní víry. 

Tato nestálost a rozkolísanost je v románu vyjádřena protikladnými postoji jeho 

tří ústředních hrdinů. Hamilton ve své interpretaci románu klade největší důraz 

na vztah Aljoši a Ivana, které pojímá jako zástupce dvou základních 

protikladných náboženských postojů víry a nevíry. Rozpor těchto dvou bratrů je, 

podle Hamiltona, odrazem duchovního rozporu v nitru samotného autora 

románu.673 Jedinečnost Hamiltonovy interpretace spočívá především v tom, že 

se v otázce ztotožňování postojů románových postav s postoji spisovatele 

přiklání více k Ivanovi než k Aljošovi. Ze všech tří bratrů se právě Ivan, podle 

Hamiltona, nejvíce podobá svému literárnímu tvůrci. Ivan Hamiltonovy 
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interpretace není úplným ateistou. Jeho náboženský postoj je stejně rozkolísaný 

jako postoj Dostojevského. 674 Autor článku nakonec neidentifikuje Ivana jen 

s osobností samotného autora románu, nýbrž se čtenářem současné doby (60. 

let). 675  Ivan není ani tak současnému člověku vzorem, jako spíše věrným 

odrazem jeho vlastní duše. Ivan je zrcadlem, v němž sekularizovaný člověk 

moderní doby rozpoznává sám sebe, a to především z hlediska svého postoje 

k otázkám víry. Ivanův zápas současnému čtenáři ukazuje, že to je on sám, kdo 

v otázce náboženské víry stojí v nejistém prostoru mezi Kristem a Velkým 

inkvizitorem.676  

 Hamilton dál rozvíjí svoji tezi o Dostojevského náboženské víře jako víře 

neortodoxní a heterogenní. Víru na pomezí ateismu, která se později stane 

jedním ze základních východisek radikální teologie, Hamilton nachází na 

klíčových místech analyzovaného románu. I zde je ústřední postavou 

Hamiltonovy interpretace Ivan. Hamilton odmítá Ivana nazývat jednoznačným 

ateistou. Znovu se zde vrací téma víry na pomezí. Hamiltonův Ivan je člověkem 

víry i nevíry zároveň.677 Hamilton si všímá, že Ivanova víra je vírou vzdoru a 

vzpoury ve vztahu k Bohu, a pohybuje se tedy stále ještě v prostoru náboženské 

víry. Nejen tedy Ivanova víra, ale ani Ivanův ateismus není bez hlubokých 

rozporů! Samotná Ivanova vzpoura totiž Boha předpokládá, a zakládá se 

dokonce etických předpokladech. Jde o vzpouru ve jménu lásky k lidstvu. Jako 

by ambivalenci Dostojevského víry podléhal i samotný Hamilton. V určitých 

pasážích je Ivan líčen jako představitel člověka žijícího v době po smrti Boha,678 

zatímco jiné pasáže stejného eseje jej staví spíše pod světlo křesťanské víry679. V 

tomto rozporu však dlí jádro Hamiltonova výkladu. Nejen víra Dostojevského 

hrdinů, ale i víra současného člověka je vírou přebývající na pomezí. Motiv 

rozkolísané a ambivalentní víry se objevuje i v intepretaci dalších románových 

postav románu. Dmitrijova náboženská konverze se Hamiltonovi jeví jako 

konverze k universal humanism spíše než ke křesťanství a interpret poukazuje 

na to, že má i některé pohanské rysy. Na pomezí křesťanské víry se nachází i 

obrat Aljošův.680 Uváděna v nesoulad s křesťanskou vírou jsou i další románová 

témata jako např. obraz nové společnosti reprezentovaný dětmi na samém konci 

 
674 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 77. 
675 Současným čtenářem je míněn nejen čtenář Hamiltonova eseje, nýbrž blíže nedefinovaný člověk moderní 
doby.    
676 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 78. 
677 Tamtéž, s. 76. 
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románu. Toto téměř eschatologicky nové a ideální společenství se, podle 

Hamiltona, nachází mimo rámec křesťanské víry a je zcela sekulární. 681 

Neortodoxnost dalších náboženských výjevů a témat románu Hamilton nachází 

v Dmitrijově kultu matky Země, v jeho vizi o Bohu podzemí i jinde.    

 Hamiltonův esej je vlastně polemika s těmi interprety, kteří čtou 

Dostojevského jakožto představitele ortodoxní víry. Hamilton se v textu staví 

proti Thurneysenovi, s nímž nesouhlasí v jeho tvrzení, že poslední, vítězné slovo 

Dostojevského románů má křesťanská víra. Důkladnější četba románu totiž 

vyvrací toto Thurneysenovo stanovisko a dokládá, že Dostojevskij byl both a 

convinced atheist and a convinced believer. 682  Jeho potřeba kázat nevíru 

nevycházela podle Hamiltona z pýchy, but out of compassion lest all men suffer 

under God as he had done. 683  Jako by se u Hamiltona sám autor Velkého 

inkvizitora stával zástupnou obětí, která má na sobě nést tíhu protrpěné nevíry. 

Hamilton dále svoje stanovisko opírá o interpretace z pera těch myslitelů, kteří 

jsou jeho vlastnímu výkladu blízcí. Je zde zmíněn S. Zweig se svojí tezí o 

Dostojevského rozporuplné víře,684  P. Rahv, který poukazuje na neortodoxní 

prvky Dostojevského víry,685 J. M. Murry, podle něhož Dostojevskij překročil 

hranice křesťanské zvěsti, 686  a dále I. S. Turgeněv, N. N. Strachov a                  

A. P. G. Gide, kteří se zaměřují na psychologický profil Dostojevského 

rozporuplné osobnosti. 687  Zvláštní pozornost věnuje Hamilton                            

D. H. Lawrencovi, jehož svéráznou interpretaci Ivanovy Legendy potvrzuje a 

dále rozvádí. Lawrence se ve sporu Krista a Velkého inkvizitora přiklání na 

stranu Inkvizitora, který miloval lidstvo for what it is, with all its limitations, 

zatímco Ježíš ho miloval for what it ought to be, free and limitless.688 Podle 

Lawrence, stejně jako podle Velkého inkvizitora, představuje pro člověka 

Ježíšův požadavek svobody nesnesitelnou a krutou zátěž. Hamilton zde 

poukazuje na milostivou stránku inkvizitorovy alternativní spásy, která naopak 

románovému Ježíši schází.689 Hamilton přechází k výkladu Ježíšova polibku na 

inkvizitorova ústa. Lawrence tento polibek chápe jako Ježíšovo dobrovolné 

podrobení se inkvizitorovi, jehož argumentaci přijímá. Tento Ježíš uznává, že 

 
681 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 88-89. 
682 Tamtéž, s. 92. 
683 Tamtéž, s. 92-93. 
684 Tamtéž, s. 90. 
685 Tamtéž, s. 89. 
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jeho láska je hlubší než inkvizitorova, a žádá proto inkvizitora za odpuštění.690 

Hamilton k tomu dodává, že Ježíšův polibek, který je podle něj obvykle 

vykládán jako a kiss of forgiveness from Christ to the saintly sinner,691 vyjadřuje 

něco mezi odpuštěním a uznáním inkvizitorovy argumentace. Ježíš tak svým 

polibkem vyjadřuje i svůj podíl na inkvizitorově hříchu. Hamilton nakonec 

poukazuje na to, že nejen Dostojevského Ivan, ale i jeho Ježíš je nakonec 

literární postavou plnou vnitřních rozporů.692 

 Hamilton svůj esej uzavírá opětovným konstatováním, že Dostojevského 

tápání v oblasti víry je především obrazem našeho vlastního tápání: Perhaps he 

seems to be banished from the land of unity because we are the truly banished 

ones.693 Dostojevského neurčitá a rozkolísaná víra je, podle Hamiltona, spíše 

výpovědí o nás samotných než o Dostojevském. Toto hermeneutické stanovisko 

však Hamilton dále nevysvětluje, stejně jako blíže nedefinuje, koho přesně se 

týká výpověď o nejistotě v oblasti víry. Ačkoliv se Hamilton dopouští tohoto 

interpretačního skoku, je snad možné z textu vyčíst, že víra se stává již v době 

vzniku Dostojevského románů nesamozřejmou a tato situace trvá ještě v době 

vydání Hamiltonova eseje. Druhý možný výklad je takový, že to je sám 

současný čtenář, kdo vnáší do románového textu své vlastní předpoklady 

týkající se nesamozřejmosti víry. Tento výklad je však méně pravděpodobný, 

jelikož aspekty zproblematizované víry jsou v Dostojevského literární tvorbě 

zcela zřejmé. Hlavním hrdinou Dostojevského ambivalentní víry je Ivan, jehož 

Hamilton označuje za a true ... supreme ... gift to us all.694 Ivana lze tedy podle 

Hamiltona považovat za self-portrait současného člověka. 695  Ivan nás podle 

Hamiltona neučí, jak máme věřit, ale pouze nám ukazuje, jak již ve skutečnosti 

věříme. Hamilton uzavírá esej úvahou, zdali je původní křesťanská víra 

vycházející z eschatologického rámce pro současného člověka ještě vůbec 

možná.  

Hamilton Dostojevského čte jako nábožensky rozpolcenou osobnost        

(Dostoevsky was both a convinced atheist and a convinced believer),696 jejíž 

literární tvorba, v podobě svědectví autenticky prožitého duchovního zápasu, 
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rozehrává drama nikdy nekončícího dialogu víry a ateismu.697 V tomto smyslu je 

Dostojevskij postavou vykázanou from the land of unity698 a současně tím, kdo 

jako jeden z prvních postřehl záblesky prožitku smrti Boha.   

Další Hamiltonova teologická práce, která se podrobněji věnuje 

Dostojevskému, pochází až z roku 1993 a nese název A Quest for the Post-

Historical Jesus. Formálně tato kniha spadá do oblasti christologie. Její 

zvláštností je to, že se jedná o teologickou analýzu různých literárních podob 

Ježíše v literárně uměleckých textech 19. a 20. století. V úvodní kapitole knihy s 

příznačně „radikálním“ názvem Beyond belief autor předkládá metodická 

východiska publikace. Hamilton se zde hlásí k odkazu A. Schweitzera a 

navazuje na jeho výrok o nepřeklenutelnosti dvou epoch, tedy doby současné a 

doby Ježíšovy. Podle Schweitzera je Ježíšova doba epochou silných 

eschatologických nadějí, což také znemožňuje současnému člověku si Ježíše 

přivlastnit a vtěsnat jej do rámce jeho vlastních předpokladů a nároků. 

Schweitzerův eschatologický Ježíš je postavou zcela odlišného kulturního světa, 

k níž můžeme přistupovat jen s jakousi uctivou vzdáleností: He comes to us as 

an unknown.699  Hamilton se hlásí k Schweitzerovu stanovisku, podle něhož 

evangelia nebyla napsána proto, aby zodpovídala na otázky současného 

člověka. 700  Vycházejíc ze Schweitzera, předkládá Hamilton svá vlastní 

stanoviska, která mu mají posloužit v hledání post-historického Ježíše: 1. k  

Ježíšovi se nelze probádat pomocí historické metody (R. Bultmann), 2. ačkoliv o 

Ježíšovi něco víme, jsou nám i tyto znalosti na konci 20. století málo platné (A. 

Schweitzer, E. P. Sanders), 3. o Ježíšovi toho víme dost, ale téměř nedokážeme 

definovat to, co vlastně o něm víme. To jediné, co nám podle Hamiltona zbývá, 

je post-historical Jesus. Pokud nejsou evangelia určena k historickému způsobu 

čtení, je podle Hamiltona třeba určit, jak je možné je číst, a zde Hamilton 

přichází se základním hypotézou celé knihy. Evangelia jsou příběhy (fictions). 

Je proto třeba opustit ideu privilegované pozice kanonické literatury a otevřít 

brány nejen apokryfní, nýbrž i současné literatuře, která nám podává svůj 

vlastní, posthistorický obraz Ježíše. Post-historical Jesus přichází podle 

Hamiltona na scénu v momentě, kdy si uvědomíme, že historicko-kritická 

metoda nám už nic dalšího nabídnout nemůže. Teolog bádající po post-

historickém Ježíši se již nechce ptát po tom, kdo Ježíš skutečně byl. 701 
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Christologie se, podle Hamiltona, ocitla ve slepé uličce. Předkládá nám Ježíše, 

který je buď nepoznatelný nebo irelevantní. Pokud nám obraz přesvědčivého 

Ježíše nedokáže poskytnout historie, a dokonce ani současná teologie, je třeba 

začít číst evangelia jinak. Hamilton navrhuje číst je jako příběhy (fictions), 

jejichž smyslem je povzbudit představivost, inteligenci, a nakonec i přivést ke 

konkrétnímu jednání. Podle Hamiltona přišel čas, aby se teologie stala méně 

seriózní (earnest) a obrátila se ke hře básnické představivosti (poet´s play). 

Slovem poet Hamilton myslí literárního umělce, který čtenáři předkládá svůj 

vlastní, subjektivní a do velké míry na historickém a novozákonním Ježíši 

nezávislý obraz Ježíše. Básník novozákonního Ježíše umisťuje do prostoru, 

který Hamilton nazývá third space vedle tradičních oblastí víry a nevíry: Is there 

a third space between or beyond belief and unbelief?702 Hamilton přichází s 

osobním vyznáním víry. Říká, že do tohoto nového prostoru on sám nepatří. 

Sám sebe nachází stále ještě na pomezí víry a nevíry: I think I am both a 

believer and an unbeliever, and will always be both.703 Odtud Hamilton přechází 

k definici programu radikální teologie. Radikální teologie vyrůstá z prostoru 

mezi vírou a nevírou, kterou Hamilton nazývá a hole, kterou za sebou zanechává 

Bůh po své smrti. Touto oblastí se má radikální teologie zabývat.704 Domov 

radikální teologie je v prostoru mezi vírou a nevírou a teologové smrti Boha 

mají být radikální i konzervativní zároveň. Jejich úkolem je definovat 

podmínky, za nichž by křesťanství mohlo být i nadále intelektuálně a morálně 

relevantní. 705  Hamilton shrnuje důvody toho, proč je fenomén smrti Boha i 

nadále aktuální: 1. moderní technologie člověka vymanily z prostoru závislosti 

do prostoru ovládání, 2. holokaust zničil biblický obraz Boží svrchovanosti a 

prozřetelnosti, 3. monoteistická náboženství vedla v dějinách k pocitům 

nadřazenosti a šovinismu. 706  Pokud se křesťanství v dnešní době stalo 

intelektuálně a morálně nevěrohodné a víra v Boha zbytečnou, či dokonce 

nebezpečnou, jakou roli dnes může v naší kultuře hrát Ježíš Nazaretský, ptá se 

Hamilton?707 

 Do tohoto kontextu je zasazen krátký esej o románu Idiot. Autor eseje 

zařazuje Dostojevského mezi poets, kteří vytvářejí obraz Ježíše téměř nezávisle 
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na historii či teologii.708 Román Idiot je na základě Dostojevského vlastních 

poznámek a korespondence obecně pokládán za volné románové zpracování 

Ježíšovy postavy. Podle Hamiltona jde v tomto románu o autora samého. 

Dostojevskij prostřednictvím Idiota hledá svoji ztracenou víru. Kníže Myškin 

tedy není pouhou kopií novozákonního Ježíše, nýbrž odpovědí na autorovy 

vlastní nejhlubší duchovní otázky. 709 Pro tuto téměř absolutní nezávislost 

autorovy práce na historickém a kanonickém kontextu Ježíšovy postavy nazývá 

Hamilton Dostojevského způsob práce poetic christology.710 

 Stejně jako v případě Bratrů Karamazových, i zde je hermeneutickým 

klíčem k románovému textu ambivalence. Románový Ježíš je v Hamiltonově 

interpretaci nábožensky i morálně ambivalentní. Hamilton nevychází pouze ze 

znalosti románového textu, ale i z autorových předběžných poznámek k tomuto 

románu, když poukazuje na to, že již od samého začátku je Idiot zlý i dobrý 

zároveň, ačkoliv ve své korespondenci Dostojevskij prohlašuje, že jeho cílem je 

vytvořit dokonalého a krásného člověka. Podle Hamiltona sám Dostojevskij 

věřil, že tuto ambivalenci v románu překonal, a doufal, že Myškin je věrnou 

podobou novozákonního Ježíše. Podle Hamiltona však nejen v poznámkách, ale 

i v románu samotném zůstává Myškin morálně ambivalentním, což prý uniklo 

pozornosti samotného autora románu. 711  Myškin není jen Ježíšem, ale i 

ničitelem (destroyer).712 V čem spočívá tato autorem nezamýšlená destruktivní 

povaha knížete Myškina? Podle Hamiltona je Myškin především dítětem. 

Identita dítěte je podle Hamiltona patrná především z Myškinova vztahu k 

dětem ve švýcarské vesnici, což jsou jediné postavy románu, které ho nakonec 

berou vážně. Sám Myškin sebe považuje za dítě a Hamilton zde poukazuje na 

novozákonní souvislosti (Mk 9:37; 10:15). Myškin, podobně jako malé dítě se 

zcela oddává dané přítomnosti.713 Navíc, podobně jako dítě, nezná lásku v její 

milostné podobě. Jeho agapé nakonec na ostatní románové postav působí 

destruktivně, neboť tam, kde Myškin nabízí své agapé, očekávají lidé filia nebo 

eros, kterých však není Myškin schopen. Tato neschopnost milovat lidskou 

láskou dovede nejen Nastasju, ale i Aglaju a Rogožina ke zkáze.714 Myškin ve 

své spasitelské roli působí rozvratně. Ipolytův spor s knížetem čte Hamilton jako 

útok na ničitelskou podobu Myškinovy destruktivní christologie. Ippolit si 
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nejasněji ze všech postav románu uvědomí zkázonosné rysy Myškinovy povahy. 

Svým zaujatým líčením Holbeinova obrazu představujícího mrtvého Krista 

Ippolit odkrývá odvrácenou tvář této napůl ježíšovské postavy. Podle Hamiltona 

Ippolitův detailní popis Holbeinova obrazu upozorňuje čtenáře na neadekvátní 

christologii Dostojevského románového Ježíše a na destruktivní rysy jejího 

charakteru.  

Stejně jako při četbě románu Bratři Karamazovi, i v tomto románu 

Hamilton upozorňuje na ambivalentní povahu klíčových postav, především však 

těch, které mají ztělesňovat křesťanský ideál: Dostoyevsky´s Jesus is both 

Ippolyt and Myshkin together. 715 Ippolitova kritika se však v Hamiltonově 

interpretaci nedotýká pouze románového Ježíše. Útočí i na Ježíše Nového 

zákona. I on je podle Ippolita nositelem zla, i on je zodpovědný za válečné zlo, 

které se později dělo v jeho jménu. Ježíš vnáší do světa rozepře, které vedou k 

násilí. V tomto smyslu se Ippolit obrací proti Myškinovi. Podle Hamiltona 

Holbeinův obraz v románu slouží jako výpověď o Myškinově mrtvém 

spasitelství. Myškinova neschopnost milovat a jeho celoživotní duševní choroba 

z něj dělají neschopného spasitele. Myškinova dětinskost a Holbeinův obraz 

mrtvého Krista, podle Hamiltona, pomohou čtenáři odkrýt invalidní podstatu 

Myškinovy christologie. 716  Myškin je ve své nevinnosti mesiášem nejen 

impotentním, nýbrž dokonce i nebezpečným. Obětí Myškinovy destruktivní 

christologie se stávají především Aglaja a Nastasja. Rogožinův a Myškinův 

tragický konec jsou taktéž důsledky tohoto zkázonosného Ježíše. Hamilton, 

podobně jako ve své interpretaci Bratrů Karamazových, nachází i v románu 

Idiot takovou podobu křesťanské víry, která je z dogmatického hlediska 

nedůsledná a deformovaná. Myškinova víra je, podle Hamiltona, plná rozporů a 

nachází se na pomezí víry a nevíry. Jeho křesťanství je neortodoxní a zakládá se 

na extatických stavech způsobených jeho epileptickými záchvaty. Hamilton 

Myškinovu víru označuje jako secular or natural mysticism.717  

 Hamilton nedává přímou odpověď na otázku po teologických záměrech 

autora románu. Hovoří pouze o tomto románu jako o svědectví jeho osobního 

zápasu o víru. Z Hamiltonova eseje a kontextu celé jeho knihy však vyplývá, že 

Hamilton román Idiot chápe jako autorův teologický zápas o třetí prostor (a 

third space), který se nachází v neurčeném prostoru mezi vírou a nevírou v 

důsledku ztráty věrohodnosti tradiční víry. Románový příběh o impotentním a 
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destruktivním spasiteli za sebou zanechává nepříjemnou pachuť prázdného 

prostoru. Tento prostor (hole) je teritorium nárokované radikální teologií. Je jak 

místem smrti, tak místem možnosti nového zrození.   

 

 

5.2.2 Román Bratři Karamazovi v interpretaci G. Vahaniana 

 

 G. Vahanian v roce 1964 vydává svoji knihu Wait Without Idols: 

Understanding the God that Kills Himself. Vahanian do knihy zahrnul obsáhlejší 

esej s názvem Fyodor Dostoevski: Where Reason leaves off,718 která se zabývá 

výhradně románem Bratři Karamazovi. Kniha se z větší části skládá z rozborů 

moderních literárních děl z pohledu teologie smrti Boha. Na podkladě analýz 

literárních děl autorů jako N. Hawthorne, H. Melville, W. Faulkner, T. S. Eliot, 

W. H. Auden, S. Perse, P. Lagerkvist, F. Kafka a F. M. Dostojevskij radikální 

teolog předkládá svoji ústřední hypotézu, podle níž je moderní literatura 

poslední oblastí lidské kultury, která člověku zvěstuje zapomenutou pravdu o 

podstatě biblické víry. Tou je podle Vahaniana silný ikonoklastický apel, 719  

kterému se křesťanství ve svých dějinách modlářsky zpronevěřilo. Literature is 

more iconoclastic than Christianity.720 Prizmatem této hypotézy poté Vahanian 

přistupuje k interpretaci románu Bratři Karamazovi. Termínem iconoclasm 

radikální teolog míní biblické varování před vrozenou tendencí člověka 

zbožšťovat jiné entity než Boha, nebo jeho pokušení převádět transcendentního 

Boha na jiný, imanentně dosažitelný ideál, který se pak člověku stává 

předmětem absolutní úcty. Toto odvěké pokušení člověka k mrtvému 

zpředmětňování nazývá Vahanian perfectionism. 721 Tento idolatrický 

perfekcionismus se v oblasti náboženského projevu člověka ukazuje ve formě 

religiosity, což je nedokonalá a de facto modloslužebná podoba pravé víry 

(faith). Religiosity je tendence ke zkostnatělému pojetí náboženské víry a k 

jejímu převádění na something beyond dispute, tedy na perfectionism.722 Člověk 

se zde staví na místo Boha. Vahanian v této knize navazuje na svoji dřívější 

publikaci The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era z roku 

1961. Již zde poukazuje na nebezpečí fenoménu religiosity jakožto upadlé 

formy náboženské víry, která se omezila výhradně na sociální funkci. Toto 

 
718 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 171-192. 
719 Tamtéž, s. 23. 
720 Tamtéž, s. x-xi. 
721 Tamtéž, s. 52. 
722 Tamtéž. 
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náboženství šité na míru společenských potřeb konkrétních sociálních tříd (do-

it-yourself religion)723  je jedním z příznaků post-christian era.724  Jde o zcela 

sekularizované křesťanství, které je již pouhým antropocentrismem, které se 

Boha odvolává pouze formálně. Mírou všech věcí takové religiozity již není 

Bůh, ale člověk.725 Proces odcizení křesťanství sobě samému podle Vahaniana 

reflektuje současná literatura (např. S. Beckett či G. Bernanos). Překážkou na 

cestě k autentickému křesťanství je zde sám stav současného křesťanství.726  

Křesťanství, které přestalo být skutečným křesťanstvím, je příznakem 

času smrti Boha. Současný člověk však již, podle Vahaniana, neprožívá událost 

smrti Boha jako šok. Post-křesťanský člověk totiž, podle Vahaniana, žije v čase 

etiky nevinnosti, tedy v jakési ateistické obdobě křesťanské etiky odpuštění.727 

Éru smrti Boha již není třeba ohlašovat. Současný člověk ji přímo prožívá. 

Současně však Vahanian uznává, že toto období může být přechodné.728 To však 

neznamená, že post-křesťanský člověk překonal své náboženské sklony. Právě 

immanentist religiosity je aktuálně tím největším nebezpečím, neboť vede ke 

zbožštění člověka.729 Tato immanentist religiosity se zrodila jakožto důsledek 

smrti Boha. Bůh, který se stal pouhým kulturním doplňkem či lidským ideálem, 

také jakožto Bůh umírá a na jeho místo přichází náboženství odpovídající na 

nejhlubší potřeby člověka.730 

Zatímco současné křesťanství ztratilo svoji ikonoklastickou dimenzi, 

převzala tuto roli moderní literatura.731 Západní moderní literatura tak i přes svůj 

zdánlivě ateistický postoj vyrůstá z kořenů biblické tradice. Právě literatura  

ohlašuje příchod post-Christian man.732 Vahanian však zdůrazňuje, že člověk 

po-křesťanský je stále ještě dědicem křesťanské tradice. 733  Rozdíl mezi 

křesťanem a post-křesťanem je především rozdílem kulturním. 734  Post-

křesťanský člověk tíhne k radical immanentism a je imunní vůči křesťanským 

symbolům.735 Tento dědic křesťanské tradice se stal vyhnancem ve vlastní zemi, 

 
723 VAHANIAN, G. The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, s. 57. 
724 Tamtéž, s. 49. 
725 VAHANIAN, G. The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, s. 78. 
726 Tamtéž, s. 111, 113. 
727 Tamtéž, s. 185. 
728 Tamtéž, s. 187. 
729 Tamtéž, s. 230. 
730 Tamtéž, s. 231. 
731 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. x-xi. 
732 Tamtéž, s. 34. 
733 Tamtéž, s. 37. 
734 Tamtéž, s. 34. 
735 Tamtéž, s. 40-41. 
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která se z hlediska vyprázdnění obsahu křesťanských symbolů podobá muzeu.736 

Tuto skutečnost podle Vahaniana nejlépe odráží současná literatura.737 Cestou 

z tohoto odcizení je cultural revolution,738 tedy změna kulturního paradigmatu, 

která umožní opětovné přisvojení si křesťanské tradice. Proměna kultury, 

nikoliv teologická reformace, je, podle Vahaniana, úkolem dneška.739 S těmito 

předpoklady Vahanian přistupuje k interpretaci románu Bratři Karamazovi.  

Ačkoliv Vahanian správně podotýká, že Dostojevského romány 

představují confrontation between theism and atheism, 740  předkládá vzápětí 

takovou intepretaci tohoto románu, která silně podceňuje jeho ateistické aspekty. 

Ivan je v této interpretaci pojímán jako představitel modloslužebného 

perfekcionismu a jeho postoje jsou identifikovány s postoji Velkého 

Inkvizitora.741 Ivan v pojetí Vahaniana je, podobně jako u Thurneysena, sám 

Velký Inkvizitor a člověk modloslužebně se deroucí na místo Boha. 

Perfekcionismus Ivana/Velkého Inkvizitora spočívá v tom, že přejímá roli Boha 

a odstraňuje propast mezi člověkem a Bohem. Biblické myšlení naopak, podle 

Vahaniana, hovoří o nepřekonatelném rozdílu mezi smrtelným člověkem a 

lidským rozumem nepostižitelným Bohem. 742  Vahanian čte Dostojevského 

romány jako příběhy titánského pokušení člověka domáhat se božství a podléhat 

svým modloslužebným touhám. Dostojevskij je pro Vahaniana tím, kdo skrze 

svoji tvorbu varuje před těmito lidskými sklony a obhajuje tak biblický princip 

ikonoklasmu. Vahanian se zde, a to zejména tématem přísného oddělování 

lidské a božské sféry, téměř zcela shoduje s interpretací dialektické teologie.    

 Ivan je podle Vahaniana představitelem religiosity a perfekcionismu, tedy 

marného groping for something to believe beyond dispute.743 Ivanov/Inkvizitor 

se snaží vtěsnat víru (faith) do uzavřeného prostoru totalitárního systému, který 

by svobodu a důstojnost člověka vyměnil za jistotu stravy a existenční 

stability.744 Tím se však podle Vahaniana Ivan zpronevěřil duchovní podstatě 

lidské existence, která se neopírá o lidské štěstí, nýbrž se má zcela spoléhat na 

víru jakožto eschatological, iconolastic a utopian princip. 745  Vahanianova 

 
736 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 39. 
737 Tamtéž, s. 49. 
738 Tamtéž, s. 44. 
739 Tamtéž, s. 45. 
740 Tamtéž, s. 49. 
741 Tamtéž, s. 190. 
742 Tamtéž, s. 65, 123. 
743 Tamtéž, s. 183. 
744 Tamtéž.  
745 Tamtéž, s. 185-186. 
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kritika tak míří nejen na náboženství (religiosity), nýbrž i na ateismus, jakmile 

v nich jde o to nahradit Boha, víru a lidskou svobodu nezpochybnitelným a 

pevným řádem lidských pravidel. 746  Podstata člověka je podle Vahaniana 

utopian.747 Podle Vahaniana se i Dostojevského antropologie zakládá na pojetí 

člověka jakožto a spiritual being. 748  Člověk nemůže být připraven o svoji 

svobodu a důstojnost ve jménu pouhého nasycení. V tom, podle Vahaniana, 

spočívá jádro sporu Ivana s Aljošou. Vahanian ve své kritice náboženství 

otevřeně navazuje na Thurneysenovu knihu Dostojewskij. 749  Vahanian tak, 

jakožto Barthův žák, vědomě přejímá základní východisko dialektické teologie, 

které spočívá v důrazném rozlišování věcí lidských a Božích. Podle Vahaniana 

je ústředním hrdinou románu a zároveň mluvčím jeho autora Aljoša, nikoliv 

Ivan. Stejně jako Thurneysen spatřuje i Vahanian v Ivanových slovech 

nebezpečí vytváření nového sociálního řádu (blind legal system),750  který si 

nárokuje kompetence patřící výhradně Bohu. Stejně jako v dialektické teologii, 

nacházíme i u Vahaniana tendenci přísně oddělovat věci lidské od věcí Božích, a 

to především v oblasti sociální a náboženské. God is not to be identified with 

social progress or with happiness … with church or politics.751  Stejně jako 

v dialektické teologii je i Vahanianův Bůh příliš transcendentní, příliš „nad věcí“ 

týkajících se praktických otázek lidského života, neboť nejen člověk,752 ale i 

Bůh sám753 je v zásadě utopian. Tím, že se Vahanian zcela jasně postavil na 

stranu Aljoši a kriticky se vymezil vůči Ivanovi, se zařadil do Barthovy, 

Thurneysenovy a Berďajevovy interpretační linie. S Berďajevem se Vahanian 

shoduje v téměř aristokraticky vypjatém pohledu na podstatu lidské existence, 

která spočívá v jeho duchovní svobodě. Stejně jako v textech Berďajeva, 754 

nacházíme i u Vahaniana Dostojevského jakožto neúnavného hlasatele duchovní 

svobody člověka.755 Vahanian, podobně jako Barth a Thurneysen, zcela opomíjí 

ty aspekty Bratrů Karamazových, kde jsou otázky víry problematizovány. 

Z Dostojevského se tak ve Vahanianově interpretaci stává apologeta křesťanské 

víry a kazatel připomínající starou biblickou pravdu o nebezpečí 

 
746 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 185. 
747 Tamtéž. 
748 Tamtéž, s. 191. 
749 Tamtéž, s. 183-184. 
750 Tamtéž, s. 183. 
751 Tamtéž, s. 185. 
752 Tamtéž. 
753 Tamtéž, s. 186. 
754 BERĎAJEV, N. A. O otroctví a svobodě člověka: Pokus o personalistickou filozofii. Praha: Oikúmené, 1997. 
755 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa. Praha: Oikúmené, 2000; VAHANIAN, G. The Death of God: The 
Culture of Our Post-Christian Era, s. 191. 
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modloslužebnictví. Právě otázka člověka jako duchovní bytosti mající svůj 

skutečný domov jinde je, podle Vahaniana, zároveň odpovědí na náboženskou 

otázku současnosti. Člověk je již ze své podstaty ukazatelem k Bohu. By his 

nature man is against God but he cannot be without him.756 Se ztrátou víry 

v Boha se hroutí i lidství, neboť i to je ve své podstatě duchovní. K Bohu však 

nelze dospět ani cestou teismu, který se ve snaze přisvojit si Boha nakonec utápí 

ve světě modlářského náboženství, ani cestou ateismu, který je vlastně jen 

vzpourou vůči Bohu, po němž ve skutečnosti touží.757 Ivanova Legenda je podle 

Vahaniana kritikou náboženství i ateismu. Obojí se marně pokouší obejít Boha 

lidskými cestami.758 Vahanian na podkladě moderní literatury (nejzřetelněji u    

F. Kafky) ukazuje, že ve světě po smrti Boha je člověk jediným svědectvím 

nevyhnutelnosti Boží existence. God is no longer necessary but inevitable.759 

Sama podstata lidské existence poukazuje k Bohu a k potřebě vykoupení, jelikož 

to be is to be guilty.760 Napříč Vahanianovými texty tak stále zaznívá podtón 

Augustinových slov … stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné jest srdce naše, 

dokud nespočine v Tobě!.761 Sama lidská existence je podle Vahaniana již ze své 

podstaty voláním po Bohu. Žít z víry pak znamená to be freed from our 

pretension to dispense with God as well as from our false conceptions of God.762 

Víru, jakožto otevřený prostor svobodné existence, ale ohrožuje vábení člověka 

přetvářet ji v pevný, a tudíž nesvobodný systém řádu a jistot. K takové 

petrifikaci víry dochází především v rámci institucí, včetně těch 

náboženských. 763  Mezi Bohem a našimi představami o Bohu je však 

nepřekonatelná propast. 764  Nadějí moderního fenoménu smrti Boha je podle 

Vahaniana osvobození se od takových institucí a všech náboženských pojmů, 

které se snaží si Boha přivlastnit.765 Zde je biblický ikonoklasmus doveden do 

krajnosti. Zkušenost smrti Boha, podle Vahaniana, přivádí člověka k vědomí 

Boha jakožto Wholly Other a zároveň ho očišťuje od všech falešných 

náboženských představ o Něm.766 Smrt Boha zvěstuje zrod nové náboženské 

zkušenosti, která umožňuje člověku znovu prožít transcendentní povahu 

 
756 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 221.  
757 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 223. 
758 Tamtéž, s. 184. 
759 Tamtéž, s. 223. 
760 Tamtéž. 
761 AUGUSTIN. Svatého Otce a Učitele Církve Aurelia Augustina Vyznání, Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, s. 10. 
762 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 224. 
763 Tamtéž, s. 230. 
764 Tamtéž. 
765 Tamtéž, s. 231. 
766 Tamtéž, s. 231-233. 
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Božství.767 Člověk není, podle Vahaniana, ateistou nebo teistou. Je buď idolator 

nebo iconoclast. Cestu k Bohu současnému člověku zatarasil balvan 

náboženských institucí (idolatrous post-Christian religiosity of our cultural 

institutions).768 Dnešní člověk se musí vydat cestou důsledného ikonoklasmu a 

vykročit ze zajetí institucionalizovaného náboženství směrem k zvěstování the 

gospel in a new, bold manner, yet without proclaiming a new gospel.769 Cestou 

moderní zkušenosti smrti Boha se tak člověk navrací ke ztracené víře původního 

křesťanství. Podle Vahaniana to však byl již Dostojevskij, kdo čtenáře provedl 

cestou radikálního a titánského modloslužebnictví, ukázal mu hrůzy i pád 

ateistického titána, a tím poukázal k jedinému možnému východisku a naději, 

kterým je světlo víry. Dostojevského románový ateismus je tedy Vahanianovi 

jen dokladem nezbytnosti křesťanské víry.  

 Ačkoliv je Vahanian řazen mezi čtveřici zakladatelů nového teologického 

směru, ve své publikaci No Other God z roku 1966 se již začíná vůči radikální 

teologii vymezovat otevřeně kriticky. Označuje teologii smrti za a new 

religiosity 770  a poukazuje na to, že ani křesťanský ateismus se nakonec 

nedokázal oprostit od pokušení náboženského postoje.771 Radikální teologové 

se, podle Vahaniana, zpronevěřili Bonhoefferovu požadavku nenáboženské víry 

a nevyužili tak plně potenciálu fenoménu smrti Boha. 772 Smrt Boha není pro 

Vahaniana výzvou k ateismu, nýbrž cestou k odhalení eschatologické podstaty 

náboženstvím zahalené křesťanské víry.773 Základní dichotomií biblické zvěsti 

nejsou, podle Vahaniana, principy posvátného a profánního, nebo teismu a 

ateismu, nýbrž ikonoklasmus a jeho protiklad idolatrie. Skutečnou hrozbou víry 

je deifikace člověka a přetváření Boha v modlu. Pravou duchovní cestou člověka 

není proměnit se v Boha, nýbrž stát se sám sebou. 774  Úkolem dnešního 

křesťanství je zachránit člověka před pádem do religiosity775 a ochránit ho před 

idolatry,776 k níž člověk přirozeně tíhne. Vahanian radikální teologii vytýká i to, 

že její pojetí Ježíše bez Boha vede k obrazu Ježíše jakožto modly (idol).777 Ježíš 

 
767 VAHANIAN, G. Wait without idols: Understanding the God that kills Himself, s. 233. 
768 Tamtéž, s. 234. 
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770 VAHANIAN, G. No Other God, s. 6. 
771 Tamtéž. 
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773 Tamtéž. 
774 Tamtéž, s. 9. 
775 Tamtéž, s. 15. 
776 Tamtéž, s. 23. 
777 Tamtéž, s. 29. 
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bez Boha však již není Kristus, čímž se vytrácí ústřední kérygma rané církve.778 

V události kříže neumírá podle Vahaniana Bůh, nýbrž lidské modly. Teologie 

smrti Boha tak spíše uzavírá cestu k Ježíši, místo aby ji otevírala.779  

Vahanian rozlišuje pojmy secularity a secularism. Secularity jakožto 

nevyhnutelný ponor do imanentní dimenze lidské existence je téměř nezbytnou 

součástí víry. Bez víry v Boha se však secularity proměňuje ve zhoubný 

secularism. 780  Zatímco secularity biblický text nevylučuje, je sekularism 

zhoubnou tendencí člověka vytvářet si vlastní náboženství bez Boha. Teolog 

v po-křesťanském světě stojí před dvojím úkolem. Na jedné straně je zavázán 

odkazu staré tradice křesťanské víry a na straně druhé musí reflektovat stav 

současného světa. Teolog nesmí být jen teologem.781 Musí vstupovat do oblastí 

literatury, politiky, a dokonce i ekonomiky a hledat zde odpovědi na otázky 

křesťanské víry. Pouze takto radikální proměnou své dosavadní teologické práce 

může vyřešit otázku Boha v současném světě.782 

Stejně jako v případě knihy Wait without idols: Understanding the God 

that Kills Himself, i ve své známější knize The Death of God: The Culture of 

Our Post-Christian, zaujímá její autor kritický přístup k postojům Ivana 

Karamazova. Znovu se zde objevuje snad nejčastěji citovaný Dostojevského 

výrok If God does not exist, everything is permitted.783 Podle Vahaniana tento 

výrok vyvrací už podstata samotného života, neboť v případě platnosti tohoto 

výroku, by jediným možným východiskem byla sebevražda. Život však není 

pouze bezvýchodným zmarem. Oproti Dostojevského výroku klade Vahanian 

výchozí křesťanskou premisu God is, therefore all is grace.784 Vzápětí však 

poukazuje na to, že současný člověk je dědicem jak křesťanské, tak ateistické 

tradice.785  Jeho pozici lze proto shrnout jako All is grace, therefore God is 

dead 786  spočívající na principu moderního pojetí milosti, který Vahanian 

označuje výrazem immanent grace.787 Sekulární člověk se ve světě duchovně 

zabydlel. Křesťanství, jehož očekávání příchodu parusie odklání pozornost od 

tohoto světa, tak stojí před nebezpečím záporného postoje k životu samému a 
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vzdálení se zkušenosti sekulárního člověka. Tuto hrozbu zachycuje současná 

literatura, v níž se často objevují motivy odcizeného křesťanství.788 Vahanian si 

všímá, že smrt Boha současný člověk prožívá jinak než Nietzsche a 

Dostojevskij. Zatímco Dostojevského postavy byly skutečností smrti Boha 

otřeseny, nebo fascinovány a Nietzsche pojímal smrt Boha jako zlomovou 

událost ohlašující novou svobodu člověka, současný člověk přistupuje ke světu 

bez Boha téměř samozřejmě a Camuseho otázka sebevraždy mu ani nepřichází 

na mysl. 789  Současný člověk žije ve světě milosti bez Boha. Na rozdíl od 

křesťanské etiky odpuštění vychází post-Christian ethic z předpokladu 

nevinnosti.790  

Zdroj náboženské krize je podle Vahaniana třeba hledat v samotném 

křesťanství, jehož vývoj dovedl západního člověka ke zkušenosti smrti Boha.791 

Vlivem tohoto vývoje se současný člověk ocitl v po-křesťanské epoše. Ta je 

charakterizována třemi rysy. Za prvé tím, že se dnešní křesťanství stalo 

religiosity. Za druhé tím, že křesťanství a jeho etika již kulturně neodpovídá 

současnému světu, a za třetí tím, že křesťanství přestalo být v moderním světě 

nezpochybnitelnou autoritou.792 Dnešní podoba křesťanství (religiosity) se již 

zcela odklonila od původní biblické zvěsti a slouží již jen jako nástroj 

k naplňování individuálních i společenských potřeb. Vahanian takové 

náboženství nazývá do-it-yourself-religion.793 Po-křesťanský svět je tak podle 

Vahaniana stále ještě náboženský, avšak je to právě náboženství, které pro 

křesťanskou víru představuje největší nebezpečí. 794  Pro křesťanství se tedy 

nejedná o krizi vnější, ale vnitřní.795  Religiozita se stala falešnou náhražkou 

křesťanské víry.796 Tato immanentist religiosity je, podle Vahaniana, největším 

nebezpečím, jelikož staví člověka na místo Boha. 797  Přesto může být podle 

Vahaniana období smrti Boha přechodné.798  Současný stav ukazuje, že Bůh 

mizí, jakmile náboženství proměňuje Boha na pouhý kulturní doplněk či 

společenský ideál.799 Z tohoto hlediska může být smrt Boha pouhým kulturním 

 
788 VAHANIAN, G. The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, 108-109. 
789 Tamtéž, s. 132. 
790 Tamtéž, s. 185. 
791 Tamtéž, s. 117. 
792 Tamtéž, s. 49-52.  
793 Tamtéž, s. 57. 
794 Tamtéž, s. 113.  
795 Tamtéž, s. 112. 
796 Tamtéž, s. 199. 
797 Tamtéž, s. 230. 
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fenoménem, který odhaluje neadekvátnost současných koncepcí. 800 

Východiskem z této situace je postoj, který odhaluje faleš takového náboženství, 

čímž vyvolává vnitřní očistnou proměnu současného křesťanství. Křesťanství se 

musí oprostit od nánosů antropocentrického, a tedy modloslužebného postoje. 

Touto cestou se podle Vahaniana vydala současná literatura, která zobrazuje 

sebeodcizení křesťanské tradice a její postupné vyprazdňování, čímž zároveň 

pod nánosem lidských iluzí odkrývá její ztracenou podstatu.801 Literatura tak 

ukazuje cestu k vnitřní proměně křesťanství. Jde o cestu návratu ke skutečnému, 

transcendentnímu Bohu.  

Očistu křesťanské víry Vahanian definuje jako cestu křesťanského 

ikonoklasmu.802 Při něm má docházet k odpoutání se od svodů religiozity803 a 

všech projevů idolatrie v jeho náboženských i nenáboženských projevech.804 

Teologie smrti Boha se nemá podle Vahaniana stát kolébkou nového 

náboženství. Fenomén smrti Boha může být osvobozující pouze jako přechodný 

kulturní jev.805 Vahanian trvá na nezbytnosti víry v Boha jakožto prevenci před 

deifikací člověka. Těmito názory se Vahanian vyřadil z tvrdého křídla radikální 

teologie (hard radicals). 

 

 

5.2.3 Román Běsi v interpretaci T. J. J. Altizera  

Jen čtyři roky po Hamiltonově knize vychází další christologická 

publikace z dílny radikální teologie. Nese název The Contemporary Jesus a 

jejím autorem je T. J. J. Altizer. Altizer se v knize hlásí k Hamiltonově Post-

historical Jesus jako ke své nejbližší inspiraci k napsání své knihy.806 Pilířem 

knihy je snaha o oživení apokalypticismu, který byl, podle jejího autora, v 

průběhu dějin křesťanství postupně upozaďován, a nakonec zcela zapomenut. 

Ústřední teologická argumentace knihy se opírá o A. Schweitzera, kterého 

Altizer označuje za primal father of the apocalyptic interpretation of the New 

Testament.807  
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Podle Altizera se současná novozákonní teologie vzdálila oblasti žité víry 

a skutečnému životu vůbec. Živá víra však přežívá v oblasti umělecké tvorby, 

kterou Altizer označuje výrazem imaginary vision, čímž má na mysli především 

literaturu na pomezí beletrie a teologie. Základní argumentace Altizerovy knihy 

je tedy podobná jako u Hamiltona. Suchopárná akademičnost současné 

novozákonní teologie pouze poukazuje na obecnější krizi teologie, která se 

v průběhu 20. století, a zejména po vyčerpání marxismu jakožto sekularizované 

teologie, dostává do mrtvého bodu. Tento mrtvý prostor je východiskem 

teologie smrti Boha. Důsledkem této krize je současný fundamentalismus, který 

žije zcela nezávisle na kritickém teologickém bádání.808Apokalyptická témata se 

z oblasti odborné teologické literatury přemístila do umělecké literární tvorby 

(imaginary vision), kde žijí volně a zcela nezávisle na akademické teologii. Za 

cíl knihy označuje Altizer propojení novozákonní teologie se světem imaginary 

vision, čímž si stejně jako Hamilton otevírá cestu do světa moderní literatury.809 

 Podle Altizera došlo v dějinách křesťanství vlivem oddálení parusie k 

převrácení (reversal) Ježíšovy původní apokalyptické a radikální zvěsti, a 

společně s tím i k přechodu od prvotního křesťanství (primitive Christianity) ke 

křesťanství katolickému (Catholic Christianity). 810  Ježíšovo původně 

apokalyptické zvěstování Božího království podle Altizera ohlašovalo příchod 

nového věku a tím i zánik věku starého. Tento nový věk se, podle Altizera, 

ohlašuje jakožto příchod Božího království a je naplňován v události kříže. Kříž 

je Altizerovi místem, kde dochází k apokalypticky radikální proměně božství, 

kterou Altizer, v návaznosti na W. Blakea, G. W. F. Hegela a F. Nietzscheho, 

označuje výrazem smrt Boha. Tato smrt je podle Altizera apokalyptickou 

skutečností par excellence a je evangelijně vyjádřena obrazem Ukřižovaného 

Krista. V době moderní je smrt Boha poprvé ohlášena W. Blakeem.811 Tato 

zvěst o smrti Boha, která vystihuje náladu moderní doby, je, podle Altizera, 

opakováním (repetition) a uskutečněním (realization) Kristovy smrti na kříži, a 

tudíž Ježíšovou spasitelnou událostí.812 Apokalyptický Ježíš byl, podle Altizera, 

teologicky znovuobjeven až A. Schweitzerem. Takového Ježíše však již před 

Schweitzerem zobrazuje Christian epic tradition,813 což je výraz, kterým Altizer 

označuje konkrétní literární tradici sahající od doby novověku až po modernu. 

 
808 ALTIZER, T. J. J. The Contemporary Jesus, s. ix-x. 
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Tato literatura předkládá oproti ortodoxním systémům jinou, alternativní podobu 

Ježíše. Je to Ježíš, který si uchovává radikální, apokalyptické a zároveň často i 

heretické rysy. Altizer v této souvislosti zmiňuje jména jako D. Alighieri,           

J. Milton, W. Blake a J. Joyce. 814  Pro tento literárně křesťanský proud je 

příznačná jeho neortodoxnost hraničící s herezí, apokalyptický náboj, prolínání 

protikladů Bůh/Satan a s tím související démonický aspekt. Skandálně 

apokalyptický charakter této tradice čtenáře uvádí do původního, taktéž 

apokalyptického kontextu historického Ježíše. Mezi představitele Christian epic 

tradition Altizer dále řadí S. Kierkegaarda a F. M. Dostojevského. Oba myslitelé 

podle Altizera téměř apokalypticky ohlašují konec epochy tradičního křesťanství 

(Christendom) a příchod znovuobjevené, apokalyptické víry (revolutionary 

recovery or discovery of faith). 815 Altizer v této souvislosti považuje 

Kierkegaarda a Dostojevského za authentic prophets … a … apocalyptic 

prophets ... moderní doby.816  

 Blíže se Altizer Dostojevským v této knize zaobírá v kapitole s názvem 

The Nihilistic Jesus: Dostoyevsky and Nietzsche.817 Již název prozrazuje, že oba 

myslitele bude autor číst s ohledem na jejich tematickou blízkost. Stejně jako 

Hamilton i Altizer se ve své knize omezuje na jedinou knihu Dostojevského, 

tentokrát na román Běsi. V případě Nietzscheho odkazu se Altizerova 

interpretace bude opírat především o jeho knihu Antikrist.  

 Altizer svoji argumentaci zakládá na Nietzscheho kritice křesťanství. 

Nietzsche nachází v křesťanství prvky nihilismu a samotné křesťanství považuje 

za původce nihilismu vůbec. Altizer poukazuje na to, že křesťanství je v 

Nietzscheho interpretaci pojímáno jako deformační převrácení (reversal) 

Ježíšova původního učení. Altizer pracuje s Nietzscheho konceptem 

převráceného křesťanství na jedné straně a původní Ježíšovou zvěstí na straně 

druhé. Stejně jako Dostojevskij, byl i Nietzsche fascinován postavou Ježíše. 

Nietzscheho Antikrist sleduje cesty, kterými pozdější křesťanská tradice 

převrátila Ježíšovo učení naruby, když původní Ježíšovu zvěst odpuštění a 

svobody (evangel) nihilisticky přetavila v zotročující dysangel. Altizer na tuto 

hypotézu rozštěpeného křesťanství navazuje. Bůh křesťanské tradice pro něj v 

návaznosti na Nietzscheho kritiku představuje princip negace, a to především 

vůči veškerému projevu života. Smrt tohoto negujícího Boha má pozitivní a 

 
814 ALTIZER, T. J. J. The Contemporary Jesus, s. xx. 
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osvobozující účinek, jelikož pozitivně a spásonosně tuto negaci překonává. Smrt 

Boha je tak, podle Altizera, vykupitelskou událostí. 818  Rozvratný element 

křesťanství byl však, podle Altizera, umožněn už samotným Ježíšem, kterého 

radikální teolog označuje za původce současného nihilismu. Zde nachází Altizer 

styčný bod mezi Nietzschem a Dostojevským, jelikož tento ruský autor si byl, 

podle Altizera, sám dobře vědom rozkladných tendencí uvnitř křesťanství a 

navázal na ně ve své umělecké tvorbě. Vliv Dostojevského na Nietzscheho 

Altizer podkládá krátkými biografickými citacemi z Nietzscheho textů, v nichž 

se k tomuto vlivu německý filozof sám přiznává. 819  Altizer oba myslitele 

označuje za purest prophets of nihilistic age,820 přičemž neztrácí z očí skutečnost 

bytostné provázanosti nihilismu s křesťanstvím, na níž již před ním poukázal 

Nietzsche. Dostojevskij je sice podle Altizera our greatest and purest Christian 

novelist,821  avšak je to právě vzájemná provázanost nihilismu a křesťanství, 

kterou Dostojevskij Altizera nejvíce oslovil. Ta je, podle Altizera, nejpatrnější v 

románě Běsi s jeho tématikou démonismu, k němuž Dostojevskij podle Altizera 

nepřistupuje jen z hlediska politického, nýbrž i teologického: … truly Satanic 

power which Dostoevsky believed was virtually incarnate in the modern 

world.822 Toto tvrzení Altizer argumentačně nijak nepodkládá, poslouží mu však 

v jeho tezi, podle níž Dostojevskij spadá do skupiny tvůrců, kteří oživují 

apokalyptickou dimenzi, tedy do kategorie Christian epic tradition. Vztah 

nihilismu a křesťanství není podle Altizera v Běsech dualistický jako v Novém 

zákoně, nýbrž dialektický. 823  Ačkoliv jde o opaky, jsou ve vzájemném 

dialektickém vztahu. V Běsech jsou propojena témata nihilismu a křesťanské 

víry, a to především v symbolu oběti jakožto nihilistické a sekulární nápodoby 

novozákonní Kristovy oběti: The movement of sacrifice is the deepest plot of this 

and all of Dostoyevsky´s novels.824 Takto pojaté téma oběti v románu ztělesňují 

postavy Stavrogin a Kirillov. Románové téma oběti jakožto nápodoby Krista 

dává Altizer do souvislosti s pravoslavnou kenotickou tradicí a s jejím důrazem 

na imitatio Christi.825 Taktéž Kirillovův koncept člověkobožství je Altizerem 

uveden do souvislosti s pravoslavnou tradicí theosis826 a se Solovjovým učením 

o boholidství, kterým se podle Altizera ruský autor inspiroval a dále je rozvíjel 
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způsobem přesahujícím rámec tradičního křesťanství. 827  V této souvislosti 

Altizer o Dostojevském hovoří jako a prophet of … a radically new Christianity, 

jehož literárním reprezentantem je postava Kirillova.828  

 Ačkoliv u Dostojevského téma spásy zřetelně vyrůstá z evangelijní 

tradice, objevuje se vždy v převrácené formě, což je podle Altizera nejvíce 

patrné v případě románu Běsi. Tam, kde se Dostojevskij pokouší o vylíčení 

oběti, či spásy v ortodoxně ryzí podobě, tam, podle Altizera, předkládá spásu až 

komicky nepřesvědčivou (Altizer zde odkazuje na závěrečnou scénu románu, 

v níž Stěpan Trofimovič konvertuje ke křesťanství). 829  Naopak 

nejpřesvědčivějším představitelem Dostojevského new Christianity je Kirillov. 

Kirillovův ateismus je paradoxní: … one in which Kirillov knows that God 

doesn´t exist and can´t exist, and yet God is necessary and must exist. 830 

Podobně jako Hamilton v případě Ivana Karamazova dopouští se i Altizer příkré 

identifikace Kirillových postojů s postoji jeho autora, když tvrdí, že Kirillov is a 

deep embodiment of Dostoyevsky himself.831 Jak Kirillov, tak ruský romanopisec 

byli, podle Altizera, tormented by God.832 Altizer Dostojevského označuje za 

umělce, který byl theologically tormented as have been a few other artists.833 

Znovu se tak na poli radikální teologie objevuje téma zoufalství související 

s hlubokým prožitkem ztráty víry. Paradoxní povahu Kirillovovy víry Altizer 

ozřejmuje na pozadí jeho analogie k Ježíšově oběti. V Altizerově teologii se 

vždy vše vrací ke Kristově kříži jako k ústřednímu bodu jeho teologie. 

Kirillovova sebevražda z vlastní svobodné vůle zároveň je i není nápodobou 

Kristovy oběti na kříži. Kristova oběť je v Altizerově pojetí apokalyptickou 

událostí implikující smrt Boha jakožto završení Boží kenose. Tato skutečnost 

však byla v dějinách vytlačena náporem strachu ze smrti. Kirillov tuto oběť 

uskutečňuje znovu a zároveň jinak. Uskutečněním absolutní svévole (by an act 

of absolute Self-will) v podobě dobrovolné sebevraždy dochází cestou absolutní 

self-negation and self-emptying834 k absolutní svobodě. Dosažením této svobody 

člověk překonává Boha a sám se jím zároveň stává. Kirillovova oběť není jen 

sebevraždou, ale i vraždou Boha. Zároveň však jde o opakování Kristovy oběti, 

neboť evangelijní Kristus v Altizerově interpretaci umírá taktéž ze svobodné 
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vůle. Proto je podle Altizera Kirillov the holiest figure in Devils ... a také … the 

most sacrificial figure. 835  Altizer správně poukazuje na to, že Kirillov je 

Stavroginovým výtvorem a obrazem jeho vlastního rozeklaného nitra. Zde si 

Altizer všímá i toho, že stejně jako Kirillov je i Stavrogin ztělesněním principu 

svévolnosti i obětavé víry zároveň. Následující citací z románu Běsi Altizer 

poukazuje na paradoxní podobu Stavroginovy víry: ... if he (Stavrogin, pozn. 

autora práce) believes, he doesn´t believe that he believes, and if he doesn´t 

believe, he doesn´t believe he doesn´t believe. 836  V souvislosti s paradoxní 

prezentací křesťanských témat v románu Běsi se Altizer zmiňuje i o 

Stavroginově vyznání démonické víry. Stavrogin doznává, že ačkoliv věří v 

démony, nevěří zároveň v Boha. Románový starec Tichon na základě tohoto 

doznání Stavrogina ubezpečuje o tom, že ateismus je na předposledním stupínku 

žebříku k dokonalé víře.837  K tomuto vyznání se Altizer přihlásí a dodá, že 

Stavroginova démonická víra je vlastně dialektickou obdobou křesťanské víry. 

Stavroginova ateistická víra je … repetition of life of Jesus a …. imitation of 

Jesus in a degraded and inverted kenotic sacrifice.838  

 Nietzsche byl, podle Altizera, podobně jako Dostojevskij posedlý Ježíšem 

a Bohem a symbol kříže pro něj představoval ten nejvyšší symbol ze všech. 

Altizer zachází tak daleko, že Nietzscheho šílenství, které ho na konci života 

zcela ochromilo, přirovnává ke Kirillovově sebevražedné oběti, a tím i potažmo 

k oběti Kristově. 839  Nietzsche, podle Altizera, porozuměl podstatě nihilismu 

právě proto, že vzal stejně jako Dostojevskij zcela vážně skutečnost smrti Boha. 

Jak Nietzsche, tak Dostojevskij, podle Altizera, chápali západní křesťanství jako 

ztělesněný nihilismus, který vyvrcholí na apokalyptickém konci dějin 

křesťanství. Tato smrt Boha však zároveň otevírá cestu k new Christianity,840 

čemuž, podle Altizera, Dostojevskij hluboce věřil.841 Toto nové křesťanství je 

završením a zároveň překonáním křesťanského nihilismu. Je jak překonáním, 

tak i obnovením původního Ježíše. Smrt Boha je jakožto zkušenost moderního 

člověka událostí, k níž dochází pod vlivem dovršení nihilismu. Tato smrt je 

negací Boha dosavadní křesťanské tradice a tato událost má osvobozující a 
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836 Tamtéž. 
837 Tamtéž, s. 151. 
838 Tamtéž. 
839 Tamtéž, s. 157. 
840 Tamtéž, s. 158. 
841 Tamtéž. 
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spásonosný charakter.842 Dostojevskij i Nietzsche si právě tohoto osvobozujícího 

a nadějného charakteru této události byli vědomi.843  

Altizerova esej je typickou ukázkou tendenčního čtení Dostojevského 

románu prizmatem teologie smrti Boha. Vytýká-li Hamilton Thurnesenovi 

tendenční a zjednodušující výklad Dostojevského z hlediska postoje víry,844 je 

možné to samé říct i o Altizerově radikální teologii, ačkoliv tentokrát jde o 

pohled opačný. 

Román Běsi, který je nejen v dialektické teologii, ale i u ostatních 

představitelů radikální teologie zřetelně opomíjen, je Altizerovi natolik blízký, 

že se k jeho rozboru opakovaně vrací. Ve svém pozdějším eseji s názvem 

Ancient and modern Apocalypticism se Altizer o tomto románu vyjádří jako o … 

the most prophetic novel of th 20the century. 845  Podle něj tento román 

nejzřetelněji ohlašuje příchod apokalypticky nihilistických nálad 20. století.846   

K románu Běsi se Altizer přihlásí ještě jednou, a to ve své knize s názvem Living 

the death of God: A Theological Memoir. Zde Altizer píše: I must confess that I 

most purely discovered the death of God in Dostoevsky´s The Possessed or 

Demons, and here the purest language of the death of God is a language of 

prayer. Kirillov is clearly both an atheistic and an apocalyptic saint, and this is 

a pure apocalypticism, so that Kirillov lives and dies an apocalypse that is an 

atheistic apocalypse, and yet an atheistic apocalypse that is an anamnesis of 

Jesus himself.847  

Románem Běsi se Altizer zabývá téměř po celý svůj život. Již v roce 1967 

vychází kniha s názvem Toward a New Christianity: Readings in the Death of 

God. Kniha obsahuje devatenáct samostatných esejů různých autorů, které 

Altizer vybral, okomentoval a následně publikoval. Kniha je rozdělena do tří 

oddílů. První oddíl obsahuje texty těch autorů, kteří se jako první zabývají 

fenoménem smrti Boha v moderním světě. Jsou to W. Blake, W. Hegel,             

S. A. Kierkegaard, F. M. Dostojevskij, F. W. Nietzsche a S. Weilová. Druhý 

oddíl obsahuje texty teologů 20. století, kteří měli přímý vliv na vznik radikální 

teologie. Altizer zmiňuje K. Bartha, M. Bubera, P. Tillicha, R. Bultmanna a      

 
842 ALTIZER, T. J. J. The Contemporary Jesus, s. 159. 
843 Tamtéž. 
844 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 92. 
845 ALTIZER, T. J. J. Ancient and modern Apocalypticism. In: ALTIZER, T. J. J. The Call to Radical Theology, Albany: 
State University of New York Press, 2012, s. 22. 
846 Tamtéž. 
847 ALTIZER, T. J. J. Living the Death of God: A Theological Memoir, s. 150.  
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H. Brauna. Třetí oddíl se skládá z esejů, které již náleží do oblasti teologie smrti 

Boha. Jejich autory jsou J. Taubes, J. B. Cobb, Jr., G. Vahanian, W. Hamilton, 

P. van Buren, T. J. J. Altizer, W. Mallard a M. Kaufman. V případě 

Dostojevského textu je zvolen výňatek z románu Běsi. Jde o dialog Kirillova a 

Petra Stěpanoviče, v němž Kirillov objasňuje svoji koncepci člověkoboha a svůj 

pseudo-křesťanský koncept sebevražedné oběti, která má být prostředkem k 

dosažení člověkobožství. Podle Kirillova je údělem člověka ve světě bez Boha 

dosáhnout stavu božství. Toho lze docílit jedině aktivním projevením absolutně 

svobodné vůle, a to prostřednictvím sebevraždy vykonané ze zcela svobodné 

vůle. V románové pasáži uvedené v Altizerově knize se objevují témata 

charakteristická pro radikální teologii. Jsou jimi smrt Boha a s ní související 

ateismus, kristocentrismus a Ježíš jakožto etický vzor, důraz na absolutní 

hodnotu daného okamžiku, pozitivní postoj k imanentní dimenzi světa, převzetí 

odpovědnosti za sebe i za tento svět v čase po smrti Boha a nakonec i 

rozporuplná a paradoxní podoba křesťanské víry. Altizerův úvodní komentář k 

citované pasáži z Běsů je výzvou na adresu teologů, aby tento román četli, 

ačkoliv byl bohoslovci doposud opomíjen na úkor teologického „bestselleru“ 

Bratři Karamazovi. Altizer označuje Dostojevského za posledního velkého 

myslitele, který přesvědčivě domýšlí východiska křesťanské víry, a to především 

ve své postavě Kirillova, kterého Altizer označuje za … a sacred hero to seekers 

of a radical form of faith.848  

 Zcela poprvé se Altizer románem Běsi zabývá ve své rané publikaci 

Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred.849 Ústředním cílem knihy je, 

podle jejího autora, nalézt prostřednictvím Eliadeho religionistických 

východisek takovou podobu víry, která by odpovídala požadavkům 

současnosti.850  M. Eliade je podle autora knihy představitelem dialektického 

myšlení, které stojí v protikladu k racionalistické tradici západního myšlení 

s jeho výhradně pojmovým přístupem k oblasti posvátna.851 Eliadeho dialektické 

myšlení, které vychází ze hry protikladu posvátného a profánního, vůči této 

racionální evropské tradici představuje alternativu. V Eliadeho dialektice 

posvátného a profánního se jeden princip může projevovat pouze na základě 

negace principu druhého. 852 Altizer v návaznosti na Eliadeho tvrdí, že smysl pro 

posvátné se v současném světě může projevit pouze skrze svůj opak, a to 

 
848 ALTIZER, T. J. J. Toward a new Christianity: Readings in the Death of God Theology, s. 73.   
849 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 107-115. 
850 Tamtéž, s. 18-19. 
851 Tamtéž, s. 30-31, 37. 
852 Tamtéž, s. 26. 
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prostřednictvím principu coincidentia oppositorum, který Altizera zaujal 

především při četbě Eliadeho. V současném světě, tedy ve světě bez Boha, se 

posvátno může projevit pouze skrze dialektickou negaci. 853  Původní 

eschatologická víra raného křesťanství se taktéž vydala cestou dialektiky, když 

převrací a neguje řád současného světa. Eschatologický princip primitivního 

křesťanství byl však podle autora opuštěn v průběhu postupné helenizace 

křesťanství. Již Janovo pojetí vtělení Ježíše jakožto věčného Logu stojí 

v příkrém opaku k pojetí Ježíše jakožto Mesiáše, který přichází hlásat Boží 

království, čímž nastoluje řád nového věku.854 S vývojem dogmatu církve jsou 

tak přibližovány řády nového a starého věku, a tím je i narušen dialektický vztah 

mezi nimi. Svět tak stojí od věčnosti ve stejném, nenarušen a neproměněn 

příchodem Božího království. 855  V dialektickém myšlení se však posvátné 

projevuje pouze prostřednictvím zásadní proměny profánního.856 Odkloněním 

křesťanské zvěsti od jejího eschatologického základu je opuštěn dialektický 

princip. Současné křesťanství proto musí znovu nalézt svoji ztracenou 

dialektickou podobu, a postavit se tak kriticky k dosavadní západní dogmatické 

tradici. Zde se Altizer stejně jako ve všech svých základních textech opírá o 

svědectví modern prophets, mezi něž řadí i F. M. Dostojevského. Toho Altizer 

považuje za představitele dialektického způsobu myšlení, v němž také spatřuje 

jedinou cestu k regeneraci křesťanské víry v moderním světě. Kniha Mircea 

Eliade and the Dialectic of the Sacred se opírá o dialektickou metodu autora této 

knihy. Právě v souhře profánního a posvátného se podle Eliadeho probouzí 

náboženské vědomí archaického člověka. Stejně jako musel člověk archaický 

negovat profánní čas, aby dosáhl posvátného,857 musí člověk moderní rozehrát 

dialektickou hru posvátného a profánního, má-li náboženská víra znovu ožít 

v současném světě. Moderní člověk musí však dialektický vzorec archaického 

člověka převrátit. Posvátné je svrženo na zem, kde je poté také rozpoznáno 

jakožto smrt Boha. 

 Dostojevskij se ve své literární tvorbě podle Altizera nacházel na pomezí 

víry a ateismu: No writer has simultaneously lived so deeply within the worlds of 

faith and unbelief.858 Oba protipóly se u Dostojevského nacházejí ve vzájemné 

dialektické syntéze, na níž se Altizer ve své interpretaci soustřeďuje. Altizer si 

všímá toho, že i ty nejateističtější postavy jako Raskolnikov, Stavrogin, Kirrilov 

 
853 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 24. 
854 Tamtéž, s. 66-67. 
855 Tamtéž, s. 71. 
856 Tamtéž, s. 72. 
857 Tamtéž, s. 43. 
858 Tamtéž, s. 107. 
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a Ivan současně vykazují rysy světců. 859  Nejzřetelněji se tato skutečnost 

projevuje u postavy Kirillova a, podle Altizera, je to právě on, kdo ztělesňuje 

Dostojevského nejhlubší náboženské přesvědčení. 860  Podobně jako sám jeho 

autor je i Kirillov hlasatelem víry i nevíry zároveň. Altizer ho označuje výrazem 

atheistic mystic.861  Kirillov je, opět podobně jako Dostojevskij, ateistou, který 

se nemůže vzdát své posedlosti Bohem. Kirillov ví o nemožnosti Boží existence, 

ale zároveň bez ní nemůže žít.862  Nevěří v ideu věčného života, neboť ví o 

skutečnosti smrti Boha, kterou, podle Altizera, Dostojevskij hlásal ještě horlivěji 

než Nietzsche.863 Kirillov přenáší věčnost do imanentní roviny a chce ji prožívat 

tady a teď v jakémsi mystickém prožitku, kdy čas ustrne a hrot smrti je tím 

otupen. Tohoto v podstatě náboženského cíle chce Kirrilov dosáhnout 

dobrovolnou, a tudíž zcela svobodně svévolnou sebevraždou. Tímto radikálním 

aktem, který je jakousi nápodobou Kristovy oběti na kříži, Kirillov překonává 

Boha, kterého chápe jako zpředmětnění strachu ze smrti. Touto mystickou 

sebevraždou, jejíž podstatou je překonání strachu ze smrti, se sám Kirillov stává 

Bohem čili bohočlověkem, který se prolamuje do dimenze nového života, kde 

již Boha není.864 Kirillov je náboženskou i ateistickou postavou zároveň a jako 

takový se Altizerovi stává ztělesněním křesťanského ateismu. Kirillov je 

obrazem Ukřižovaného ve světě bez Boha. Dostojevskij tak, podle Altizera, 

vytvořil zcela moderní obraz Ježíše.865 Stejně jako smrt Ježíšova, je i Kirillova 

oběť cestou spásy a prostředkem osvobození člověka. Kirillov i Ježíš otevírají 

brány Božího království, ačkoliv u Dostojevského zcela v rámci profánní 

dimenze.866  

Altizer se pozastavuje i u Dostojevského vlastního pojmu člověkobožství 

(man-godhood). Altizer tvrdí, že tímto slovem Dostojevskij parafrázuje původně 

pravoslavný pojem bohočlověčenství (God-manhood), který dále filozoficky 

rozpracovával Dostojevského přítel V. Solovjov.867 Podle Altizera k převrácení 

těchto dvou pojmů u Dostojevského dochází … almost in spite of himself,868 tedy 

 
859 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 109. 
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863 Tamtéž, s. 108. 
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867 Tímto tématem se podrobněji zabývají N. A. Berďajev a F. C. Copleston. BERĎAJEV, N. A. Dostojevského 
pojetí světa, s. 120-135; COPLESTON, F. C. Russian Religious Philosophy: Selected Aspects, Wellwood: Search 
Press Ltd, 1988, s. 59-79.   
868 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 112. 
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jaksi nezáměrně, či dokonce podvědomě. To, že Dostojevskij k tématu 

člověkobožství dochází v zápalu své umělecké tvorby, je, podle Altizera, 

důvodem, proč jsou jeho ateistické postavy přesvědčivější než ty postavy, které 

reprezentují stanovisko víry.869 Svět Dostojevského víry je světem protikladů, 

dialekticky sepjatých principem coincidentia oppositorum. 870  Odtud podle 

Altizera pramení i Dostojevského fascinace ďáblem a jeho notoricky známá 

neschopnost ztvárnit literární podobu čisté víry neposkvrněnou aspektem jejího 

protikladu.871 

 Skrze dialektickou aplikaci principu coincidentia oppositorum se tak 

Dostojevskij v případě Kirillova snaží o vystižení moderního obrazu Krista. 

Podle Altizera je Kirillov Dostojevského nejryzejším představitelem moderního 

ateismu a hlasatelem smrti Boha. Zároveň platí i to, že žádná jiná postava 

nehlásá křesťanskou ideu věčného života s takovým zaujetím jako Kirillov. 

Pouze v románu Běsi Dostojevskij předkládá jasnou a srozumitelnou podobu 

vykoupení. Kirillov je, ve světle principu coincidentia oppositorum, ztělesněním 

protikladů víry i nevíry zároveň. Je Kristem i Antikristem v jednom těle a jeho 

sestup do pekel je zároveň i nanebevstoupením. Pouze takto paradoxní podoba 

víry může, podle Altizera, dávat smysl modernímu, ateistickému člověku.872 

Propojením profánního a posvátného principu Altizer nachází cestu ke 

křesťanství, přijatelnému i pro člověka dnešní doby.873 Altizer se pozastavuje 

nad tím, že to byl právě křesťan Dostojevskij, který jako první odhalil pozitivní 

sílu radikálně profánního principu.874 V této souvislosti Altizer Dostojevského 

přirovnává k šamanovi, který extaticky sestupuje do podsvětí démonů, aby 

odtud vynesl na světlo lék posvátného principu. 875  Dostojevskij byl, podle 

Altizera, prvním umělcem, který se zcela vydal moci profánního a démonického 

principu jakožto silám, které jsou v dialektickém vztahu k posvátnému. 

Dialektická hra protikladů vede k regeneraci posvátného. Altizer tak může o 

Dostojevském napsat: Through his novels we learn that the terrifying power of 

darkness is inseperable from the redemptive power of the sacred, that the deeper 

we are drawn into the creative depths of darkness the more real the actual 

presence of the sacred becomes. Thus it is by means of the very power of the 
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demonic – of the profane – that an epiphany of the sacred occurs.876 Pouze 

takové pojetí křesťanské víry může být, podle Altizera, dnešnímu člověku 

srozumitelné.877 

 

 

5.2.4 Román Zločin a trest v interpretaci R. E. Friedmana 

  

Ačkoliv americký židovský biblista R. E. Friedman nikdy nebyl spojován 

s teologií smrti Boha, ve své knize Mizení Boha na tento proud myšlení otevřeně 

navazuje. Friedman zde předkládá ústřední hypotézu, podle níž se Bůh 

v historickém průběhu židovsko-křesťanské civilizace z dějin postupně vytrácí 

(disappears). Tento proces mizení Boha, podle autora, začíná již v textech 

Starého zákona a pokračuje v dějinách evropské civilizace, ačkoliv je explicitně 

pojmenován a ohlášen teprve F. Nietzschem a F. M. Dostojevským. 878  Ve        

20. století již skutečnost smrti Boha prostupuje všemi oblastmi lidského myšlení 

a kultury, včetně teologického diskurzu. 879  Friedman tento v podstatě 

sekularizační proces pojímá jako postupné a dobrovolné odcházení Boha z dějin, 

čímž je zodpovědnost za tento svět předávána do rukou člověka. Tento proces 

vrcholí v ohlášení zvěsti o smrti Boha (Dostojevskij, Nietzsche) a je v rámci 

křesťanské teologie reflektován teologií smrti Boha.880 Zdroj tohoto procesu je, 

podle autora knihy, vlastně podvědomý, vychází z psychologické podstaty 

vztahu otce a syna a Friedman o jej označuje za vedlejší efekt biblického 

myšlení. 881  Friedmanova metoda práce tak z velké části vychází z Freudovy 

psychoanalýzy, kterou aplikuje na otázky náboženské víry. Podobně jako         

R. L. Rubenstein hledá i Friedman v závěru knihy novou podobu náboženské 

víry, která by obstála před člověkem doby po smrti Boha, a nachází ji 

v kulturním odkazu židovského mysticismu, konkrétně v kabale.882  

Friedman se na základě dokládání četných vzájemných souvislostí mezi 

Dostojevským a Nietzschem snaží podpořit ústřední hypotézu své knihy, podle 

níž proces mizení Boha prochází soustavně dějinami západní kultury a ohlašuje 

se zcela explicitně u obou myslitelů současně, a přitom podivuhodně shodně. 

Friedman originálním způsobem poukazuje na biografické i tematické analogie 
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mezi F. Nietzschem a F. M. Dostojevským, a to především na pozadí 

interpretace románu Zločin a trest. Podle Friedmana byl Nietzsche všemi 

Dostojevského romány více než nadšen, ačkoliv se k poslednímu a 

nejvýznamnějšímu dílu Dostojevského (Bratři Karamazovi) nikdy nedostal. 

Dostojevskij se naopak, podle Friedmana, s Nietzscheho texty nikdy nesetkal. 

Friedman nepřipouští, že by Nietzscheho ústřední filozofické teze, včetně 

tématu smrti Boha, filozof přejal přímo od Dostojevského. Všímá si spíše jejich 

vzájemné tematické příbuznosti a zároveň poukazuje na to, v čem se oba 

myslitelé odlišují. Společným tématem obou autorů je podle Friedmana otázka 

smrti Boha. Ta je však u obou autorů vnímána jinak. Zvěst o smrti Boha, podle 

Friedmana, přesahuje oblast lidského rozumu. Nejde jen o pouhou informaci, 

nýbrž o událost, která bytostně zasahuje celého člověka a otřásá jím. Zatímco 

Nietzsche se podle Friedmana nebál vystavit se této pravdě zcela a sám 

vystupuje jako zvěstovatel Boží smrti, Dostojevskij ke stejné skutečnosti  

přistupuje s bázní a z pozice tradičního křesťana.883  Friedman si ale zároveň 

uvědomuje, že ve světě Dostojevského románů jsou argumenty ateistických 

postav přesvědčivější než apologetické snahy těch hrdinů, kteří zastávají 

stanovisko křesťanské víry.884 Znovu se zde objevuje rozpor, jehož tradičními 

reprezentanty se, nejen v textech radikálních teologů, stali Ivan a Aljoša. 

Friedman tak vychází ze základního předpokladu radikálních teologů, který 

spočívá v přijetí skutečnosti nábožensky ambivalentní podstaty Dostojevského 

textů. Na jedné straně si všímá, že Dostojevskij přistupuje k ateistické otázce se 

zdrženlivostí věřícího člověka, a na straně druhé chápe celou Dostojevského 

víru jako vnitřní zápas s otázkou Boha. Friedman nachází v textech ruského 

spisovatele i německého filozofa konflikt mezi potřebou Boha a nutkavou 

potřebou jeho popření. 885  Podle Friedmana právě Nietzsche pochopil 

protikladnou a ambivalentní povahu Dostojevského pojetí náboženské víry 

nejlépe ze všech jeho čtenářů, 886  ačkoliv sám Dostojevskij osobně nikdy 

nezastával otevřeně ateistické stanovisko jako Nietzsche. Stejně tak i radikální 

teologie se, podle Friedmana, nikdy nepřiklonila k ryze ateistickému stanovisku, 

nýbrž i přes svůj ateismus nadále setrvala v kulturním kontextu křesťanství.887 

 
883 FRIEDMAN, R. E. Mizení Boha, s. 202, 222, 223. 
884 Tamtéž, s. 202. 
885 Tamtéž, s. 198. 
886 Tamtéž, s. 222. 
887 Tamtéž, s. 222-223. 
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 Friedman předkládá svůj rozbor románu Zločin a trest. Právě tento román 

si Nietzsche, ze všech Dostojevského románů, oblíbil nejvíce.888 Friedmanův 

výklad je zajímavý především tím, že při srovnání obou myslitelů nevychází 

pouze z jejich tvorby, ale poukazuje i na souvislosti biografické. Je fascinující 

sledovat, jak se u Friedmana Nietzsche téměř proměňuje v literární postavu 

Raskolnikova. Raskolnikovova rodina se, podle Friedmana, podobá rodině, v níž 

žil Nietzsche.889 Friedman se v této souvislosti zaměřuje především na postavu 

otce. Všímá si podobností Dostojevského a Nietzscheho vztahu k jejich otcům a 

psychoanalyticky poukazuje na souvislosti mezi zkušeností smrti otce a 

prožitkem smrti Boha. 890  Tuto souvislost autor ilustruje na základě rozboru 

literárního symbolu koně v románu Zločin a trest. V románovém textu se kůň 

objevuje několikrát, nikde však není obraz koně tak působivý jako 

v Raskolnikovově snu. Friedman tuto scénu považuje za jeden z nejděsivějších 

literárních výjevů světové literatury.891  Krutému bičování koně zde společně 

přihlížejí malý Raskolnikov a jeho otec. Friedman na základě Dostojevského 

vlastních vzpomínek poukazuje na to, že autor románu byl k líčení tohoto 

výjevu inspirován vlastní zkušeností. Dostojevskij byl sám ve svém dětství 

v doprovodu svého otce svědkem podobného násilí páchaného na konkrétním 

koni. Správně si Friedman všímá i toho, že v románu není bičován jen kůň, 

nýbrž i sám Raskolnikov. R. Kuthan poukázal na souvislosti tohoto románového 

obrazu s novozákonními pašijovými texty a upozornil na možné asociační 

souvislosti bičovaného koně s Ježíšovým mesiášským utrpením. 892 Tento 

románový výjev měl podle Friedmana neobyčejně silný vliv na Nietzscheho. 

Zajímavým způsobem Friedman poukazuje na to, jakou roli hraje kůň 

v Nietzscheho osobním životě. V knize Mizení Boha najde čtenář i historickou 

fotografii, která zachycuje Nietzscheho jakožto zapřaženého koně, bičovaného 

mladou ženou.893 Bezprostředně předtím, než Nietzsche nadobro podlehne své 

nemoci, kterou Friedman nazývá šílenstvím, Nietzsche v Turíně spontánně 

objímá šíji koně a pláče. Friedman nepřímo poukazuje na to, že Nietzsche 

v turínském koni mohl spatřovat bičovaného koně z románu Zločin a trest, který 

ho natolik inspiroval, že Friedman Nietzscheho turínskou zkušenost s koněm 

považuje za vyvrcholení všech Nietzscheho vnitřních tendencí souvisejících 

 
888 FRIEDMAN, R. E. Mizení Boha, s. 173. 
889 Tamtéž, s. 176. 
890 Tamtéž, s. 188-189. 
891 Tamtéž, s. 191. 
892 KUTHAN, R. Literární proměny kříže jako mesiášského symbolu v románu Zločin a trest. In: Paideia – 
Philosophical E-journal of Charles University 4/XV/2018 – Autumn 2018. 
893 FRIEDMAN, R. E. Mizení Boha, s. 165. 
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s tématem smrti Boha. Friedman dále upozorňuje na to, že v období, které 

následuje bezprostředně po turínském objímání koně, se Nietzsche začíná sám 

opakovaně ztotožňovat s různými vykupitelskými postavami, včetně Krista.894  

Souvislost koně se smrtí otce, a potažmo i smrtí Boha, Friedman 

vysvětluje freudovským výkladem symbolu koně, který má symbolicky 

znázorňovat archetyp otce. Friedmanovo propojení symbolu koně s božskými 

atributy považujeme za správný výklad, ačkoliv nedostatečně interpretačně 

podložený. Kuthan v diplomové práci Pokání a vykoupení v románu Zločin a 

trest na pozadí biblických textů nezávisle na Friedmanovi předložil výklad 

tohoto románového koně jakožto mesiášského symbolu.895 Zatímco Friedman 

prostřednictvím psychoanalytické interpretace poukazuje na to, že symbol koně 

reprezentuje otcovský a zároveň božský princip, Kuthan na základě 

novozákonního a románového textu ukazuje, že symbol bičovaného koně je pro 

Dostojevského důležitý právě v jeho souvislostech s mesiášskými motivy. Obě 

interpretace však shodně dokládají nejen fascinaci, ale i osobní zápas, který jak 

Dostojevskij, tak Nietzsche s Bohem a s ním souvisejícími mesiášskými 

archetypy sváděli. Friedman tento zápas pojímá především psychoanalyticky. 

Tento zápas, který Dostojevskij i Nietzsche osobně prožívali a vyjádřili ve svém 

díle, je, ve Friedmanově pojetí, zároveň dilematem každého člověka. Projevuje 

se jako vnitřní rozštěpení potřeby Boha/otce a zároveň přirozené touhy se tohoto 

Boha/otce zbavit na své cestě za dospělostí a nezávislostí. Projevy tohoto zápasu 

Friedman nachází již v Jákobově souboji s andělem (Gn 32), 896 ale zde tento 

princip neutichá. Prochází dále dějinami biblické kultury, až se u Dostojevského 

a Nietzscheho promění v jejich předzvěst budoucí doby, kdy již lidé nedokáží 

tolerovat přítomnost Boha, ba ani víru v jeho existenci, kdy převezmou Boží roli 

a budou sami řídit svůj svět.897 Ačkoliv Nietzsche takovou vizi na rozdíl od 

Dostojevského vítal, u obou myslitelů se předtucha smrti Boha projevovala 

v podobě vnitřního dramatického zápasu a právě tento zápas je, podle 

Friedmana, tím, o co v myšlení Nietzscheho a Dostojevského jde především.898           

 

 
894 FRIEDMAN, R. E. Mizení Boha, s. 182-185. 
895 KUTHAN, R. Pokání a vykoupení v románu Zločin a trest na pozadí biblických textů. Diplomová práce 
obhájená v roce 2013 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.  
896 FRIEDMAN, R. E. Mizení Boha, s. 21-25. 
897 Tamtéž, s. 203. 
898 Tamtéž, s. 198-200. 
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5.3 Vybraná ústřední teologická témata a komparace jejich zpracování 

v díle Dostojevského a v literatuře teologie smrti Boha  

 

Cílem kapitol 5.3.1-5.3.7 je blíže prozkoumat ta témata, která se 

v souvislosti s četbou Dostojevského objevují v textech radikální teologie, a 

porovnat je s tím, jak byly původně užity v textech ruského spisovatele.  

 

 

5.3.1 Dostojevského křesťanská víra v čase smrti Boha  

  

 Dostojevského víra není samozřejmá. S tímto vědomím radikální 

teologové přistupují k Dostojevského literární tvorbě. Hamilton se zcela 

otevřeně na pozadí tohoto přístupu postaví proti Thurneysenově výkladu 

Dostojevského jakožto představitele (neo)-ortodoxní víry.899 Dostojevskij se tak 

v textech radikálních teologů stal zvěstovatelem víry balancujícím na pokraji 

ateismu a Dostojevského rozporná víra posloužila jako inspirace k obdobně 

rozpornému sloganu křesťanský ateismus.   

 Stejně jako se Dostojevskij důkladně zajímá o aktuální duchovní situaci 

ruské společnosti, drží i teologové smrti Boha prst na tepu doby, když docházejí 

k závěru o nepřesvědčivosti tradiční křesťanské víry v moderním světě. Podle 

Vahaniana (5.1) žije dnešní člověk ve světě post-křesťanském. Tomuto člověku 

se biblická podoba křesťanská víry jeví jako vzdáleně cizí. Van Buren (5.1) 

převádí nesrozumitelnost metafyzických výroků víry do jazyka moderního 

člověka. Hamiltonova (5.1) víra na pomezí a zároveň jeho nedůsledný ateismus 

silně připomíná Dostojevského duchovní dilema, kterým je také tento teolog 

fascinován. Hamilton je přesvědčen o nemožnosti víry pro dnešní svět, a přesto 

se s touto skutečností nechce smířit. Prostřednictvím metafor jako hole, waiting, 

wounding apod. hledá v současném světě časem zaváté stopy ztraceného Boha. 

Svým prožíváním Boží nepřítomnosti jakožto znepokojivé skutečnosti se 

společně s Dostojevským účastní vnitřního dramatu zápasu o víru. Altizer (5.1), 

nejdůsledněji ze všech radikálních teologů, téměř alchymicky promísil skrze 

princip coinicidentia oppositorum prvky víry a ateismu ve směs, která je, podle 

něj, jedinou stravitelnou formou víry pro dnešní svět. Altizer hledá ztracenou 

víru v napětí dialektického vztahu posvátného a profánního. Nová víra, podle 

něj, může zazářit pouze na pozadí temnot nevíry. Literárním dokladem této 

skutečnosti se mu stal Dostojevskij. U Vahaniana (5.2) se Dostojevskij stává 

 
899 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 92.  
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především varovným prstem před modloslužebnými tendencemi člověka 

moderní religiozity. Vahanianův Dostojevskij sice svádí románový boj pravé a 

falešné víry, ale ten je již předem rozřešen, a to ve prospěch ortodoxní, 

ikonoklastické víry, k níž Dostojevskij jakožto náboženský kazatel poukazuje.           

Jak ovšem věřil sám Dostojevskij? Je to především Hamilton (5.2), kdo se 

zaměřuje na vnitřní rozervanost Dostojevského víry. Víra ruského spisovatele u 

Hamiltona přebývá v říši nejistoty a pokud se o to pokouší, je navíc hrubě 

neortodoxní. Z říše pevně jisté víry byl Dostojevskij vyloučen (banished from 

the land of unity). Literárně ztělesněnou podobu rozporné víry autora Hamilton 

nachází v prostoru mezi Aljošou a Ivanem. Stejně jako Aljoša není zcela 

přesvědčen o své víře, není ani Ivan důsledným ateistou. A podobně tomu je i u 

Dostojevského, který byl jak přesvědčeným ateistou, tak oddaným křesťanem 

zároveň. Dostojevskij přebývá v prostoru na pomezí mezi vírou a nevírou. Vše 

v Hamiltonově četbě Dostojevského se otáčí kolem této ústřední otázky a je to 

sám Hamilton, kdo se k Dostojevského víře na pomezí osobně vyzná, když 

tvrdí, že se také považuje za věřícího i nevěřícího zároveň. I současný člověk je 

podle Hamiltona člověkem, který již nemůže stát na půdě pevné víry. Hamilton 

proto na pozadí interpretace Dostojevského románů hledá třetí prostor (prvním 

je víra a druhým nevíra), v němž by se moderní člověk mohl nábožensky 

zabydlet.  

Ačkoliv Altizer (5.2), podobně jako Hamilton, tvrdí, že Dostojevskij 

přebývá jak v oblasti víry, tak v oblasti nevíry, radikalizoval poněkud 

Dostojevského ateismus. Činí tak především tím, že pseudo-nábožensky 

ateistické postoje literární postavy Kirillova přisuzuje jeho samotnému autorovi. 

Ačkoliv Altizer řadí Dostojevského mezi křesťanské spisovatele, čte 

Dostojevského očima Nietzscheho ateismu. Na druhé straně je Dostojevského 

apokalyptické křesťanství pro Altizera především protipólem 

institucionalizované, a tudíž pokřivené víry, vůči níž je Dostojevského koncepce 

víry zřetelným korektivem. Svým dynamickým a zneklidňujícím zobrazením 

křesťanské víry Dostojevskij na jedné straně křísí původní eschatologický 

rozměr prvotního křesťanství a na straně druhé zvěstuje víru ateistickou. Altizer 

vybočuje z Hamiltonova dichotomického pojetí Dostojevského víry na pomezí, 

když tento dualismus cestou syntézy překonává poukazem na víru zcela novou 

(new Christianity). Vtěsná se však taková víra do rámce křesťanské tradice? 

Ačkoliv si je Altizer, podobně jako Hamilton, vědom toho, že Dostojevskij patří 

jak do světa víry, tak ateismu, zdůrazňuje interpretačně spíše ty aspekty 

Dostojevského tvorby, které jsou vůči víře v protikladném vztahu. Stejně jako 
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Hamilton,900 cituje i Altizer901 Dostojevského osobní vyznání víry. Pro Altizera 

je toto vyznání dokladem toho, že Dostojevskij žil současně ve světě víry i 

nevíry zároveň. Smysl Hamiltonovy citace je obdobný, ale Hamilton na rozdíl 

od Altizera poukazuje na to, že tuto pasáž lze zároveň interpretovat jako 

Dostojevského vyznání čisté víry v Boha. Na tuto skutečnost Hamilton 

poukazuje v souvislosti s ortodoxní interpretací E. Thurneysena. Text uvádíme 

v původní podobě.  

 

Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения 

до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных 

мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем 

сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, 

бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти 

минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я 

сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот 

символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, 

симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, ж не 

только нет, но е ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. 

Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и 

действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось 

бы оставаться со Христом, нежели с истиной.902  

 

Hamilton v souvislosti s touto citací uvádí ještě citaci druhou. 

V Dostojevského rodné řeči, a tedy v její původní podobě, zní takto: 

 

Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в 

бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое 

положено в „Инквизиторе” п в предшествовавшей главе, которому 

ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в бога. 

И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвптием! Да их глупой 

природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им лп 

меня учить!903 

 

 
900 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 91; 93.  
901 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 107. 
902 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 28 (I), Л.: Наука. Ленинградское 
отделение, 1985, s. 176.  Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ, Конец января—20-е числа февраля, 1854, Омск; 
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 46-47. 
903 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 484. 
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Prostřednictvím těchto citací se Hamilton snaží prokázat svoji tezi o 

Dostojevského víře nacházející se na pomezí ateismu. Altizerova intepretace 

Dostojevského náboženské víry z Hamiltonova neurčitého prostoru mezi vírou a 

nevírou vykračuje směrem k démonickému ateismu. Takové vychýlení však 

není dostatečně opodstatněné. Ačkoliv Dostojevskij hovoří o pochybnostech 

v oblasti náboženské víry, nikde se nepřiklání ke kultu démonických sil, ani 

nevystupuje jako příkrý ateista. Hamiltonovu interpretaci Dostojevského víry 

tudíž považujeme za přesvědčivější než Altizerovu. Postavou Kirillova se 

budeme blíže zabývat v kapitole 5.3.7. 

 

 

5.3.2 Příliš vzdálený Bůh a hledání jeho nové podoby  

 

 Po návratu z USA v roce 1967 Hromádka poskytl Křesťanské revui 

rozhovor, v němž hovoří o teologii smrti Boha. V návaznosti na osobní setkání 

s Altizerem toto americké teologické hnutí definuje jako určitý protest proti 

pojmu Boha, který pronikl do křesťanské zvěsti z helenistického, filozofického 

ovzduší. 904  Hromádkovi se tak podařilo trefně vystihnout jedno z ústředních 

témat této teologie, kterým se zabývají téměř všichni jeho představitelé. Podle 

Van Burena je řeč o Bohu sekulárního věku nemožná, a to především na základě 

nesrozumitelnosti a bezvýznamnosti takového pojmu pro současného člověka.905 

Není-li však možné současným jazykem hovořit o Bohu, může současný křesťan 

přenést svoji pozornost k Ježíši z Nazareta jakožto středobodu křesťanské 

zvěsti906 a převádět náboženskou řeč o Bohu do řeči lidské zkušenosti.907  

Vahanian (5.2.2) možnost řeči o Bohu problematizuje jinak. Zkušenost 

smrti Boha mu je pouhým metaforickým prostředkem k vyjádření dočasného 

zastření transcendentního Boha ze zřetele sekularizovaného člověka. Skutečnost 

transcendentní povahy Boha však Vahanian neproblematizuje, a to ani 

v souvislosti s četbou Dostojevského.  

Rubenstein (5.2) řeší teodicejní otázku Boha po Osvětimi. 

Problematickým se mu stalo pojetí Boha jakožto všemohoucího a prozřetelného 

Pána dějin, který dopouští, aby jeho vyvolený lid trpěl ve vyhlazovacích 

koncentračních táborech.908After the experiences of our times, we can neither 

affirm the myth of the omnipotent God of History nor can we maintain its 

 
904 HROMÁDKA, J. L. Amerika 1966, s. 245. 
905 OGLETREE, T. W. The ´Death of God´ Controversy: Is God dead?, s. 42. 
906 VAN BUREN, P. The Secular Meaning of the Gospel: Based on an Analysis of Its Language, s. 87. 
907 OGLETREE, T. W. The ´Death of God´ Controversy: Is God dead?, s. 43. 
908 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 12-13. 
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corollary, the election of Israel. 909  V této souvislosti s problematizováním 

obrazu všemocného Boha tváří v tvář bezmeznému lidskému utrpení se 

Rubenstein zmiňuje o Ivanovi Karamazovi, jehož vzpoura vůči Bohu se zakládá 

na podobných východiscích. 910  Rubenstein problematizuje židovský koncept 

vyvoleného národa a v kabalistické tradici hledá nový obraz Boha, který by byl 

nábožensky možný i po zkušenosti holokaustu.  

Friedman (5.2.4) neřeší otázku Boha primárně z hlediska teodiceje, 

ačkoliv i on se přiklání k nepřijatelnosti Boha supernaturalismu pro současného 

člověka. Je to člověk sám, kdo na sebe extaticky bere různé podoby božství 

(Nietszche, Dostojevskij) pod vlivem opojení z rozpoznání osvobození člověka 

z jeho podřízenosti Bohu, kterého už není. Nové podoby božství poté, podobně 

jako Rubenstein, hledá v židovské tradici kabaly.  

Hamiltona (5.1) trápí, a to ještě více než problematika všemohoucího 

Boha, otázka jeho nepřítomnosti, čímž vlastně převrací Ivanovu (a později i 

Rubensteinovu a Altizerovu) argumentaci, která se obrací proti neúnosnosti 

představy všemohoucího a transcendentního Boha netečně přihlížejícího k 

utrpení nevinných. Hamilton Boha prožívá jako znepokojivou nepřítomnost. 

Tuto nepřítomnost vnímá jako krutou, a to stejně jako Ivan na základě 

neúnosnosti Božího mlčení k lidskému utrpení. Zatímco Ivan mohl alespoň 

Bohu vrátit билет,911 Hamilton žijící již plně v čase smrti Boha je na tom hůře, 

jelikož na místo Boží tváře, k níž mohl Ivan vzpurně promlouvat, vidí jen 

prázdnotu (a hole).912 Hamilton neprožívá Boha jakožto krutého Otce, kterého je 

třeba sesadit z nebeského trůnu (tak bude Dostojevského interpretovat Altizer). 

Je to naopak nepřítomnost Boha ve zkušenosti moderního člověka, tedy smrt 

Boha, kterou Hamilton prožívá jako problematickou, a to především ve vztahu 

k utrpení. Zatímco Ivan se na základě utrpení k Bohu obrací zády, Hamilton jej 

ze stejného důvodu úzkostně hledá. Podobně jako Aljoša913 ho nakonec nachází 

v Ježíšovi jakožto jediné myslitelné podobě Boha pro dnešní svět. Nenalézá-li 

současný křesťan odpověď na své otázky v tradičním pojetí Boha, může ji podle 

Hamiltona nalézt u Ježíše. A zde se Hamilton naopak Altizerově pozici zase 

přibližuje, jelikož Hamiltonův obraz Ježíše jakožto trpícího a bezmocného 

božství (impotent God through Jesus)914 je v přímém protikladu k Bohu jakožto 

všemohoucímu Pánu.  

 
909 RUBENSTEIN, R. L. After Auschwitz: History, Theology, and Contemporary Judaism, s. 20.  
910 Tamtéž, s. 18. 
911 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 228, 229.  
912 HAMILTON, W. A Quest for the Post-historical Jesus, s. 13. 
913 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 283. 
914 HAMILTON, W. The New Essence of Christianity, s. 65. 
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Altizer (5.1; 5.2) Ivanovu vzpouru čte jako Dostojevského kritiku 

transcendentního pojetí Boha, který z pozice své svrchovanosti netečně shlíží ke 

krutému utrpení nevinných dětí. Altizer předkládá na pozadí interpretace 

Dostojevského románu Bratři Karamazovi tu nejradikálnější kritiku tradičního 

pojetí Boha, kterou v textech radikální teologie najdeme. Navíc tvrdí, že právě 

v této kritice spočívá význam Ivanovy vzpoury. Bůh, proti němuž se Ivan 

vzpírá, není jen krutým sadistou, který jakožto nezúčastněný divák sleduje kruté 

události světa.915 Je i tím, kdo člověka okrádá o jeho vlastní rozum, samostatnost 

a iniciativu. Smrt Boha je časem, v němž tento nepohodlně patriarchální a 

cynický Bůh umírá. Přesto ve vědomí moderního člověka vzpomínka na tohoto 

Boha přetrvává a vyžaduje si jeho náboženskou pozornost. Návrat k takovému 

Bohu však v čase smrti Boha není, podle Altizera, jen nemožný. Je zároveň i 

nekřesťanský, jelikož křesťanský Bůh skrze událost kříže vstupuje, v radikálním 

pojetí kenose, do tohoto světa a prochází jeho dějinným vývojem jakožto 

svědectví smrti transcendentního pojetí božství. Moderní člověk v současném 

světě nachází stopy této Boží smrti v existenciálních pocitech nicoty a ztráty 

smyslu. Tyto pocity moderního člověka, podle Altizera, ve svém díle mistrně 

zobrazil Dostojevskij. 916   

 Otázka Boha není v Dostojevského textech problematizována řečí 

teologie, jakožto teoretický způsob nahlížení na otázky křesťanské víry, nýbrž 

beletristicky, a to navíc jen implicitně. Jeho kritika transcendentně vzdáleného, a 

tudíž nelidského Boha, byla radikálními teology v Dostojevského tvorbě 

nalezena jakožto produkt konkrétního, interpretačního hlediska, s nímž 

k Dostojevského textům přistupovali. Radikální teologové poněkud upozaďují 

skutečnost, že Ivan v románu vlastně ani neodmítá tolik Boha, jako jeho 

stvořitelský plán, v němž musí nevinní trpět.917  Dalo by se dokonce říci, že 

ústředním tématem diskuse, kterou Ivan s Aljošou vedou, vlastně ani není 

otázka Boha, jako spíše otázka člověka a jeho místa ve světě. Lze zřídit na zemi 

řád spravedlnosti, jenž by z člověka neučinil jen bezduchého tvora, který zcela 

podléhá svým vnitřním, převážně biologickým potřebám? Žije člověk na zemi 

jakožto svobodný duch, který nesmí být ani za cenu přijetí krutého utrpení 

zotročen příliš pozemskými nároky jeho přirozeně lidských potřeb, neboť jeho 

pravý domov je u Boha? V čem spočívá skutečná lidská svoboda? V tom, že si 

nasycený člověk na zemi vytvoří bezpečný domov a vzdá se náporu tíživých 

 
915 ALTIZER, T. J. J. The Gospel of Christian Atheism, s. 92-93; ALTIZER, T. J. J. The New Gospel of Christian 
Atheism, s. 89. 
916 ALTIZER, T. J. J. Godhead and the Nothing, s. 13.  
917 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 283. 
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duchovních otázek, nebo v tom, že člověk vydrží tíživé vědomí toho, že jeho 

skutečný domov je jinde a vzdá se nároku na každodenní chleba a s ním i ideje 

pozemské spravedlnosti? Ivan ústy Velkého inkvizitora obviňuje Ježíše z toho, 

že ve jménu duchovní svobody člověka vystavil takovému utrpení, které nemůže 

žádný člověk snést. Velký inkvizitor naopak svůj teror obhajuje jakožto sociální 

program zaručující alternativu k Ježíšově nesnesitelné svobodě. Svoboda, kterou 

Inkvizitor přináší, se nezakládá na duchu, ale na chlebu. Která svoboda 

odpovídá pravému lidství, Inkvizitorova nebo Ježíšova? Aljoša však Ivanovu 

otázku opomíjí a vnáší ji do čistě náboženského kontextu, když bratrovi 

překládá Krista jako řešení Ivanova rozporu.918  

I tak se však radikálním teologům podařilo vystihnout skutečnost, že 

otázka Boha je v Dostojevského díle nejen problematizována, ale i upozaďována 

postavou Ježíše Krista. Celoživotní Dostojevského hluboká úcta ke Kristu 

prochází nejen jeho beletristickou tvorbou, ale i osobním životem. G. Kjetsaa se 

na základě vzpomínek současníků Dostojevského zmiňuje o tom, že kdykoliv                     

V. G. Bělinskij mluvil hanlivě o Ježíšovi, tvář Dostojevského se zachmuřila.919 

Z množství dalších dokladů v jeho nebeletristických textech vybíráme pouze 

jeden. Jde o, v odborné literatuře velmi často citovanou, pasáž z jeho osobní 

korespondence: … если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и 

действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось 

бы оставаться со Христом, нежели с истиной.920  

Zajímavý pohled do tvůrčí dílny autora Bratrů Karamazových nabízí jeho 

osobní korespondence. Dostojevskij v dopise z roku 1876 vykládá smysl 

Ivanova dilematu na pozadí svérázné interpretace evangelijního textu. Ježíšovo 

pokušení na poušti Dostojevskij považuje za три колоссальные мировые идеи, 

které se doposud nepodařilo vyřešit. «Камни и хлебы» значит теперешний 

социальный вопрос, среда. 921 Dostojevskij se zde Ivanovými ústy ptá, nebylo-

li by гуманнее 922  chudobou zbídačelý lid spíše nakrmit, než mu kázat o 

mravnosti a hříchu. Hřeší-li člověk z hladu, tedy vlivem sociálního prostředí, je 

vůbec morální od takového člověka požadovat, aby přestal hřešit? Dostojevskij 

 
918 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 283, 303. 
919 KJETSAA, G. Dostoevsky: A Writer´s Life, s. 54. 
920 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. TOM 28 (I), s. 176, Н. Д. Фонвизинои Конец 
января—20-е числа февраля 1854, Омск; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 47.  
921  ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 29 (II), Л.: Наука. 
Ленинградское отделение, 1986, s. 84, В. А. Алексееву, 7 июня 1876, Петербург; DOSTOJEVSKIJ, F. M. 
Dopisy, s. 268-269. 
922 Tamtéž. 
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uznává, že se tento problém dá těžko rozřešit.923 Socialismus materialisticky 

redukuje člověka na sociálně a biologicky determinovanou bytost, v jejímž 

materiálním zabezpečení spatřuje spásu. Kristus, na straně druhé, přináší zcela 

duchovní идеал Красоты. 924  Třetím řešením je дать и Красоту и Хлеб 

вместе.925 Tímto rozřešením a uzavřením problému člověka by se však život 

dějinně uzavřel, a člověku by tím byla отнята вся жизнь, идеал жизни.926 

Dostojevskij celý problém uzavírá tím, že je lepší возвестить один свет 

духовный. 927  V korespondenční formě Dostojevskij Ivanovo dilema téměř 

rozsekl, avšak v románu stále zůstává zneklidňující pravda o krutostech, kterým 

jsou ve světě, v němž je zvěstován ideál krásy, vystavovány nevinné děti. Další 

korespondenční záznamy navíc dosvědčují, že Dostojevskij ze své vlastní 

literární postavy Ivana začal být nervózní. O devět let později píše spisovatel 

dopis,928  v němž dokládá, že všechny ukrutnosti, které Ivan v románu uvádí 

v souvislosti s dětským utrpením, se zakládají na doložitelné skutečnosti. 

Zároveň adresáta ubezpečuje, že Ivanovo богохульство vyvrátí v dalším 

románovém textu. 929  Dodává, že na této části románu právě со страхом, 

трепетом и благоговением pracuje.930 Literární postavou, která má vyvrátit 

Ivanovo rouhačství, se má stát Zosima. Jeho autor ovšem vyjadřuje 

zneklidňující obavy nad tím, že se mu literární líčení Zosimovy obhajoby 

křesťanské víry nezdaří.931 O několik měsíců později se dokonce doznává, že 

není se ztvárněním Zosimy spokojen, jelikož se mu nepodařilo vyjádřit ani 

desetinu toho, co měl v úmyslu.932 Autor se zde doznává, že to byl sám text, 

který mu znemožňoval vyjádřit se způsobem, který by si on sám přál. V dalším 

dopise dokonce Dostojevskij reaguje na kritiku čtenáře, podle něhož autor 

v románovém textu dostatečně nevyvrátil Ivanovu blasfemickou argumentaci. I 

 
923 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 29 (II), s. 85; DOSTOJEVSKIJ, F. 
M. Dopisy, s. 269. 
924 Tamtéž. 
925 Tamtéž. 
926 Tamtéž. 
927 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 29 (II), s. 85; DOSTOJEVSKIJ, F. 
M. Dopisy, s. 269. 
928  ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 30 (I), Л.: Наука. 
Ленинградское отделение, 1988, Н. А. Любимову 10 мая 1879, Старая Русса, s. 63-65; DOSTOJEVSKIJ, F. M. 
Dopisy, s. 302-303. 
929 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 30 (I), s. 64, Н. А. Любимову 10 
мая 1879, Старая Русса; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 303. 
930 Tamtéž.  
931 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 30 (I), s. 68, Н. А. Любимову 11 
июня 1879, Старая Русса; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 306. 
932 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 30 (I), s. 102, Н. А. Любимову 7 
(19) августа 1879. Эмс; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 312. 
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zde Dostojevskij vyjadřuje pochybnosti nad tím, jestli se mu podařilo Ivanovu 

kritiku vyvrátit.933   

 Uvedené korespondenční texty v zásadě dokládají, že ačkoliv se Ivanova 

blasfemie jen vzdáleně dotýká otázky pojetí Boha jakožto znepokojivě 

transcendentního, má obhajoba Ivanova postoje u radikálních teologů svoje 

opodstatnění, které se může legitimně opírat o samotný text interpretovaného 

románu.     

 

 

5.3.3 Cesta do světa jakožto návrat domů 

 

Teologové smrti Boha navázali na Bonhoefferovo vyzvání k sestupu do 

světa dospělé, nenáboženské víry, která tento svět přijímá jako prostor dávající 

současnému křesťanovi příležitost k následování Krista. Téma světa jakožto 

jediného prostoru křesťanské zkušenosti se silně ozývá na samém počátku 

teologie smrti Boha v Coxově The Secular City (5.1). Nikoliv odvratem od 

tohoto světa, nýbrž radikálním příklonem k němu se člověk urbanismu stává 

skutečným křesťanem. Sekularizační proces vyrůstající ze samých hlubin kořenů 

biblického myšlení nabízí člověku velkoměsta možnost proniknout 

k samotnému jádru křesťanské víry.  

Van Burenenovo (5.1) převádění symbolické řeči víry do jazyka 

existenciální zkušenosti člověka provádí obdobný sestup, což Van Buren 

potvrzuje i tím, že vylučuje možnost jakékoliv řeči o Bohu. Obrací se naopak 

k Ježíšovi, jehož contagious freedom považuje na pozadí velikonočních událostí, 

za jádro prvotní křesťanské zkušenosti.934  

Hamiltonova (5.1) výzva k hledání Ježíše ve světě a v bližním vykazuje 

přímou návaznost na Bonhoefferovu teologii. Hamiltonovo zvolání from cloister 

to the world se zase inspiruje osobní zkušeností bývalého mnicha M. Luthera, 

ačkoliv zároveň silně připomíná Aljošův odchod z kláštera 935  do světa 

dramatických osudů dalších literárních postav.  

Dokonce i Vahanianovo (5.2.2) pojetí sekularizace má být křesťanovi 

výzvou k tomu, aby vstupoval do světa současného kulturně-politického dění. 

Smysl tohoto ponoru do hlubin moderního světa Vahanian spatřuje v tom, že 

může současného člověka dovést k duchovní zkušenosti rozpoznání bytostného 

 
933 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy, s. 314. Dopis F. M. Dostojevského K. P. Pobědonoscevovi z 24. srpna/13. září 
1879. 
934 VAN BUREN, P. The Secular Meaning of the Gospel: Based on an Analysis of Its Language. 
935 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, Díl druhý, kap. 7.   
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rozdílu mezi „zcela jiným“ Bohem a světem lidské imanentní zkušenosti. 

Dostojevskij se má stát literárním svědectvím této skutečnosti. Vahanian nás tak 

uvádí do světa jen proto, aby nás z něj opět na cestě k Bohu vyvedl. Příklon ke 

světu se však i u něj stal podstatným rysem jeho teologie.  

Rubensteinův (5.2) pokus strhnout Ivanova krutě panovačného Boha do 

středu imanentního světa je nejen způsob, kterým v rámci židovské tradice 

odpovídá na zkušenost holokaustu, nýbrž i projevem radikálně sekulárního 

postoje, díky němuž je dnes spojován s teologií smrti Boha.    

Friedman (5.2.4) na pozadí symbolu koně dokládá, jakými cestami se 

člověk 19. století vypořádává se zkušeností smrti Boha. Tím, že se symbolicky 

obléká do kostýmu Božích atributů, jako by se vypořádával se smrtí božského 

otce, kterou emočně prožívá jako zkušenost radostnou i děsivou zároveň. Jen 

pozvolna u Friedmana člověk vstupuje do dimenze bezbožného světa. 

Pro Altizera (5.1; 5.2.3) je Dostojevskij především svědectvím jeho 

Eliadem inspirované teze o dialektickém vztahu posvátného a profánního, které 

vzájemným prolínáním skrze princip coincidentia oppositorum současnému 

člověku zprostředkovávají autenticky náboženskou zkušenost. Právě Altizer, 

nejdůsledněji za všech teologů smrti Boha, skrze událost Vtělení a Kříže, 

strhává Boha do imanentního procesu dějin. Je to naopak tendence 

náboženského člověka upínat svůj zrak do mrtvé minulosti, nebo do nad-

dějinného prostoru falešné víry, která křesťana od podstaty křesťanské víry 

vzdaluje. Altizerův Bůh do imanence tohoto světa vstupuje tak radikálně, že 

Altizer v této souvislosti hovoří o sestupu do pekel. Dostojevskij podle Altizera 

propojuje profánní témata s tématy posvátnými tak důsledně, že jej Altizer 

přirovnal k jakémusi shaman křesťanské víry.936 Podle Altizera to byl právě on, 

kdo jako první zahlédl v hlubinách profánní dimenze lesk přesvědčivé 

křesťanské víry.  

Dostojevskij skutečně křesťanství zasadil do prostředí profánního světa, a 

to do té míry, že tím opakovaně vyvolával kritiku vydavatelů svých textů. 

Cenzorům se například zdálo jako neúnosné, aby bylo evangelium hlásáno 

prostitutkou Soňou.937 Dostojevskij křesťanská témata uvádí do míst, která jsou 

nejen světská, nýbrž provokativně morálně pokleslá. Takovým výjevem je např. 

Marmeladovovo eschatologické kázání u hospodského stolu 938  nebo šíření   

evangelijní zvěsti (ať už v ortodoxní či sekularizované podobě) v prostředí 

 
936 ALTIZER, T. J. J. Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred, s. 112 
937 FRANK, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871. Princeton: Princeton University Press, 1997, s. 93-
95. 
938 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest, Část první, Kap. 2. 
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věznic nebo na samém jejich okraji (Raskolnikov, 939  Dmitrij Karamazov, 940   

Alej 941). Téměř výstižně v této souvislosti zaznívá Altizerův výraz descent into 

hell, kterého v souvislosti s Dostojevským již v roce 1944 použil Hromádka.942         

U Dostojevského se téma příklonu k zemi dokonce objevuje v jakési 

nábožensky kultické podobě, která pravděpodobně vychází jak ze specifických 

rysů pravoslavné spirituality, tak z neurčitých pohanských zdrojů. V této 

souvislosti lze u Dostojevského hovořit o „kultu uctívání země“. Ten se objevuje 

na mnoha místech Dostojevského románů jako například v Sonině výzvě, podle 

níž se má Raskolnikov sklonit k zemi a líbat ji,943 dále u Šatova,944 Zosimy945 a 

dalších postav. 946  Země jakožto předmět nábožensko-politické úcty dokonce 

proniká i do Dostojevského osobních postojů prostřednictvím jeho nacionálně 

mesianistických postojů, které se zakládají na ideje návratu k zemi, k ruskému 

lidu a jeho prosté kultuře. Tento proud myšlení ruské inteligence 19. století byl 

označován výrazem почвенничество (ruský výraz пoчва znamená půda). Ve 

všech uvedených příkladech Dostojevskij předkládá návrat k zemi jako cestu ke 

spáse člověka a v posledním uvedeném případě i celého ruského národa.  

Taktéž výraz земляная карамазовская сила,947 který se v románu Bratři 

Karamazovovi objevuje, vyjadřuje nejen pevnou vůli a zarputilost bratrů, nýbrž i 

jejich silně pudovou stránku, která se s vášnivou láskou obrací ke všem 

projevům života a aspektům pozemské existence.  

Posledním rysem Dostojevského tvorby, který souvisí s tématem této 

kapitoly, je jeho celoživotní zájem o otázky politické. Domníváme se totiž, že 

Dostojevskij Bělinského feuerbachovský křesťanský socialismus, s nímž se před 

svojí carským režimem zinscenovanou popravou seznámil, ve skutečnosti nikdy 

nepřekonal. S ideou ráje na zemi a s ní související sociální spravedlnosti bude 

Dostojevskij zápasit ještě na samém konci svého života a to prostřednictvím své 

vlastní postavy Ivana Karamazova. Jeho Deník spisovatele je otevřeným 

svědectvím toho, jak intenzivně se Dostojevskij zajímal o sociální jevy ruské 

společnosti.  

 
939 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest, Doslov. 
940 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, Kniha jedenáctá, Kap. 4.  
941 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zápisky z mrtvého domu, Praha: SNKLHU - Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
a umění, 1958, Část první, Kap. 4. 
942 HROMÁDKA, J. L. Zánik a vzkříšení, Kap. Descensus ad inferos.    
943 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest, Část šestá, Kap. 8. 
944 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Běsi. Praha: Odeon, 1966, s. 256. 
945 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, s. 370. 
946 Blíže se tímto tématem zabývá např. F. Kautman. KAUTMAN, F. Dostojevskij, věčný problém člověka. Praha: 
Nakladatelství Alexandra Tomského Rozmluvy, 1992, Kap. Líbání země.  
947 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 14. Л.: Наука. Ленинградское 
отделение, 1975, s. 201. 

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/snklhu-statni-nakladatelstvi-krasne-literatury-hudby-a-umeni-3517
https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/snklhu-statni-nakladatelstvi-krasne-literatury-hudby-a-umeni-3517
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Obdobně silný sociální důraz je v kontextu radikální teologie vyjádřen 

teologicky jakožto výzva k návratu do světa. Jedině zde v blízkosti bližního 

dochází křesťanství svého plného naplnění. 

      

 

5.3.4 Člověk vzdoruje Bohu  

   

Stejně jako v textech dialektické teologie, objevuje se i v interpretaci 

radikálních teologů Dostojevského téma vzdoru člověka vůči Bohu. Zatímco se 

však u Berďajeva, Bartha a Thurneysena jedná o výraz té nejzhoubnější pýchy, 

která ohrožuje i člověka samého, teologové smrti Boha jakožto přímí dědici 

Bonhoefferova teologického odkazu v tomto vzdoru spatřují cestu člověka 

k autonomní dospělosti. Interpretace radikálních teologů z Ivanovy tváře strhává 

masku ateistického démona a poukazuje na jeho lidské rysy. U Hamiltona 

(5.2.1) je to dokonce i Velký inkvizitor, kdo na základě své obětavé lásky 

k lidem ukáže čtenáři svoji lidskou tvář, přičemž Ježíšův polibek na ústa tohoto 

mučednického tyrana má čtenářovi sympatie ještě prohloubit. Takové čtení 

Legendy o Velkém inkvizitorovi u Bartha a Thurneysena vůbec nepřichází 

v úvahu. Vahanian (5.2.2) se od takto antropocentricky vyhraněného čtení 

Dostojevského románů distancoval. Jeho varování před upadnutím člověka do 

modloslužby, které tvoří ústřední motiv jeho teologie, jej naopak nápadně 

přibližuje táboru dialektické teologie. Je-li Vahanian radikálním teologem, je 

jím pouze na základě radikalizace Barthova pojetí Boha jakožto ganz Andere 

prostřednictvím metafory smrti Boha. Ukazuje se totiž, že Vahanian užívá 

symbolu smrti Boha jakožto prostředku k hlásání pravdy o nepřekonatelné 

vzdálenosti mezi člověkem a Bohem. Vahanian ve své teologii navazuje zřetelně 

na dialektickou teologii i v oblasti kritiky náboženství jakožto projevu ryze 

lidských, idolatrických snah. Člověk sekulární doby prochází časem smrti Boha 

jako očistcem, jehož plameny jej mají očistit od všech lidských představ o Bohu, 

stejně jako od veškerých modloslužebných tužeb. V tom také spočívá smysl 

Vahanianovy cultural revolution, která má nakonec přinést jen čistější podobu 

víry. Proto také Vahanian smrt Boha vnímá jako dočasný fenomén. 

Vahanianova interpretace Dostojevského náboženských buřičů (Vahanian se 

zaměřuje téměř výhradně na postavu Ivana) se tak v zásadě příliš neliší od 

interpretací Berďajeva, Bartha a Thurneysena. Ovšem u Vahaniana to není jen 

Bůh, kdo je zcela Jiný, nýbrž i sám člověk jakožto tvor bloudící tímto světem a 

hledající cestu návratu k pravému Bohu, u něhož má svůj skutečný domov. Tato 

utopian a spiritual bytost tak připomíná postavu Wildeovy povídky Hvězdné 
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dítě, která s vědomím svého nadpozemského původu bloudí špinavým a hříšným 

světem, aby našla svoji původní, ztracenou podobu.948  

Naopak Friedmanův Raskolnikov (5.2.4) je opět člověkem z masa a kostí. 

Tento člověk se však podivuhodně obléká do kostýmu nadčlověka a fascinován 

tématem božství se pokouší unést tíhu svého nadlidského postavení. Friedmanův 

Raskolnikov žije ve světě po smrti Boha. Člověk žijící v takovém světě je 

skutečností této smrti fascinován a zděšen zároveň. Z přemíry těchto emocí na 

sebe bere atributy božství a jako Bůh ve světě jedná. Friedman však nepřistupuje 

k tomu, aby toto chování odsuzoval jakožto bezbožné. Člověkobožství je totiž 

jen další etapou dlouhého vývoje procesu mizení Boha, který dějinami západní 

civilizace prochází jako jeden z leitmotivů biblického myšlení. Člověk se musí 

stát dospělým, a to i teologicky! Proto Hamilton (5.2.1) hovoří o nutnosti 

překonání Oedipal theology. Právě v návaznosti na Freudovou psychoanalýzu 

Hamilton i Friedman asociují smrt Boha se zkušeností smrti otce, kterou 

nacházejí jako zásadní zkušenost nejen v osobním životě Dostojevského, nýbrž i 

v případě Friedmana a Nietzscheho. Radikální teologie tak nejen že vyslyšela 

Bonhoefferovo volání po dosažení dospělosti současného člověka, 949  které 

spočívá v odložení potřeby pracovní hypotézy Boha, 950  nýbrž se i v rámci 

teologického diskurzu naučila na svět nahlížet výhradně očima člověka. Tuto 

skutečnost radikální teologie potvrdila tím, že se ve sporu Ivana s Aljošou 

postavila zřetelně na stranu Ivana.951  Otevřela se tak možnosti, že ve sporu 

člověka s Bohem může mít pravdu i člověk. Tuto pravdu se radikální teologie 

nezdráhá vyslovit a Friedmanova hypotéza mizení Boha ukazuje, že tato pravda 

původně pochází z kultury starozákonních textů.  

Radikální teologie tak převrátila teocentrickou interpretaci dialektických 

teologů nohama vzhůru. Teologové smrti Boha se nebáli pohlédnout na svět 

Ivanovýma očima a prosadit tak v rámci své teologie zřetelně lidské stanovisko.  

Ivanovýma očima radikální teologové pohlédnou Bohu do očí a tento pohled 

důstojně snesou.  

Přibližně po deseti letech po prvním vydání románu Bratři Karamazovi, 

namaluje ruský malíř N. N. Ge obraz s názvem Что есть истина? Христос и 

Пилат (9.1 Příloha A). Jedná se o vyobrazení novozákonního pašijového 

výjevu Ježíše před Pilátem. Podobně jako v Ivanově Legendě i zde Ježíš mlčí, 

zatímco Pilát promlouvá. Zatímco Pilát zde působí klidným a civilním dojmem, 

 
948 WILDE, O. Pohádky, Praha: Odeon, 1984. 
949 BONHOEFFER, D. Na cestě k svobodě: (Listy z vězení). 
950 SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, s. 38. 
951 HROMÁDKA, J. L. Amerika 1966, s. 246.  
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Ježíšova postava na první pohled zaskočí svým rozervaným vzhledem. Avšak 

nejen jeho zevnějšek, nýbrž i jeho pohled zneklidňuje svojí nelidskostí. Ježíš 

zde, ve srovnání s Pilátovým rozvážným klidem, působí dojmem nebezpečného 

šílence přicházejícího do poklidu lidského světa z říše divoké džungle. Jeho 

dolní část šatu je roztržena a její cár, který mu leží u pravé nohy, se jako 

podivný had plazí směrem k Pilátovi. V úrovni hlav obou postav spočívá na 

stěně za nimi, téměř jako připomínka nepřítomné ikony, stín oblého tvaru 

připomínající tvář. Jedná se o nekonkretizované zpodobení nového božského 

principu, na nějž svět teprve čeká? Domníváme se, že tento obraz dobře 

vystihuje podstatu antropocentrické interpretace Dostojevského Legendy, k níž 

se radikální teologové odhodlali. Člověk se na základě svého lidského rozumu 

staví proti Bohu a jeho nepochopitelnému řádu, který dovoluje, aby ve světě 

trpěly nevinné děti. Člověk tohoto nelidského Boha odmítá ve jménu etického 

principu a stává se sám prostřednictvím racionálně založeného, totalitárního 

zřízení inženýrem Božího stvoření a zástupcem Boha na zemi. Kromě 

Vahaniana a částečně i Rubensteina nikde v literatuře radikální teologie 

nenajdeme odsouzení této lidské zpupnosti. Nacházíme zde naopak ozvěny 

radostného volání nad příchodem svobody a nezávislost člověka, který branou 

smrti Boha vstupuje poprvé do světa jako autonomně smýšlející a jednající 

bytost. Je zajímavé, že malíř Ge byl Dostojevského současníkem. Dostojevskij 

dokonce jeho obrazy znal. 952  Obzvláště zajímavé je to, že v roce 1863 Ge 

jakožto předlohy ke svému vyobrazení Ježíše na svém obraze Тайная вечеря 

použil fotografii ruského revolucionáře A. I. Gercena.953 Will van den Bercken 

poukazuje na neortodoxní atmosféru obrazu Что есть истина? Христос и 

Пилат a podotýká, že tento výjev odpovídá literárnímu výjevu Ivanovy 

Legendy, aniž by tuto podobnost specifikoval.954   

Je téměř nemožné, a z hermeneutického hlediska pošetilé, proniknout do 

vnitřního světa Dostojevského literárních záměrů a stanovit, na čí stranu by se 

ruský spisovatel postavil. Byl jeho srdci bližší Aljoša nebo Ivan? Radikální 

teologie a dialektická teologie tuto otázku odpovídají protikladně, ačkoliv u 

Hromádky (4.2.3) a Hamiltona (5.2) se setkáváme s kompromisem, podle něhož 

byli Dostojevskému blízcí oba. Na rozdíl od Bartha a Thurneysena si však 

Altizer (5.2.3) a Friedman (5.2.4) všímají toho, že Dostojevského metoda 

literární práce spočívá na principu umělecky tvůrčího principu, který k textu 

nepřistupuje účelově. Tato metoda práce, která sama o sobě zůstala u 

 
952 MILLER, R. Dostoevsky´s Unfinished Journey, New Haven London: Yale University Press, 2007, s. 12-13. 
953 Порудоминский В. «Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге. Алетейя, 2020, s. 24. 
954 WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky, s. 87.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Ivanovi%C4%8D_Gercen
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Dostojevského nereflektována, autorovi dovoluje, aby na něj sám jeho vlastní 

text v průběhu umělecké práce působil a přiváděl ho tak sám k sobě. Velikost 

Dostojevského, mimo jiné, souvisí i s jeho odhodláním vydat se beze zbytku 

tomuto procesu umělecké tvorby a nechat se jím vést i do těch oblastí, které mu 

v kontextu jeho publicistické tvorby zůstaly uzavřeny.   

 

 

5.3.5 Pokud není Boha, je vše dovoleno? 

 

 Smrt Boha je v kontextu radikální teologie osvobozující událostí. Smrtí 

Boha se člověk v jistém smyslu stává dědicem světa, za nějž přebírá vlastní 

zodpovědnost. Skrze tuto smrt se člověku otevírá brána, kterou vstupuje do 

dospělosti. Ovšem stejně jako dospívání v ontogenetickém smyslu je i cesta 

lidstva k dospělosti obdobím vnitřních zvratů a hrozivých nejistot. Svoboda, 

kterou člověk smrtí Boha získává, je tak i v radikální teologii pojímána jako 

radostná i znepokojivě hrozivá zároveň. V textech radikálních teologů tak 

nacházíme dva odlišené postoje této svobody. Zatímco přístup Coxův, 

Vahanianův, Altizerův a Friedmanův můžeme označit za optimistický, zůstávají 

Hamilton a Rubenstein ve stejné otázce pesimisticky zdrženlivější. Coxův (5.1) 

velkoměstský člověk, jehož biblicky motivovaný sekularizační proces přivedl do 

říše autonomní svobody, je tvorem ryzího optimismu Ameriky 60. let. Bůh, 

který předal svět do správy člověka, se vůči člověku nachází ve vztahu, který lze 

na základě Coxova nového vzorce I – You nazvat vztahem vzájemné úcty.955 

Vahanian (5.2.2) otupuje hrot Dostojevského výroku всё позволено poukazem 

na kladný postoj post-křesťanského člověka k životu, v němž se člověk zabydlel 

jako v prostoru, kde vládne ethic of innocence a immanent grace. Svoboda, 

kterou sekulární proces člověku nabízí, tento život, ani člověka samého 

neohrožuje. Jsou to spíše modloslužebné choutky, které se projevují cestami 

falešného náboženství, které člověka Bohu vzdalují. Smrt Boha je i u Vahaniana 

nakonec vnímána jako pozitivní dějinná fáze, která může člověka dovést k ryzí 

podobě víry očištěné od všech idolatrických aspektů lidství. Podle Altizera (5.1; 

5.2.3) je smrt Boha osvobozující a apokalyptickou událostí par excellence. U 

Altizera je to především Kirillov, kdo tuto novou svobodu literárně ztělesňuje. 

V Altizerově interpretaci Dostojevského románů se silně projevuje Nietzscheho 

vliv. Je to zejména Nietzscheho radostně vítězný, ačkoliv zároveň dramatický 

charakter ohlašování zvěsti o smrti Boha, který Altizer od filozofa přejímá. 

 
955 Anglické slovo „you“ se ve středověké angličtině používalo jako formální obdoba zájmena „thou“. Za cenu 
jistého zjednodušení lze rozdíl mezi „you“ a „thou“ označit za anglickou obdobou českého vykání a tykání.  
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Teologicky Nietzsche Altizera zaujme i křesťanskými motivy a symboly, 

s nimiž si literárně pohrává ve svých filozofických textech. Na Nietzscheho 

filozofii navazuje i Friedman (5.2.4), který Dostojevského jakožto přímého 

předchůdce Nietzscheho zařadí do linie svědků dlouhého procesu mizení Boha 

v dějinách Západu. I Friedmanův Dostojevskij je v souladu s Nietzschem 

hlasatelem nové svobody člověka, kterou mu Bůh dává tím, že odchází z dějin. 

Ačkoliv Hamilton (5.1) v souvislosti se smrtí Boha výslovně hovoří o 

optimismu nového člověka, který byl touto smrtí osvobozen k autonomní a 

dospělé existenci, nacházíme v jeho teologii váhavé stopy nostalgie po Bohu. 

Hamiltonova váhavá teologie smrti Boha jako by se s Bohem nechtěla rozloučit. 

Právě četba Dostojevského, jehož nestabilní náboženské víry si Hamilton dobře 

povšiml, mohla mít v tomto ohledu na Hamiltona vliv. Hamilton tudíž nejásá 

nad zvěstí nové svobody Bohem opuštěného člověka a nelze jej navzdory jeho 

vlastním slovům o optimismu radikální teologie řadit mezi ty teology smrti 

Boha, kteří tuto svobodu vítají bez výhrad. Přímou kritiku Altizerova 

radikálního pojetí svobody podává Rubenstein (5.2). Rubenstein na pozadí 

Dostojevského výroku Если Бога нет, всё позволено kritizuje Altizerův 

koncept bezmezné a bezuzdné svobody, která podle něj může vést pouze 

k oživení rozvratných tendencí temných stránek lidské duše. Na základě 

Freudovy psychoanalýzy Rubenstein dokládá, že tato svoboda je jen cestou 

k teroru, který člověk ve své přirozené potřebě řádu nakonec vyvolá. 

Apokalyptické naděje se podle Rubensteina naivně zakládají právě na přirozené 

touze člověka po bezmezné svobodě. To, co člověk potřebuje především, je řád, 

a právě to Velký Inkvizitor věděl.956 Rubenstein se tak kriticky vymezuje vůči 

Altizerovu křesťanskému apokalypticismu, a to paradoxně na pozadí jedné 

z nejvíce ateistických postav Dostojevského tvorby, kterým je zde Ivan. Ivanův 

výrok o absolutní svobodě člověka proto Rubenstein nepřijímá jako 

apokalyptické ohlášení nové svobody, nýbrž naopak jako předtuchu krutovlády, 

která opět nastolí tolik potřebný řád.       

 Je však třeba se vrátit k původnímu, románovému kontextu uvedeného 

výroku. V románu se tento, původně Ivanův, výrok objevuje třináctkrát a stává 

se zde předmětem diskusí různých postav. O obsahu a především o etických 

důsledcích této formule diskutují postupně Rakitin s Aljošou, 957 Ivan 

s Aljošou,958 Dmitrij s Aljošou,959 Ivan se Smerďakovem,960 a nakonec postava 

 
956 RUBENSTEIN, R. L. Thomas Altizer´s Apocalypse. In: COBB, J. B., Jr. (Ed.) The Theology of Altizer: Critique and 
Response. Philadelphia: The Westminster Press, 1970, s. 128, 133. 
957 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 96-97. 
958 Tamtéž, s. 303. 
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čerta s Ivanem,961 který se v této fázi příběhu již nachází na pokraji úplného 

šílenství. Naléhavost výroku se tak postupně stupňuje, až se v románu objeví 

v přímé souvislosti s otcovraždou. Právě téma otcovraždy a otázka morálky s ní 

spojená je jedním z ústředních témat celého románu, čehož si teologové smrti 

Boha dobře povšimli. V případě každé debaty je výrok v románu uváděn do 

souvislostí s otázkou morálky ve světě bez Boha. Metaforu smrti Boha v knize 

nenajdeme. Objevuje se zde však v podobě otcovraždy. Na základě četby Freuda 

teologové smrti Boha asociovali Dostojevského téma otcovraždy se smrtí Boha. 

Téma smrti Boha je v románu vyjádřeno buď výrokem o negaci náboženské 

ideje nesmrtelnosti,962  nebo popření náboženské víry v Boha.963  Popření víry 

v Boha a v nesmrtelnost je v románu konzistentně uváděno do souvislosti 

s popřením základních principů morálky. Tato otázka trápí nejen Dmitrije 

Karamazova964 a Aljošu.965 Pod tíhou svého výroku, který hlásá, že bez Boha 

může člověk všechno, se nakonec hroutí i sám Ivan. Ivanův výrok je především 

Dmitrijem prožíván jako hluboce zneklidňující skutečnost: А меня бог мучит. 

Одно только это и мучит. А что, как его нет? … Тогда, если его нет, то 

человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет 

добродетелен без бога-то? Вопрос! Я всё про это.966 Tento výrok později 

přejímá i Smerďakov,967 který ho Ivanovi připomíná v souvislosti se smrtí jeho 

otce, za jehož smrt Ivan začíná cítit zodpovědnost. Svůj vlastní výrok o tom, že 

je vše možné, tak Ivan poprvé zaslýchá v kontextu zcela konkrétní vraždy, a to 

dokonce vraždy svého otce. Již v hlubokých výčitkách zaslýchá Ivan svůj výrok 

znovu, tentokrát z úst ďábelské postavy, která se mu v jeho přeludech zjevila: 

Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот 

период - параллель геологическим периодам - совершится), то само собою, 

без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, главное, вся 

прежняя нравственность, и наступит всё новое. … Но так как, ввиду 

закоренелой глупости человеческой, это, пожа луй, еще п в тысячу лет не 

устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно 

устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле 

 
959 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, s. 93, 96-97. 
960 Tamtéž, s. 133, 142. 
961 Tamtéž, s. 162. 
962 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 97. 
963 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, s. 52. 
964 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, s. 93, 97. 
965 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 303. 
966 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 32. 
967 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi II, s. 133, 142. 
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ему «всё позволено». 968  Ivanův čert vítězně ohlašuje apokalyptický příchod 

nového člověka (человек-бог),969 který se ve světě bez Boha stane nejen zcela 

autonomní a svobodnou bytostí, ale přimkne se pevněji k životu a ke světu 

jakožto ke svému jedinému domovu. 970  Čertova slova nepřipomínají jen 

Dostojevského literární sny o možném ráji bez Boha (4.3.6), ale lze v nich 

zřetelně rozeznat i některé aspekty Altizerovy apokalyptické teologie. Právě 

proti těmto aspektům Altizerovy teologie se Rubenstein přesvědčivě vyhradil. 

Vezmeme-li v úvahu to, že se Ivanův výrok v románu vždy objeví v atmosféře 

silného existenciálního rozrušení a neklidu, a dále i skutečnost, že idea 

nesmrtelnosti lidské duše byla pro Dostojevského osobně důležitým tématem,971 

můžeme konstatovat, že nejblíže se Dostojevskému textu přibližuje interpretace 

Hamiltonova. Ze všech radikálních teologů je to právě Hamilton, kdo je, 

podobně jako Dostojevskij, obrazem smrti Boha fascinován i zděšen zároveň. 

 

 

5.3.6 Dialektická hra protikladů  

 

 Teologie smrti Boha se vyjadřuje dialektickou řečí protikladů. Zatímco 

Vahanianova (5.2.2) dialektika zůstává ve světě Barthovy teologie a Hamilton 

(5.1; 5.2; 5.2.1) fascinovaně ustrnul v prostoru mezi protiklady víry a nevíry, 

které se u něj prolínají v jejich vzájemném a nikdy nekončícím dialogu, Altizer 

(5.1; 5.2; 5.2.3) svoji dialektiku posouvá dále. Altizerova dialektika inspirující 

se S. Kierkegaardem, G. W. F. Hegelem, K. Marxem, M. Eliadem a uměleckou 

literaturou je ústředním rysem jeho teologie a zároveň i hermeneutickým klíčem 

k porozumění Dostojevského beletristické tvorby. Již na samém počátku své 

teologické dráhy Altizer předložil svoji koncepci křesťanství jakožto 

náboženství ryze eschatologického charakteru. Víra starozákonních proroků, na 

níž Ježíš navazuje, je vírou, která se zakládá na protikladném a negujícím postoji 

ke světu. Křesťanská víra právě z podstaty takového protikladu žije. V průběhu 

svého vývoje však křesťanství skrze asimilační proces helenizace vystupuje ze 

svého eschatologického a apokalyptického rámce a vstupuje do tohoto světa, 

v němž se pohodlně zabydluje. Dialektický charakter, který tvoří samotné jádro 

křesťanství, je tak překonán a s ním odchází i pravé křesťanství. Altizer nachází 

východisko z tohoto odcizení u konkrétních myslitelů 19. století. Všechny tyto 

 
968 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 83-84. 
969 Tamtéž, s. 84. 
970 Tamtéž. 
971 LOSSKIJ, N. Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhlad, Liptovsky Mikuláš, TRANOSCIUS, 1946, s. 97.  
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myslitele spojuje to, že domýšlejí biblická témata v kontextu ateistického 

myšlení, a to jak v případě úplných ateistů, tak v případě těch, kteří se ateismu 

otevírají z pozic křesťanské víry. Do této skupiny zařazuje Altizer i 

Dostojevského. Dostojevskij je v této souvislosti označován jako prophet, čímž 

Altizer prozrazuje, že tohoto autora pojímá jako ukazatele návratu k původní, 

tedy prorocké podobě křesťanské víry. Tato víra se staví proti všem 

institucionalizovaným a se světem příliš důvěrným podobám křesťanství a to i 

za cenu občasného přiklonění se na stranu ateismu. Dostojevskij měšťáckému 

křesťanství připomíná jeho původní, eschatologickou a apokalyptickou dimenzi, 

která se v jeho díle projevuje prostřednictvím neustálého poukazování na 

protiklad a zároveň nesamozřejmé prolínání posvátného a profánního. 

Dostojevského zneklidňující obrazy víry, které se neustále démonicky převracejí 

ve svůj opak, podle Altizera poukazují na dynamický charakter ztraceného 

eschatologického křesťanství, a uvádějí tak současného čtenáře do světa pravé 

víry. Dostojevskij čtenáře šokuje, ale právě to bylo, podle Altizera, autentickým 

rysem prorocké víry, která se vždy světu jevila jako scandal.972 Eschatologická 

víra je vždy vírou pohoršující, a to především vůči jakékoliv formě křesťanství, 

které splynulo s řádem tohoto světa. Je-li Dostojevského víra neortodoxní, 

znepokojivě rozkolísaná a místy i děsivá, slouží tato skutečnost Altizerovi jako 

potvrzení toho, že víra ruského spisovatele má nejen blíže k víře prvních 

křesťanů, nýbrž je dokonce překonáním hereze tradičního křesťanství a branou 

ke křesťanství původnímu, eschatologickému. Ukazuje se tak ústřední 

dichotomie Altizerova pojetí křesťanských dějin, která spočívá v oddělování 

víry eschatologické (tedy víry Ježíšovy) a víry církevnické (víry tradičního 

křesťanství). Dostojevského apokalyptické pojetí víry je pro Altizera jedním 

z nejnaléhavějších volání moderní doby zvěstující nejen smrt Boha, nýbrž i 

překonání tradičního křesťanství (christendom) a návrat k původní podobě víry. 

Dostojevskij je Altizerovi pozvánkou na duchovní projížďku připomínající 

horskou dráhu. Čtenář zde přímo z hlubin apokalypticky démonských sil stoupá 

k výšinám posvátna, jen aby byl znovu stržen do ještě větší propasti. Toto 

nestálé a strmé kolísání je dialektickým pohybem protikladů, jehož smyslem je 

překonání povrchně líbivé podoby křesťanské víry a osvojení dynamického 

charakteru víry prorocké. Možnost, že víra ožívá v prostoru neustálého střídání 

posvátného a profánního principu, Altizer nalezl především u M. Eliadeho. Ke 

skutečné víře nelze proniknout jinak neúnavným poukazováním na její 

 
972 Altizer zde zjevně naráží na novozákonní pojem τὸ σκάνδαλον. ALTIZER, T. J. J. The Descent Into Hell: A Study 
of the Radical Reversal of the Christian Consciousness, s. 61, 67; ALTIZER, T. J. J. Oriental Mysticism and Biblical 
Eschatology, s. 55; ALTIZER, T. J. J. Theology and the Death of God, s. 11. 
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protiklad. Zatímco mnohé čtenáře apokalyptické obrazy Dostojevského odrazují, 

Altizer je naopak v zájmu rehabilitace a očištění křesťanské víry vítá. Děsivé 

obrazy zkázy a smrti jsou optikou dialektiky obrazem spásy, která se na pozadí 

temnoty objevuje jako světlo naděje. Skutečný život se tak otevírá skrze smrt a 

víra, která se chce stát autentickou, musí nejprve projít zkušeností smrti Boha.  

Ačkoliv takový způsob myšlení může na první pohled působit tajemně, a 

dokonce až šíleně, je třeba vzít v úvahu, že zde Altizer navazuje na konkrétní 

rysy novozákonního myšlení. Jak sám Altizer poukazuje, křesťanství je 

jedinečné svým pojetím smrti jakožto cesty (především pak v události kříže) 

k životu. Altizera musel zaujat i janovský dualismus, kterým se inspiroval i sám 

Dostojevskij. Je to především Zločin a trest, který je celý vystavěn na pozadí 

dualisticky protikladných symbolů života a smrti.973 Z textuálního hlediska však 

na dualistickém principu symbolických protikladů spočívá celá Dostojevského 

tvorba. Nejvlivnější literárně-teoretickou analýzu Dostojevského tvorby 

předložil M. M. Bachtin. Bachtin v souvislosti s Dostojevského 

literárním převracením témat, včetně náboženských, hovoří o  karnevalizaci 

jakožto o ústředním stylistickém principu umělcovy literární tvorby. 974 

V návaznosti na Bachtina hovoří Pattison o Dostojevského metodě práce 

s náboženskými motivy jako o testing by the pervasive medium of double-voiced 

discourse. 975  Will Van den Bercken si všímá, že Dostojevskij o tématech 

křesťanské víry mluví téměř vždy řečí paradoxů,976 a Dostojevského tendenci 

k  poukazování na odvrácenou stranu každého náboženského tématu                  

S. Ashikava dokonce asociuje s ukrajinskou tradiční dramatickou formou 

вертеп, která propojuje profánní a posvátná témata uvnitř jediného uměleckého 

kontextu.977 

Ve světle těchto literárně hermeneutických úvah se zdá, že Altizer pronikl 

k podstatě Dostojevského umělecké tvorby. Dostojevského pojetí víry není 

v Altizerově podání vírou určenou ke kázání u rodinného krbu, či k nedělním 

biblickým hodinám ve společenství sborového shromáždění. Je to víra 

krkolomných zvratů, nejtemnějších obrazů a mystických prožitků 

 
973 Blíže tuto tématiku rozpracoval R. Kuthan. KUTHAN, R. Images of Life and Death as a Central Theme to Crime 
and Punishment: Intertextual analysis of Crime and Punishment through the eyes of the 11th chapter of John´s 
Gospel. In: Mundo Eslavo 16 (2017). 
974 BACHTIN, M. M. Dostojevskij umělec: K poetice prózy.  
975 PATTISON, G. – THOMPSON, D. O. Introduction: Reading Dostoevsky religiously, s. 70.  
976 WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky, s. 1-30. 
977  ASHIKAWA, S. The Conditions of Eternal Life: What happens when Sonya visits Raskolnikov. In: 
Достоевский и христианство. Dostoevsky Monographs: A series of the International Dostoevsky Society vol. 
VI. Sankt-Petěrburg: International Dostoevsky Society, 2015, s. 122. 
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zprostředkovaných epileptickými záchvaty. 978 Z Altizerovy jízdy světem 

protikladů se čtenář navrací se závratí a nevolností, které ho uvádí do prostoru 

coincidentia oppositorum, v němž nelze rozlišit, kde je nahoře a kde je dole. 

V tomto opojení se může stát, že se Bůh jeví jako Satan a obráceně, ale je toto 

víra, kterou čtenáři předkládá Dostojevskij? Altizer byl svými kritiky označen za 

mystika.979 Takového označení však nelze užít v případě Dostojevského. Svým 

zájmem o konkrétního člověka, svými společensko-politickými otázkami a 

neustálým hledáním spravedlivějšího světa na pozadí křesťanské víry 

Dostojevskij překračuje oblast mystické víry. U Dostojevského jde vždy více o 

člověka než o Boha. Na druhou stranu je Altizerova interpretace nejen 

připomínkou skutečnosti, že Dostojevského nelze uzavírat do poklidných 

prostor ortodoxní a samozřejmé víry, nýbrž i ukazatelem toho, že některé 

aspekty jeho víry vykračují vstříc nové podobě křesťanství (new Christianity).     

 

 

5.3.7 Ateismus jakožto víra 

 

 Zatímco Vahanian (5.2.2) si z ateistických aspektů Dostojevského tvorby 

staví schůdky vedoucí nakonec do říše ortodoxní křesťanské víry a Hamilton 

(5.2.1) udržuje Dostojevského v ambivalentním prostoru mezi vírou a ateismem, 

Friedmanův a Altizerův Dostojevskij již zcela vstupuje na pole bezbožné víry. 

Dostojevskij ve Friedmanově (5.2.4) interpretaci předchází Nietzscheho, když 

branou ateismu vstupuje do světa, v němž již Boha není. Nejradikálnější podobu 

Dostojevského ateismu však nacházíme u Altizera (5.2), který k Dostojevskému 

přistupuje jako k hlasateli ateismu, i když stále ještě silně inspirovanému 

postavou Krista. Altizer je, v rámci naší práce, jediným čtenářem románu Běsi, 

který je zároveň fascinován postavou Kirillova. Domníváme se, že k takové 

intepretaci Dostojevského mohla přivést četba Nietzscheho knihy Antikrist.         

Text Antikrista nejen že podává strhující kritiku křesťanství, nýbrž i prozrazuje 

autorovu hlubokou úctu k Ježíšovi. Altizer napětí tohoto paradoxu ještě zesílil. 

Všímá si, že Dostojevského Kirillov je ztělesněním Ježíše ve zcela ateistickém 

kontextu, a tato intepretace není chybná. Avšak tím, že Kirillova označí za 

reprezentanta Dostojevského náboženského přesvědčení, se podle nás dopouští 

dezinterpretace autorových záměrů.  

 
978 Dostojevskij trpěl epilepsií. Mystický charakter epileptických záchvatů popsal v románu Idiot (Myškin) a Běsi 
(Kirillov).  
979 MONTGOMERY, J. W. The 'Is God dead?' Controversy: A Philosophical-theological Critique of the Death of 
God Movement, s. 48. 



167 
 

K románu Běsi jeho autor přistupoval jako k dílu, které bude odrážet 

duchovně politický obraz současné ruské společnosti. Román se měl stát 

beletristickou kritikou ruského nihilismu 60. let a jeho autor se při jeho tvorbě 

inspiroval konkrétními politickými událostmi souvisejícími s nihilistickou 

skupinou, jejíž hlavou byl nechvalně známý představitel ruského nihilismu a 

anarchismu S. Něčajev. 980  Něčajevův nihilismus vykazoval silné rysy 

náboženského fanatismu, který se halil do tajemného hávu náboženské 

asketismu a zcela převracel zásady tradičně pojaté etiky a morálky.981  Jeho 

amorální fanatismus se nezastavil ani před vraždou, za níž byl později odsouzen. 

I tato vražda inspirovala román Běsi. Celý román měl ukázat ideovou 

pomýlenost nihilistického revolucionářství a ukázat jeho nelidskou tvář. 982 

Z biblistického hlediska je velmi zajímavé, jakým způsobem autor románu 

zavěšuje syžet celého románu kolem Lukášovy novozákonní perikopy                

L 8,26-39. 983  Celý román Běsi tak lze číst jako literární exorcismus, jehož 

prostřednictvím Dostojevskij vymítá démony, které v podobě apokalypticky 

nihilistických politických hnutí posedly ruskou společnost. Je obzvláště 

pozoruhodné, že Altizer tento aspekt posedlosti opomíjí i navzdory tomu, že 

název anglického překladu, s nímž pracuje, vyjadřuje téma posedlosti přímo 

(The Possessed). Je to naopak Berďajev, který téma posedlosti falešnou ideou 

považuje za Dostojevského ústřední téma.984 Postavu Kirillova lze tedy číst jako 

člověka posedlého démonskou ideou člověkobožství. Altizer o Kirillovově 

posedlosti ví, ale interpretuje ji, v přímém rozporu s Berďajevem, jako posedlost 

křesťanskou čili posedlost Kristem. Dostojevského román Běsi skutečně 

obydlely démonické síly. Ty však na Kristovi spíše lačně parazitují, než aby 

naplňovaly jeho poselství, podobně jako nihilističtí revolucionáři sepisují své 

katechismy985 a oblékají své vražedné programy do hávu náboženského kultu a 

asketismu. Skutečnost, že Dostojevskij k románu Běsi přistupoval jako k tématu 

odstrašivě démonickému, dokládá i Kjetsaa, který sleduje textuální návaznost 

románu na symboliku děsivých apokalyptických postav Janova Zjevení.986   

 Románový text však na několika místech odkrývá i lidskou tvář posedlého 

Kirillova. Pod maskou démona se skrývá jedna z nejcitlivějších postav románu. 

 
980 FRANK, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, s. 435, 454.  
981 BERĎAJEV, N. A. Ruská idea. Praha: Oikúmené, 2003, s. 110. 
982 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy. Dopis A. N. Majkovovi z 9./21. října 1870, s. 219-221.  
983  Blíže se touto tématikou zabývá R. Kuthan. KUTHAN, R. Literární proměny Božího slova u F. M. 
Dostojevského. 
984 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa, s. 62. 
985 Tímto tématem se blíže zabývá J. Frank. FRANK, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, s. 442. 
986 KJETSAA, G. Dostoevsky and his New Testament. Atlantic Highlands: HUMANITIES PRESS INC., 1984, s. 12-17. 
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Kirillov, podobně jako Karamazovi, miluje život, ale bez karamazovské 

poživačnosti. Jeho postoj k životu je postojem pokorného obdivu a lásky ke 

všemu živému. To, mimo jiné, Dostojevskij ukazuje i na Kirillovově kladném 

vztahu k dětem. Kirillov je tedy schopen žít život střídmosti, pokory a prožívat 

jej v jeho klidné každodennosti.987 Toto nahlédnutí do Kirillovovy duše je však 

pouhým zábleskem, neboť Kirillov je posedlý démonickou ideou tak důkladně, 

že nakonec kvůli ní spáchá svoji podivně náboženskou sebevraždu. Protikladem 

ke Kirillovovi je z našeho interpretačního hlediska Šatov. Jeho návrat k rodící 

manželce a k poklidnému rodinnému životu je šťastným návratem ze světa 

posedlosti ateistickými revolucionářskými idejemi. S démonickými silami však 

není radno si zahrávat a Šatov je na své zpáteční cestě k normálnímu životu 

zavražděn svými bývalými spolu-revolucionáři.988   

 Nebyl by to však Dostojevskij, kdyby čtenáři neukázal i temnou stránku 

své vnitřní víry. V té části románu,989 která vlivem cenzorského zásahu mohla 

vyjít až mnohem později a dnes je obvykle k románu přidávána formou dodatku, 

duchovní autorita a mnich Tichon tvrdí, že aтеизм самый полный ближе всех, 

может быть, к вере стоит.990 Tichon dále tvrdí, že Совершенный атеист 

стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры. 991 

Ateismus a víra jsou opět u Dostojevského podivuhodně propojovány. V této 

souvislosti se v románu objevuje druhá novozákonní pasáž, která má čtenáři 

pomoci rozpoznat duchovní poselství textu. Je jím konkrétní pasáž z Janova 

Zjevení Zj 3:15-16, která je u Dostojevského citována takto: знаю твои дела; 

ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты 

тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих.992 Kjetsaa 

Dostojevského novozákonní citaci interpretuje tak, že slovo горяч vyjadřuje 

křesťanskou víru a slovo холоден ateismus.993 Avšak Stavrogin není ani horký, 

ani studený. Je vlažný (тепл). Stavrogin již není schopen zapálit se pro žádnou 

víru, a to ani křesťanskou, ani ateistickou. Je to právě Stavroginova lhostejnost, 

vůči níž se Tichon na pozadí textu Janova Zjevení staví kriticky. Pro Tichona 

není pravým opakem víry ateismus, ale umrtvující lhostejnost: Напротив, 

 
987 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Běsi, s. 238. 
988 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Běsi. Díl třetí, Hlava pátá, Kap. šestá; DOSTOJEVSKIJ, F. M. Běsi. Díl třetí, Hlava šestá, 
Kap. První. 
989 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 11. Л.: Наука. Ленинградское 
отделение, 1974, У ТИХОНА; Zpověď Stavroginova. Netištěné kapitoly z románu Běsové. 1871-1872. In: F. M. 
Dostojevskij. Sebrané spisy XXXVII. Doplňky I. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927. 
990 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 11, s. 269. 
991 Tamtéž, s. 10. 
992 Tamtéž, s. 11. 
993 KJETSAA, G. Dostoevsky and his New Testament, s. 15.  
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полный атеизм почтеннее светского равнодушия. 994  Navíc těmito slovy 

Tichon reaguje na Stavroginovo vyznání se z víry v démony. Tichon tak vlastně 

nepřímo Stavrogina ve víře v démony utvrzuje! Tato víra v démony je jím 

postavena na téměř stejnou úroveň jako víra v Boha.  

 Takové propojování světské a náboženské víry je u Dostojevského běžné. 

Objevuje se již u Raskolnikova, jehož vražda má, podobně jako ďábelsky 

spasitelský program Velkého inkvizitora, také světsky soteriologické rysy. Jako 

by Dostojevskij ve své tvorbě tyto dvě síly neustále poměřoval a kladl si tak 

stále stejnou otázku: Může moc křesťanské víry přemoci všechny lidské snahy o 

záchranu tohoto světa a člověka v něm?  

 

 

5.3.8 Závěrečné shrnutí 

 

 Na pozadí recepce Dostojevského myšlenkového odkazu v kontextu 

radikální teologie se zřetelně ukazuje odlišnost jednotlivých reprezentantů 

tohoto teologického směru. Rozdělení tohoto hnutí na tábor soft radicals a hard 

radicals se tak jeví jako pouze rámcově orientační, a tudíž zjednodušující 

nástroj. Každý radikální teolog přistupuje k Dostojevskému ze svého 

konkrétního hlediska.    

 V interpretaci Dostojevského jsou u radikálních teologů problematizovány 

některé ze základních otázek náboženské víry: 1. všichni teologové smrti Boha 

vycházejí z předpokladu Dostojevského ambivalentního charakteru víry. 

Vahanian představuje v rámci radikální teologie „nejortodoxnější“ četbu 

Dostojevského literární tvorby. Nábožensky problematické románové postavy 

jako Ivan Karamazov jsou podle něj vlastně jen varováním moderního člověka 

před pokušením překračovat hranici přísně oddělující oblast božskou na jedné 

straně a lidskou na straně druhé. Hamilton nachází Dostojevského v prostoru 

mezi vírou a nevírou, v němž teologicky sám spočinul. Altizer, nejvíce ze všech 

teologů smrti Boha, zužitkoval démonické aspekty Dostojevského tvorby a 

překlání Dostojevského křesťanskou víru v dialektickou směs víry a ateismu, 

která vykračuje z mezí tradičního křesťanství směrem k new Christianity. 

Rubensteinova polemika s Alizerovým apokalyptickým křesťanstvím, vůči 

tomuto nejradikálnějšímu mysliteli ze všech radikálních teologů, představuje 

kritiku z pozice judaismu, která se zároveň opírá o intepretaci jednoho 

z nejcitovanějších výroků Dostojevského díla, 2. radikální teologové od samého 

 
994 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 11, s. 10. 
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počátku vzniku svého hnutí hledají takové pojetí Boha, které by bylo 

srozumitelné pro člověka žijícího ve zcela sekulárním světě. Hamiltonova 

odpověď je částečně christologická, čímž se paradoxně přiblížil Aljošově 

východisku z Ivanova dilematu, a částečně nostalgická, když v prostoru na 

pomezí víry a ateismu stále čeká na Boha, který nepřichází. Altizer se na 

základě Ivanovy vzpoury staví proti Bohu, který je pro moderního člověka 

neúnosně, a dokonce až sadisticky patriarchální, a radostně ohlašuje jeho smrt. 

Friedmanův Dostojevskij je člověkem, který ví o smrti Boha, a tak napůl v 

euforii a napůl v zoufalství nad jeho nepřítomností sám dramaticky ztvárňuje 

božskou roli, 3. svět, opuštěný Bohem, je světem svobody, ale zároveň i 

nesnesitelné prázdnoty. Hamilton nás skrze Dostojevského román Idiot uvádí do 

beznadějně smutného světa, který nám ukazuje optikou Myškinovy bezbožné, a 

tudíž destruktivní christologie. Hamilton sice vyhledává Ježíše v tomto světě a 

v bližním, ale jak ukazuje Idiot, není tím náboženský problém rozřešen a 

Hamilton nadále zůstává ve svém prostoru náboženské nejistoty. Altizerovi svět 

splývá v jedno s kenoticky vylitým božstvím, v jehož útrobách lze silně cítit 

pach Boží mrtvoly. Altizerův Kirillov již o smrti Boha ví a nezbývá mu než 

vnášet božské aspekty do bezbožného světa formou kultického převracení 

původní Kristovy oběti, a to v rámci zcela profánní dimenze světa, 4. radikální 

teologie je první teologií, která se odvážila pohlédnout na svět Ivanovýma, a 

tudíž zcela lidskýma očima. Hamiltonův Ivan je v zásadě současným člověkem, 

který nedokáže žít ani bez Boha, ani s ním. Altizerův Ivan je člověkem 

vzdorujícím božské autoritě, která není slučitelná s křesťanským pojetím Božího 

Vtělení a s událostí Kříže. Rubensteinovi Ivan pokládá problematickou otázku, 

může-li člověk ve světě bez Boha žít podle vlastních, a tudíž zcela lidských 

etických měřítek. Friedmanův člověk je novým Adamem procházejícím se 

zahradou, z níž navždy odešel Bůh, a prožívajícím zde hlubokou duchovní nudu. 

Antropologický rozměr, který jasně zazářil na počátku tohoto hnutí, se však 

nakonec z teologie smrti Boha nenápadně vytrácí. K tomuto zatemnění 

antropologického zřetele dochází v Altizerově pojetí nové náboženské 

zkušenosti, kterou na pozadí Kirillovovy mystické oběti nachází v ohnisku 

vzájemného souboje protikladů posvátného a profánního. Altizer zde do teologie 

opět vnáší rozměr, který ztrácí ze zřetele člověka a jeho perspektivu. Člověk, 

kdysi svobodně žijící v sekulárním prostoru velkoměsta (Cox), se znovu 

rozplývá v prostoru nacházející se mimo kontext běžně žité zkušenosti. To, že se 

tak v Altizerově případě neděje ve výšinách, za hranicemi lidského světa jako 

v dialektické teologii, ale v nejtemnějších hlubinách mystické zkušenosti, nic 
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nemění na tom, že jde i u něho o zřejmý odklon od základních otázek člověka 

žijícího v tomto světě. Prostřednictvím nejreprezentativnějšího teologa radikální 

teologie je tak člověk znovu vytržen z běžného rámce života, čímž se Altizer 

paradoxně vrací opět k základnímu a zároveň nejproblematičtějšímu 

předpokladu dialektické teologie. Stejnému paradoxu neuniká ani Friedman. I 

jeho člověka žijícího ve zcela sekulárním světě nakonec Bůh dostihuje v jeho 

vnitřní fascinaci božstvím, které na sebe přerůznými způsoby bere. Podobně 

jako Raskolnikov se ani tento člověk nesmiřuje s pouhým lidstvím a jako 

postava z amerických filmových hororů se proměňuje v děsivě a zároveň 

komicky působícího boha-zombie. Z lidského tvora se postupně stává božský 

netvor, který je nakonec mnohem děsivější než skutečný Bůh, vůči němuž se 

původně vzepřel. I zde se nakonec otázka původně lidská proměňuje v božskou, 

ačkoliv v démonické podobě. Tato napůl božská a napůl lidská karikatura je 

démonickou postavou z Dostojevského románů.  

 Ačkoliv je Dostojevskij uchvácen otázkou Boha, nikdy nepřekračuje 

lidské hledisko a vždy pohlíží na svět lidskýma očima. To je jeden z hlavních 

předpokladů Berďajevovy četby Dostojevského.995 Otázka Boha je zde primárně 

nahlížena skrze otázku člověka, a je tedy položena antropologicky, což je také 

jeden ze základních rysů ruského náboženského myšlení. 996  Ačkoliv 

Dostojevskij ve svých publicistických a veřejných projevech zatracuje 

socialistické ideály svého mládí, jeho celou tvorbou dál prostupuje silný sociální 

apel. Spasitelský program křesťanské víry a jeho lidská revolucionářská 

alternativa (Soňa x Raskolnikov, Aljoša x Ivan, Myškin x Rogožin, Tichon x 

Stavrogin) zde měří své síly, jako by Dostojevskij po celý život zápasil 

s výrokem svého bývalého revolucionářského učitele V. Bělinského, od nějž se 

později ostře distancoval. Bělinskij tehdy mladého Dostojevského ujišťoval o 

tom, že kdyby Ježíš žil v jejich době, jen těžko by konkuroval moderním 

vědeckým teoriím, které v té době hýbaly světem. 997  Ještě více musel 

Dostojevského znepokojovat Bělinského výrok, který později publikoval ve 

svém Deníku spisovatele: … если бы теперь появился Христос, он бы 

примкнул к движению (k socialistickému hnutí, pozn. autora práce) и стал во 

главе его ... 998 Hlavní předností radikální teologie v otázce interpretace 

Dostojevského myšlenkového odkazu však nadále zůstává to, že její 

 
995 BERĎAJEV, N. A. Dostojevského pojetí světa.  
996 ŠPIDLÍK, T. Ruská idea: Jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 1996.  
997 FRANK, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871. Princeton: Princeton University Press, 1997, s. 194. 
998 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 21, Л.: Наука. Ленинградское 
отделение, 1980, s. 11. 
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představitelé se neskrývají před znepokojivě ateistickými a temně nihilistickými 

aspekty jeho tvorby. Právě ve svém odhodlání podívat se této stránce 

Dostojevského tvorby přímo do tváře radikální teologové navazují na 

Nietzscheho a Freudovu interpretační linii, kterou poté s obdivuhodnou 

odhodlaností převádějí do řeči křesťanské teologie.         
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6 KOMPARACE RECEPCE DOSTOJEVSKÉHO V DIALEKTICKÉ 

TEOLOGI A V TEOLOGII SMRTI BOHA 

 

 

6.1 Srovnání na základě klíčových témat  

 

Cílem kapitol 6.1-6.2 je předložit stručnou komparaci obou teologických 

směrů z hlediska jejich recepce Dostojevského a to nejprve na základě klíčových 

témat, v jejichž výkladu se oba tábory rozcházejí (6.1), a poté na základě jejich 

odlišných výchozích interpretačních předpokladů (6.2). 

    

6.1.1 Dostojevskij křesťan nebo Dostojevskij ateista? 

 Zatímco dialektická teologie chce mít Dostojevského, který by byl 

obhájcem (neo)-ortodoxní víry, radikální teologie na takové interpretační 

přivlastňování navazuje, ačkoliv pro ni má být ruský spisovatel naopak 

dokladem toho, že se křesťanská víra stala v moderním světě buď silně 

problematickou (Hamilton), nebo se zcela proměnila (Altizer). Jak první (4.3.2), 

tak druhá (5.3.1) interpretace se ukázala jako problematická a nedůsledná ve 

vztahu k primárním pramenům. Dostojevského víra není konformisticky 

ortodoxní, žije zcela mimo rámec jakéhokoliv konkrétního církevního 

společenství a jen stěží se vtěsná do jakéhokoliv pevně daného dogmatického 

rámce. Na tuto problematičnost bylo a dodnes je v oblasti analýzy 

Dostojevského tvorby opakovaně poukazováno. 999  Na druhé straně nelze 

z Dostojevského dělat ani obhájce ateismu a nového, apokalypticky 

démonického křesťanství (5.3.7). V kapitole 5.3.1 jsme poukázali na to, že 

jednotliví radikální teologové předkládají odlišné podoby Dostojevského 

křesťanské víry. Na straně umírněné a téměř ortodoxní interpretace stojí 

Vahanian. Na druhém konci nacházíme Altizera, pro něhož je Dostojevskij 

zvěstovatelem ateisticky démonické podoby křesťanství. V prostoru mezi 

Vahanianem a Altizerem stojí Hamilton, jehož teologie zůstává v napětí 

Dostojevského víry a nevíry.  

 
999 V posledních letech na tuto skutečnost poukazují práce jako CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion; JONES, M. 
Dostoevsky and the Dynamics of Religious Experience; PATTISON, G., THOMPSON, D. O. (eds.). Dostoevsky and 
the Christian Tradition; WIL VAN DEN BERCKEN. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of 
Dostoevsky. 
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 Východisko z této interpretační různorodosti nacházíme v Hamiltonově 

interpretaci, která se nejen explicitně (ačkoliv velmi stručně) vyrovnává 

s Thurneysenovou a Barthovou interpretací Dostojevského pojetí víry,1000 nýbrž 

navazuje i na ty interprety, kteří k Dostojevskému přistupovali 

z nietzscheovských a freudovských pozic. Hamilton neztrácí ze zřetele ani 

Dostojevského touhu po čisté víře na jedné straně, ani výrazy jeho 

náboženských pochybností na straně druhé. Dostojevskij, o němž Hamilton 

hovoří, je člověkem stojícím na rozhraní starého a nového světa, a tedy i na 

pomezí víry a ateismu. Na rozdíl od Thurneysena, Bartha, Altizera a částečně i 

Vahaniana nestrhává Hamilton Dostojevského na tu či onu stranu, nýbrž ho 

ponechává žít v prostoru víry a nevíry zároveň. Především na pozadí jeho 

literární tvorby se ukazuje, že právě zde po celý svůj život skutečný 

Dostojevskij duchovně přebýval.    

 V české teologické tradici nacházíme obdobu k Hamiltonově interpretaci 

u Hromádky. Hromádka inspirovaný Masarykovou četbou Dostojevského 

vychází z prostředí dialektické teologie, a dokonce se podílí na vydání 

Thurneysenovy knihy o Dostojevském. Na druhé straně ve své tvorbě předkládá 

takovou interpretaci Dostojevského tvorby, která na rozdíl od Thurneysena ví o 

silně ambivalentní povaze Dostojevského náboženské víry.   

       

 

6.1.2 Aljoša nebo Ivan? 

 

Postoj dialektické a radikální teologie k Dostojevskému se štípí na hrotu 

sporu Aljoši a Ivana. Zatímco Thurneysen se snaží teologicky držet kurz 

Aljošovy víry, radikální teologové se přiklánějí k Ivanově pozici. Po setkání 

s Altizerem Hromádka definuje podstatu radikální teologie právě na pozadí 

těchto dvou románových postav: Nikoli Aljoša, nýbrž Ivan Karamazov vyjadřuje 

vlastní poselství Dostojevského, poselství o tom, že skutečnost lidského života 

s celou svou bídou, bezprávím a zlobou nedovoluje, abychom přijali Boha, i 

kdyby nás k sobě zval.1001 Z českých teologů to však není jen Hromádka, který 

spor radikálních teologů s teology krize vyjadřuje prostřednictvím těchto dvou 

literárních postav. J. Smolík píše: Hamilton … vyčetl svoji tezi o smrti Boha 

z Dostojevského, z postavy Ivana Karamazova. 1002  Smolík se však od 

radikálních teologů distancuje: My však máme za to, že se v této věci mýlí 

 
1000 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity, s. 92. 
1001 HROMÁDKA, J. L. Amerika 1966, s. 246. 
1002 SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, s. 88. 
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(Hamilton, pozn. autora práce) … srdce autora Bratří Karamazových tluče pro 

Aljošu, Dostojevskij vidí budoucnost Ruska v drobném pravoslavném 

člověku.1003 Smolíkova interpretace je téměř v souladu s interpretací dialektické 

teologie. Vzápětí však evangelický teolog dodává, že historie Ruska 20. století 

Dostojevského pravoslavnou vizi vyvrátila. Smolíkovi se tato skutečnost stává 

potvrzením toho, že literární dílo nemusí vždy odpovídat historické skutečnosti 

a jejímu budoucímu vývoji.1004 Smolíkovu interpretaci považujeme za příklad 

chybného postoje žánrového nerozlišování mezi publikační a uměleckou 

tvorbou ruského spisovatele. Pokud se Smolíkovi Dostojevskij jeví jako hlasatel 

ruského pravoslaví, je možné k takovému pohledu dospět pouze na základě jeho 

publicistických textů a veřejných vystoupení. Jeho romány, a to zejména román 

Běsi, lze naopak v rozporu s podstatou Smolíkovy chybné úvahy považovat za 

předzvěst tragédie1005 budoucích ruských dějin.  

Přikloněním se na stranu Aljoši se dialektická teologie odklání od 

antropocentrického příklonu k člověku, kterého tato teologie na sutinách válkou 

zničeného světa vnímá jako hrozbu. Promlouvá-li naopak teologie smrti Boha 

ústy Ivanovými, otevírá se tím opětovně možnosti lidského hlediska. K 

rozevření lidské perspektivy u radikálních teologů dochází na základě 

předpokladu smrti Boha, která člověka osvobozuje k uskutečnění vlastních 

možností. Člověk se však i v kontextu radikální teologie (5.3.8) znovu nakonec 

vytrácí ze zřetele teologie. Ačkoliv se lidství u Altizera znovu rozplývá 

v hlubině božství, spočívá zvláštní působivost teologie smrti Boha právě 

v radikalitě jejich počátečního příklonu na stranu člověka. Po této stránce je tato 

teologie zrcadlovým převrácením teologie krize. Představuje-li obraz Что есть 

истина? Христос и Пилат (Příloha A, 9.1) interpretační stanovisko radikální 

teologie, domníváme se, že obraz Williama Sharpa s názvem The Grand 

Inquisitor (Příloha B, 9.2) může reprezentovat interpretaci dialektické teologie. 

Tím, kdo zde působí dojmem vnitřně rozervaného šílence, je tentokrát Velký 

inkvizitor. Postavy na tomto obraze stojí téměř ve stejné pozici jako na obraze 

Что есть истина? Христос и Пилат, ale v převrácené podobě. Ježíš zde 

stojí na místě Inkvizitora a Inkvizitor na místě Ježíše. Zatímco Inkvizitorova 

přísně asketická tvář vykazuje rysy ďábelské posedlosti, Ježíš působí dojmem 

nadpozemského klidu a vyrovnanosti. Zatímco Inkvizitor je přítomností Ježíše 

hluboce rozrušen a jeho oči s upřenou soustředěností hledí do jeho tváře, Kristův 

 
1003 SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, s. 88. 
1004 Tamtéž. 
1005 Inspirovali jsme se titulem Figesovy historické práce Lidská tragédie. FIGES, O. Lidská tragédie: Ruská 
revoluce 1891-1924. Praha: Beta-Dobrovský, 2005. 
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pohled působí zcela nezúčastněně. Inkvizitor vnitřně i vnějšně znetvořený svojí 

pseudo-mesiášskou ideou, na níž vsadil vše, jako by se proměnil v nelidského 

démona. Ježíš naopak působí zcela nepřítomně, až se zdá, jako by byl jen 

vidinou svého společníka. Pelikán tento obraz předkládá jako ilustraci ke své 

kapitole, která nese příznačný název Osvoboditel. 1006  Je to Ježíš v podobě 

obhájce principu duchovní svobody, který člověku zakazuje sklonit se před 

jakoukoliv autoritou, jež by ho chtěla ve jménu materiálního zajištění a 

pohodlné existence zotročit. Tento nadpozemský Ježíš požadující od člověka 

absolutní důvěru, odpoutanost a osvobozující nezávislost na aspektech 

pozemské existence se jakožto představitel příliš vzdáleného Boha stane 

radikálním teologům kamenem úrazu.  

 

 

6.1.3 Spása tady a teď, nebo zcela jinde? 

 

Cesty ke spáse Dostojevského hrdinů v interpretaci radikální a dialektické 

teologie vedou zřetelně protikladnými směry. U Thurneysena (4.2.1) se lidství 

Dostojevského hrdinů rozplývá a zároveň paradoxně naplňuje na samých 

hranicích lidských možností. V nedostupných dálavách, na samém horizontu 

lidské existence, se člověk setkává s Bohem jako člověk nový, člověk vzkříšený. 

Patočka a Palouš (4.2.4) v této interpretační linii pokračují, ačkoliv mimo rámec 

teologického diskurzu. I zde člověk vystupuje ze světa cestou mezních 

zkušeností, v jejichž světle se ztrácí zřetelnost obrysů světa. Nikoliv skrze lidské 

síly, ale naopak složením všech lidských zbraní se může člověk přiblížit 

tajemství smyslu života. V tomto duchovním letu vzhůru tak svět jakožto pouze 

zdánlivě skutečný domov člověka člověku mizí pod nohama. Svět je zde 

zahlížen pohledem astronauta, který ve jménu vidiny vesmírných dálav 

nekonečna za sebou nechává člověka s jeho každodenními starostmi. Právě 

problematičnost této distance vůči světu je však východiskem Ivanovy vzpoury. 

Právě zde se Ivan postaví pevnýma nohama na zem, odkud k nebesům vznese 

svoji obžalobu. Ta spočívá v tom, že je ve světle Ježíšových duchovních ideálů 

nejen přehlížena otázka existenčního rozměru lidské existence, ale dokonce i 

nelidsky přeceňována lidská schopnost tuto duchovní svobodu snášet. 

Teologové smrti Boha Ivanovu opovážlivost neodsoudí. Vezmou naopak Ivana 

za slovo a na základě jeho vzpoury budou hlásat zvěst o smrti vzdáleného Boha. 

 
1006 PELIKÁN, J. Ježíš v proměnách staletí: Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2008, s. 270-271.  
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Snad jen Vahanian (5.2.2) se Ivanovy radikality poněkud zalekl a člověka 

jakožto v podstatě duchovní bytost opět umisťuje na nebesa, kam podle něj 

bytostně patří. Hamilton (5.2.1) nechává Dostojevského bloudit světem bez 

Boha jako v labyrintu, v němž lze po Bohu nalézt pouze jeho matné stopy. 

Hamilton do tohoto bludiště víry vstupuje společně s Dostojevským a nenachází 

z něj východisko. K Ivanově vzpouře přidává svůj hlas i Rubenstein (5.2), podle 

něhož se lidstvo, které prošlo peklem Osvětimi, již nemůže upínat k Bohu 

jakožto k Prozřetelnosti, která holokaust dopustila. Rubenstein proto Boha 

nachází uprostřed bytí tohoto světa. Altizer (5.2.3) novou víru pro současného 

člověka vyhledal v Kirillově sekulárně kultickém strhávání ústředních principů 

křesťanské víry do profánního rozměru tohoto světa. Spása na člověka čeká 

v hlubinách apokalyptických hrůz, odkud je prostřednictvím dialektické souhry 

protikladů vynášena na světlo světa.  

Radikální teologové tak Dostojevského strhávají z nadsvětských výšin, 

kam ho umístila dialektická teologie, zpět do prostoru světa a lidské zkušenosti. 

I v kontextu této teologie se však postupně vytrácí sociologický rozměr Coxovy 

sekulární teologie (5.1) a především Dostojevského zájem o konkrétního 

člověka žijícího v rámci konkrétního společensko-politického zřízení. Zády 

k bývalému hlasateli křesťanského socialismu se tak nakonec obracejí všechny 

strany, včetně samotného Dostojevského. Ukázali jsme však, že jeho románové 

dílo takovou možnost vyvrací.       

 

 

6.1.4 Ganz Andere nebo Wholly immanent?  

  

V recepci dialektické teologie se Dostojevského antihrdinové stávají 

skutečnými hrdiny víry až v aktu popření svého lidského hrdinství. Jelikož se 

tato pravda nejzjevněji zjevuje na pozadí Raskolnikovova příběhu, stojí u 

dialektických teologů román Zločin a trest na předním místě. K jeho interpretaci 

se nechává zlákat nejen Thurneysen (4.2.1), nýbrž i Hromádka (4.2.3). 

Paloušovi (4.2.4) posloužil právě tento román k tomu, aby na jeho základě 

předložil výklad, který je v pozoruhodné shodě s intepretací dialektické teologie. 

Raskolnikov dochází spásy až ve chvíli, kdy si uvědomí, že k věčnému životu a 

spáse se nelze probít vlastními silami. Bůh, který k Raskolnikovovi přichází ze 

zcela opačné strany, než kde jej on sám nepřímo hledá, je Bohem překračujícím 

všechna lidská očekávání. Je to Bůh zcela jiné zkušenosti, než je ta lidská. Tento 

Bůh člověka potkává jako Zcela Jiný.  
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 Ivan Karamazov se v interpretaci dialektické teologie stává pouze jakousi 

intelektuálně vyspělejší obdobou Raskolnikova. I jeho vzpoura musí skončit 

lidským nezdarem, a Thurneysen proto pohotově upozorní na jeho pád.1007 Tento 

nový Raskolnikov však představuje jen sofistikovanější podobu ateismu. Ivanův 

ateismus o Bohu ví, nepopírá jeho existenci, a přesto jej odmítá. Pro 

Thurneysena je takový ateismus přímo ďábelství a dělá ze života peklo.1008 I 

přesto tento démonický ateismus, podle Thurneysena, spíše nevyhnutelnost 

Boha dosvědčuje, než ji popírá: Volajíce po neznámém Bohu, svědčí již také o 

něm. 1009  Pro Thurneysena postava Ivana, a především Ivanova Velkého 

Inkvizitora, ztělesňuje marnost všech lidských, a to světských i náboženských, 

snah o budování společenských i jiných řádů, které s Bohem již předem 

nepočítají. Všechny tyto babylonské věže nakonec u Dostojevského musí s 

velkým rachotem padnout. 

 Pro Altizera (5.1, 5.2) je Ivanův Bůh také Jiný, ale tato jinakost je 

projevem jeho cynické krutosti a netečnosti, která připomíná spíše bohy Olympu 

než Boha biblické tradice. Je to právě Ivanův Bůh, jehož smrt radikální teologie 

zvěstuje jako radostně osvobozující událost. Nové a přijatelnější podoby božství 

pak radikální teologové hledají v prostoru imanentního světa. Hamilton tuto 

otázku řeší christologicky, Rubenstein prostřednictvím židovské mystické 

tradice a Friedman tím, že božské atributy vkládá na bedra člověka. Altizerovi 

se skrze událost Kříže, kterou on sám, inspirován Hegelem, pojímá jako smrt 

Boha, božství rozplývá v imanenci tohoto světa. Z Boha „zcela 

transcendentního“ se tak stává „Bůh zcela imanentní“. Tuto novou víru, která je 

stále ještě vírou křesťanské tradice, nás, podle Altizera, učí žít Dostojevského 

Kirillov.      

Thurneysenův (4.2.1) Myškin, vskutku aristokrat, je natolik nereálná a 

éterická bytost, že se neo-ortodoxnímu interpretovi stává pouhou směrovkou 

ukazující k Bohu, který tento svět nekonečně přesahuje. Bůh nepatří do tohoto 

světa. Pokud do tohoto světa vstupuje, děje se tak pouze obdobou jakéhosi 

božského záblesku, který mizí stejně rychle, jako se objevuje, neboť nemá 

v tomto světě trvalého místa. Hamilton (5.2.1) na Thurneysena nepřímo 

navazuje. V jeho podání Myškin do tohoto světa také nepatří, ale jeho 

nepatřičnost je na rozdíl od Thurneysenovy interpretace závažně problematická, 

a dokonce destruktivní. Hamiltonův Idiot je spasitelem znepokojivě malátným a 

 
1007 THURNEYSEN, E. Dostojewskij, s. 86-86. 
1008 Tamtéž, s. 81. 
1009 Tamtéž, s. 74. 
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nešikovným. Jeho návštěva z druhého světa tak tomuto světu nakonec přináší 

více škody než užitku.  

Dostojevskij se vypjatosti takto protikladných postojů vyhnul díky své 

kristocentrické víře. Vyznává-li Dostojevskij svoji víru, téměř vždy hovoří o 

Kristu. Bůh Dostojevského víry není ani vzdálený, ani se světem totožný. 

S tímto Bohem se Dostojevskij setkává v Ježíši Kristu, který vstoupiv plně do 

lidství a do tohoto světa, zároveň tento svět skrze událost vzkříšení překračuje.    

 

 

6.2 Zhodnocení obou interpretačních přístupů  

 

 V komparaci obou interpretací je nutné vzít v úvahu to, že dialektická 

teologie čte Dostojevského o téměř půl století později než radikální teologové. 

Během tohoto dlouhého období byl Dostojevskij interpretován jak ze strany 

literárních vědců, tak ze strany filozofů, psychologů, a nakonec i teologů. 

Hamilton a Altizer tak mohli doložit četbu tak klíčových interpretů 

Dostojevského tvorby jako H. de Lubac, R. Wellek, A. Camuse, R. Guardini,    

S. Zweig, V. Ivanov, V. Solovjov, N. Berďajev, H. Hesse, S. Freud,                   

D. H. Lawrence, M. Murry, P. Rahv a A. Gide. Výhoda interpretační pozice 

radikální teologie spočívá samozřejmě i v tom, že se teologové smrti Boha 

mohli opírat i o Thurneysenovu a Barthovu četbu Dostojevského, což také 

Hamilton výslovně dělá.1010  

 Barth a Thurneysen byli více odkázáni na primární zdroje, a četli tudíž 

Dostojevského romány s větší bezprostředností než radikální teologové. Tato 

skutečnost je pravděpodobně i důvodem, proč se Thurneysen a Barth na 

Dostojevském dopouští hrubějšího interpretačního násilí než radikální 

teologové, kteří již nemohli s Dostojevského texty pracovat s takovou volností. 

 Interpretační postupy dialektických teologů jsou více sepjaté než u 

radikálních teologů, kteří Dostojevského texty vykládali individuálněji. 

V recepci radikální teologie se tak setkáme s větší interpretační rozmanitostí než 

u dialektických teologů.  

 V případě radikálních teologů se v otázce vlivu na jejich způsob četby 

Dostojevského textů jeví jako klíčoví myslitelé F. Nietzsche a S. Freud. Cassedy 

ve své práci Dostoevsky´s Religion dokládá, že přední interpreti Dostojevského 
 

1010 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity. 
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tvorby jako D. H. Lawrence, A. Gide, M. Murry, R. Guardini a N. Berďajev 

vycházeli ve své interpretaci Dostojevského z nietzscheovských pozic.1011 Právě 

tyto autory uvádí ve své studii o Dostojevském i Hamilton, přičemž svůj výklad 

Velkého inkvizitora opírá především o Lawrenceovu nietzscheovskou 

interpretaci. 1012  S. Freud a F. Nietzsche, kteří oba byli vášnivými čtenáři 

Dostojevského románů, podle Cassedyho měli velký vliv na to, jak bude 

Dostojevský čten a vykládán v průběhu celého 20. století: … if Nietzsche left a 

mark on Dostoevsky interpretation out of all proportion to the scant comments 

he made, the same could probably be said for Freud … .1013 Ve světle Freudova 

a Nietzscheho ateismu však budou teologové smrti Boha někdy zapomínat na to, 

že ačkoliv není pravda, že srdce autora Bratří Karamazových tluče pro 

Aljošu, 1014 Dostojevského křesťanská víra je vírou vášnivou a opravdovou, 

ačkoliv zároveň vybojovanou na kolbišti autenticky prožitých pochybností. 

Dialektičtí teologové budou zase ve svém zápalu boje s liberální teologií u 

Dostojevského zdůrazňovat víru až příliš pevnou a nepřesvědčivě ortodoxní. Na 

samém konci války, kdy k uším Evropana stále ještě doléhají otřásavé ozvěny 

palby moderních zbraní, říkají dialektičtí teologové své razantní Nein1015 vůči 

člověku, který ve své titánské zpupnosti málem zničil svět. Dostojevskij se jim 

stává svědectvím toho, kam může člověk ve své nebezpečné hře na Boha zajít.  

 Amerika 60. let je v jistém ohledu taktéž světem poválečným, ale válka, 

jejíž konec už byl dávno oslaven, sem přichází jen v podobě vzpomínek na 

dávné vítězství. Nová epocha 60. let se radikálním teologům jeví jako čas 

radosti a příležitosti k dalšímu, sebevědomému růstu člověka. Nietzscheho 

původně otřásající zvěst o smrti Boha se nyní radikálním teologům jeví jako 

radostná skutečnost přinášející člověku zprávu o jeho nové svobodě. Tito 

teologové nacházejí Dostojevského na zlomu nové doby. Nacházejí zde člověka, 

Ivana, který se sebevědomě staví proti svému Bohu a во имя любви к 

человечеству 1016 mu vrací билет. 1017  Americká radikální teologie nachází 

v ruském romanopisci zvěstovatele nové, bytostně lidské svobody a tuto zvěst 

 
1011 CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion, s. 14-22. 
1012 HAMILTON, W. Banished from the Land of Unity. 
1013 CASSEDY, S. Dostoevsky´s Religion, s. 16. 
1014 SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, s. 88. 
1015 Jedná se o odkaz na Barthův text s názvem Nein! Antwort an Emil Brunner, kterým v roce 1934 Barth 
odmítá příliš antropologické aspekty Brunnerovy teologie 
1016 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. TOM 30 (I), Н. А. Любимову 11 
июня 1879. Старая Русса, s. 68; Dopis F.M. Dostojevského N.A. Ljubimovovi z 11. června 1879, In Fjodor 
Michajlovič Dostojevskij dopisy, s. 306 
1017 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 228, 229. 
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převádějí do jazyka teologie. Tato svoboda má však v radikální teologii několik 

podob. Jednou je radostná a bezstarostná (Cox), podruhé zase extatická 

(Altizer), jindy tragická (Vahanian, Rubenstein), a nakonec dokonce i 

tragikomická (Friedman). Dostojevskij radikálních teologů je člověkem dvojího 

světa. Jednou nohou stojí v křesťanské tradici a druhou v ateismu. Tento umělec 

se tak má současnému člověku stát průvodcem ve světě po smrti Boha. 

Křesťanská víra se stala nesamozřejmou (Hamilton) nebo se radikálně proměnila 

(Altizer). Zatímco Vahanian uvedl do prostředí radikální teologie 

Dostojevského, který je stále ještě oděn do hávu dialektické teologie, Altizer ho 

z tohoto šatu zcela vysvléká a odívá jej do šatu apokalyptického ateismu, který 

s křesťanskou vírou ruského spisovatele souvisí jen protikladně. Rubenstein 

pracuje s Dostojevského texty silně selektivně. Jednotlivé a kusé citáty z jeho 

románů jsou mu pak pouhými ukazateli na cestě k jeho vlastním úvahám, které 

s Dostojevským souvisí jen asociačně. Friedmanův Dostojevskij je Nietzsche, 

který skutečného Nietzscheho předstihl v jeho temně božských úvahách. 

Hamilton je jediným představitelem teologie smrti Boha, který se nevychýlil 

z prostoru, v němž skutečný Dostojevskij žil. Je to prostor nekonečného dialogu 

víry a ateismu. Přesněji řečeno je to neustálé soupeření sil. Síla křesťanské víry 

je zde neustále vystavována konkurenčním silám alternativních, zcela lidských 

programů, jejichž lidskost se však během tohoto zápasu často rozplývá v obrazy 

démonických rozměrů. Hamilton správně poukázal nejen na nesamozřejmost a 

neortodoxnost víry Dostojevského, nýbrž i na bolestný vnitřní zápas, který tento 

vyděděnec ze světa pevné víry (banished from the land of unity) sváděl. 

Hamiltonův Dostojevskij was both Ivan and Alyosha.1018   

 U Hamiltona nacházíme jisté obdoby s Hromádkou. Ani Hromádka se, 

pravděpodobně pod vlivem četby Masaryka, nepostavil jasně ani na stranu 

Aljoši, ani Ivana. Hromádkův Dostojevskij je také křesťanem stojícím na 

pomezí víry a nevíry. Ačkoliv Hromádka vycházel z pozic dialektické teologie, 

nepodlehl zcela Thurneysenovým a Barthovým tendencím dělat 

z Dostojevského reprezentanta (neo)-ortodoxního křesťanství. Hromádka ví o 

ambivalentní povaze Dostojevského křesťanské víry. Jak Hamilton, tak 

Hromádka představují most, který překlenuje obě protikladně interpretující 

strany. Opět se ukazuje, že Dostojevskij je člověkem na pomezí. Strhnout jej na 

jednu či druhou stranu znamená zničit podstatný princip, který z četby jeho 

 
1018 HAMILTON, W. The New Optimism – from Prufrock to Ringo, s. 167. 
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románů dělá dobrodružnou teologickou četbu. Tímto principem je jeho dialog 

víry a nevíry.  

 Ačkoliv se oba tábory na Dostojevském dopouštějí většího či menšího 

interpretačního násilí, radikální teologie Dostojevského odkaz zkresluje méně 

než dialektická teologie. Je to především díky tomu, že se neskryla před 

ateistickými aspekty Dostojevského tvorby, nýbrž je naopak začlenila do 

křesťanské teologie. Tento dualismus, který je pro Dostojevského myšlení 

příznačný, vstoupil do samotného programu radikálních teologů, kteří jej 

vyjádřili téměř schizofrenně znějícím výrazem christian atheism. Díky tomu se 

Dostojevského vnitřní rozštěpenost u radikálů nevytratila tak jednoznačně jako u 

dialektických teologů.  

 Oba teologické směry začínají u otázky člověka. Zatímco dialektická 

teologie rýsuje přísně střeženou hranici mezi člověkem a Bohem a pokouší se 

teologicky o novou, Boží perspektivu, radikální teologie tuto hranici maže a 

ponouká člověka k tomu, aby protřel svůj náboženstvím zastřený zrak a prozřel 

zcela lidskýma očima. Ukázali jsme však, že se člověk nakonec ztrácí i 

v teologii smrti Boha. Ať už se zde lidství rozplývá v mystických zkušenostech 

Altizerovy teologie, nebo se u Friedmana proměňuje v děsivě démonické tvory 

s lidskou hlavou, znovu zde vyvstává otázka Ivanova: A co člověk?  Ivan 

nehovoří o člověku titánských choutek. Mluví ve jménu všech obyčejných lidí, 

kteří chtějí uprostřed světa žít svůj prachobyčejně lidský život. Ivanův člověk 

není člověkobůh, ani žádný jiný nadčlověk. Je to dítě. V jakém světě bude 

člověk žít? Ve světě stalinistického Velkého inkvizitora nebo ve světě církevně 

vzdáleného a mlčícího Boha? Vyplouvá zde na povrch Dostojevského 

křesťanský socialismus, k němuž se v mládí hlásil a kvůli němuž stál na 

popravišti? Nejsou právě tyto ideály křesťanského socialismu, které poté, co 

sestoupil z popraviště, celý život popíral tím, s čím po celý život zápasil ve 

svých románech? Neustrnul vlastně Dostojevskij po celý svůj život na tomto 

popravišti, v jakémsi bezčasém pomezí mezi životem a smrtí? Socialistický 

revolucionář, který měl být zastřelen, se náhle a zcela nečekaně vrací k životu, 

avšak tentokrát jakožto člověk rozštěpený: tento socialistický revolucionář se ve 

zvratu náhlého okamžiku navrací do života a padá do náruče carského režimu, 

který mu udělil tuto krutou milost.  

Dostojevskij ustrnul na pomezí života a smrti, víry a nevíry, socialismu a 

křesťanství. V teologických rozborech Dostojevského tvorby je toto ústřední 
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dilema ruského spisovatele vyjádřeno otázkou „Ivan nebo Aljoša“?1019 Je však 

pozoruhodné, že v zápalu tohoto dilematu ušlo mnohým badatelům, včetně 

dialektických a radikálních teologů, to, že zde zbývá ještě třetí možnost. Na 

třetího bratra obě strany téměř zapomněli. Je to však právě Dmitrij, jehož 

budoucímu utrpení se Zosima klaní1020 a je to on, kdo cestou imitatio Christi 

vstupuje na křížovou cestu zástupného utrpení, ačkoliv téměř zcela mimo 

jakýkoliv rámec tradičního křesťanství: Зачем мне тогда приснилось «дитё» 

в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту 

минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех 

«дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все - «дитё». За 

всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не 

убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! 1021 Je to zároveň i Dmitrij, kdo 

neztrácí ze zřetele člověka žijícího v útrapách tohoto světa a nerozplývajícího se 

v nebeském prostoru nebo v sladkohořkém teroru totalitárního režimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1019 Činí tak např. teoložka D. Sölleová ve své knize Suferring. SOELLE, D. Suffering. Philadelphia: Fortress Press, 
1984. 
1020 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi I, s. 88. 
1021 ДОCТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. TOM 15, s. 31. 
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7 ZÁVĚR 

 

 

7.1 Závěrečné shrnutí výsledků disertační práce  

 

Tato práce na zvolenou problematiku nahlížela ze tří úhlů. Zaprvé jsme 

poskytli náhled do specifik Dostojevského umělecké tvorby (oddíly 2-4). 

Zadruhé jsme sledovali, jakým způsobem Dostojevského myšlení proniká do 

oblasti dialektické teologie (4.1-4.3.7). Zde jsme poněkud opovážlivě vybočili 

z rámce teologie do světa Patočkovy a Paloušovy interpretace Dostojevského 

díla a to na základě vzájemných analogií, které jsme ozřejmili (4.2.4). Za třetí 

tato práce otevírá dveře do světa v českém prostředí jen okrajově známé teologie 

smrti Boha a sleduje, jakou optikou četli radikální teologové Dostojevského 

(5.1-5.3.8). Všechny tři strany jsou v rámci této práce kriticky komparovány a 

analyzovány. Kapitoly 4.3.1-4.3.7 sledují, do jaké míry zůstala interpretace 

dialektických teologů věrná původním textům Dostojevského a v jaké míře se 

od této předlohy vzdálila. Kapitoly 5.3.1-5.3.8 sledují stejnou problematiku, 

ovšem tentokrát ve vztahu radikální teologie k Dostojevskému. Kapitoly 6.1-6.2 

srovnávají obě teologické interpretace mezi sebou a kladou si otázku, která 

z interpretací se ke skutečnému Dostojevskému více přiblížila.  

Práce se nezaměřuje jen na odlišnosti obou recepcí, které lze do jisté míry 

pojímat jako protikladné, nýbrž se pokusila i o středové stanovisko, skrze nějž 

by se oba interpretační tábory k sobě mohly navzájem přiblížit. Toto východisko 

nacházíme na straně dialektické teologie v interpretaci J. L. Hromádky a na 

straně radikální teologie u W. Hamiltona. Práce dochází k závěru, že ačkoliv se 

radikální teologie na Dostojevském dopouští menšího interpretačního zkreslení 

než teologie dialektická, vzdalují se nakonec oba teologické směry od 

Dostojevského v otázce antropologické. Spor Aljoši a Ivana se v rámci této 

práce ukázal být i podstatou odlišných stanovisek obou interpretujících táborů. 

Zatímco k Aljošovi se  jakožto k představiteli Boží perspektivy přiklonili 

dialektičtí teologové, radikální teologové se naopak opřeli o ryze lidský pohled 

Ivanův. Ačkoliv se oba teologické směry původně rozchází v otázce člověka a 

jeho vztahu k Bohu, je to právě lidská perspektiva, která se nakonec vytrácí na 

obou stranách. To se ukázalo ještě zřetelněji na pozadí kritické četby 

Dostojevského a sledování recepce jeho tvorby na obou teologických stranách. 

Ukázali jsme, že Dostojevského hluboký zájem o člověka, který byl 

pravděpodobně i tím hlavním důvodem jeho účasti v revolučních kruzích a 
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podstatou jeho zájmu o ideály křesťanského socialismu v době jeho mládí, se 

nakonec rozplývá jak v dialektické, tak radikální teologii. Východisko sporu 

Ivana a Aljoši, a tím i částečně sporu odlišných recepcí obou teologických 

směrů nacházíme v postavě Dmitrije, který christologicky překonává distanci 

lidské a Boží perspektivy.  

Práce postupně potvrzuje tři výchozí hypotézy. Ukazuje, že protichůdné 

interpretace Dostojevského vycházejí již z vnitřní ambivalence Dostojevského 

textů. Dále práce předkládá důvody, proč interpretace radikálních teologů více 

odpovídá aspektům Dostojevského tvorby než výklad Thurneysenův a Barthův. 

Práce se nakonec pokouší nalézt společnou řeč obou interpretací, když ukazuje 

nejen to, v čem se odlišují, nýbrž i cesty, jimiž se k sobě přibližují. Ukázali 

jsme, že obě strany se nakonec překvapivě shodují i v popření Dostojevského 

antropologie, která nikdy neztrácela ze zřetele konkrétního člověka žijícího 

uprostřed tohoto světa.    

    

 

7.2 Analýza možností dalšího bádání   

 

Dostojevskij má v prostředí české protestantské teologie své zastoupení 

především díky interpretačním snahám J. L. Hromádky. Hromádkovy 

interpretace navazují na Masarykovy studie, které dokládají jeho celoživotní 

zájem o Dostojevského. Masaryk Dostojevského četl očima sociologizujícího 

filozofa, avšak byla to právě náboženská otázka, která Masaryka na 

Dostojevském zaujala nejvíce. Na Masarykovu filozofickou interpretaci 

Dostojevského díla a zároveň na Masarykův postřeh o ambivalentní povaze 

tvorby ruského spisovatele1022 navazuje náš přední oborník na Dostojevského 

literární tvorbu F. Kautman,1023 který se zároveň podílel na vydání Masarykovy 

obsáhle studie Rusko a Evropa.1024 Při ustavující valné hromadě Společnosti 

Dostojevského, která se konala dne 23. března 1930, Hromádka přednesl svoji 

přednášku o Dostojevském a Masarykovi, která byla otištěna v Křesťanské revui 

a následujícího roku křesťanským nakladatelstvím YMCA publikována pod 

 
1022 RICHTEREK, O. František Kautman a ruská literatura v Čechách (České boje a F. M. Dostojevského). In Na 
trnitých cestách života a tvorby: Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea 
Františka Kautmana. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015, s. 57. 
1023 KAUTMAN, F. Dostojevskij, věčný problém člověka. Praha: Nakladatelství Alexandra Tomského Rozmluvy, 
1992.  
1024 MASARYK, T. G. Rusko a Evropa I-III: Studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 
1995, 1996. Spisy T. G. Masaryka (Svazek 11-13).  
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názvem Dostojevskij a Masaryk.1025  Společnost Dostojevského byla založena 

v Praze roku 1930. Tato společnost, pod současným vedením R. Hříbkové, 

PhDr. CSc. a M. Bubeníkové PhDr. Ph.D. dodnes aktivně působí, navazuje na 

odkaz F. Kautmana a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, které 

pořádá Mezinárodní společnost Dostojevského (International Dostoevsky 

Society).  

Na Masarykovy studie navazuje v roce 1931 J. Horák svojí prací o 

Masarykově četbě Dostojevského. 1026  V roce 1946 vydává katolický kněz         

A. Lang svou knihu s názvem F. M. Dostojevský: Křížová cesta náboženského 

myslitele ruského.1027 V roce 1963 vychází biografická studie o Dostojevském 

z pera R. Parolka, 1028 a o 45 let později životopisná kniha R. Pytlíka.1029 V roce 

1992 vychází Kautmanova kniha Dostojevskij: Věčný problém člověka. Kniha   

F. Koukolíka z roku 2007 se na ruského spisovatele a otázku křesťanské etiky 

dívá očima neuropatologa. 1030  Další české publikace o Dostojevském z pera     

M. Exnera, 1031  R. Hříbkové 1032  nebo M. Sýkory 1033  se již nezaměřují na 

religionistickou problematiku Dostojevského tvorby.  

Shrneme-li tento výčet, docházíme k závěru, že Hromádka je posledním 

z českých protestantských teologů, který se v rámci větší studie pokusil o 

teologickou interpretaci Dostojevského díla, pokud budeme opomíjet článek     

L. Kupfové, který shrnuje Hromádkovu interpretaci Dostojevského románu,1034 

a disertační práci J. Moskalové, jež se Dostojevským zabývá z hlediska 

existenciální analýzy tématu svobody.  

Poněkud odlišná, avšak pro českého akademika potenciálně podnětná 

situace je na Slovensku. Podobně jako v případě exilového vydání Berďajevovy 

knihy o Dostojevském v Praze roku 19231035  nebo Bémovy knihy Tajemství 

 
1025 HROMÁDKA, J. L. Dostojevskij a Masaryk, s. 6.  
1026 HORÁK, J. Masaryk a Dostojevskij: Výňatek z rozpravy “Dostojevskij v literatuře československé”. 
1027 LANG, A. F. M. Dostojevský: Křížová cesta náboženského myslitele ruského. Praha: Vyšehrad, 1946. 
1028 PAROLEK, R. Dostojevskij, Praha: Orbis, 1963. 
1029 PYTLÍK, R. F. M. Dostojevskij: Život a dílo. Praha: Emporius, 2008. 
1030 KOUKOLÍK, F. Proč se Dostojevskij mýlil?: O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén, 
2007. 
1031 EXNER, M. Afekt, sen a skutečnost v díle F.M. Dostojevského: osobnost a ontologická hodnota fikce. 
Liberec: Bor, 2013; EXNER, M. Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy: Na příkladu 
románu Bratři Karamazovi F.M. Dostojevského: Příspěvek k evoluční estetice. Liberec: Bor, 2009. 
1032 HŘÍBKOVÁ, R. Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F. M. Dostojevského. Praha: Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 
1033 SÝKORA, M. Dostojevského buldok: o zvířatech a/v literatuře. Brno: Host, 2006. 
1034 KUPFOVÁ, K. Descensus ad inferos: Hromádkův christologický výklad Dostojevského Zločinu trestu. 
1035 БЕРДЯЕВ, Н.А. Миросозерцание Достоевского. Прага: The Ymca Press Ltd., 1923. 

http://dostojevskij.sk/literatura-v-cestine-a-slovencine/f-m-dostojevskij-zivot-a-dilo/
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Dostojevského osobnosti 1036  vychází i Losského teologická analýza 

Dostojevského tvorby nejprve na Slovensku, kde tento ruský filozof určitou 

dobu žil a přednášel na bratislavské univerzitě. 1037  Ze slovenských prací 

poslední doby se Dostojevského tvorbou z hlediska literární vědy zaobírají 

publikace A. Červeňáka.1038  V roce 1994 vydává slovenský rusista a filolog       

J. Kopaničák svoji knihu s názvem Dostojevskij a dnešok, která řeší i 

religionistické aspekty Dostojevského tvorby. 1039  V roce 2005 se několik 

slovenských literárních vědců a filozofů velmi zajímavým způsobem pozastavilo 

nad postavou Velkého inkvizitora s ohledem na aktuálnost této postavy pro 

dnešní dobu a publikovali společnou monografii s názvem Rozjímanie o Veľkom 

inkvizítorovi. 1040  V následujícím roce vychází v Bratislavě kniha s názvem 

Inkvizítor (dnes).1041 V roce 2007 v Nitře ve sborníku s názvem Dostojevskij a 

dnešok vychází studie slavisty I. Pospíšila F. M. Dostojevskij: Návrat ke 

spisovateli (Historicita a žánrovost).1042 Text se nachází na pomezí filozofie a 

literární vědy. V roce 2016 je v Košicích publikována monografie s názvem 

Dostojevskij a Nietzsche: Hl´adania člověka: Za a proti … .1043  Již z názvů 

uvedených publikací je zřejmé, že slovenští interpreti se nebojí v Dostojevského 

tvorbě hledat odpovědi na aktuální otázky dnešního člověka a současné 

společnosti. Zároveň je patrné, že Dostojevskij se na Slovensku nachází někde 

na pomezí filozofického a literárněvědného diskurzu. Náboženská tématika je 

zde nahlížena očima filozofa a literárního vědce, nikoliv teologa.     

V jednom ze svých posledních článků si Kautman pokládá otázku, jakými 

cestami se může v budoucnu nadále ubírat interpretace Dostojevského 

uměleckého odkazu. 1044  Kautman zde klade důraz na potřebu takové 

interpretace, která současného člověka přivádí k promýšlení a ke konfrontaci 

 
1036 BÉM, A. L. Tajemství osobnosti Dostojevského: Několik kritických kapitol. Praha: Nakladatelství J. Otto, 1928.  
1037 LOSSKIJ, N. Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhlad, Liptovsky Mikuláš, TRANOSCIUS, 1946. 
1038 ČERVEŇÁK, A. Človek v texte (Dostojevskij a esteticko-antropologická koncepcia literatúry). 2. vyd. Nitra: 
Univerzita Konštantína Filozofa [Bratislava]: Spolok slovenských spisovateľov, 2002; ČERVEŇÁK, A. 
Dostojevského sny (eseje a štúdie o snoch a Dostojevskom). Pezinok: Formát, 1999; ČERVEŇÁK, A. Tajomstvo 
Dostojevského: F.M. Dostojevskij v recepcii. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1991.  
1039 KOPANIČÁK, J. Dostojevskij a dnešok. Bratislava: STIMUL, 1994. 
1040  ČERVEŇÁK, A., FERKO, M., HAJKO, D., TUŽINSKÝ, J. Rozjimanie o Vel´kom Inkvizítorovi, Bratislava: 
Vydavatel´stvo Spolku slovenských spisovatel´ov, spol. s r. o., 2005 
1041 TUŽINSKÝ, J., MURÍN, Š. Inkvizítor (dnes). Bratislava: CCW, 2006. 
1042 POSPÍŠIL, I. F. M. Dostojevskij: Návrat ke spisovateli (Historicita a žánrovost). Dostojevskij a dnešok. N. 

Muránska ed. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007.  
1043 NEZNÍK, P., MARKOV, B. a kol.: Dostojevskij a Nietzsche: Hľadania člověka: Za a proti... Košice: UPJŠ v 

Košiciach, 2016. 
1044 KAUTMAN, F. Učit se od Dostojevského. In Na trnitých cestách života a tvorby: Sborník příspěvků ze 
sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana. Praha: Národní knihovna České 
republiky, 2015. 
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s nejaktuálnějšími problémy moderního lidstva. 1045  Podle Kautmana je 

Dostojevského dílo neobyčejné mimo jiné i tím, že k současnému člověku živě 

promlouvá i po více než 130 letech po jeho smrti. Se stejnou aktuálností četli 

Dostojevského nejen teologové smrti Boha, nýbrž i Thurneysen a Barth. Jejich 

Dostojevskij jako by promlouval přímo k člověku jejich doby. Dnešní 

vyprázdněné kostely či církevní sbory jsou výzvou k tomu, aby byla i dnes 

znovu položena otázka po relevanci křesťanské víry v současném světě. A jako 

ve 20. století nabízí se i nyní literatura jako cesta, po níž se dnešní teolog může 

vydávat na náboženskou pouť za vírou přesvědčivou, plodnou a aktuální. Znovu 

se tak nabízí Dostojevskij jako spisovatel, kterému otázka víry nedala až do 

konce jeho života pokoje. Tato práce k takovému hledání přispívá tím, že 

předkládá cesty, kudy se již předtím ubírali nejen Thurneysen a Barth, nýbrž i 

Vahanian, Hamilton, Altizer, Rubenstein a nakonec i Friedman. Ačkoliv jsou 

jejich pohledy na Dostojevského v mnohém protikladné, pojí je především jejich 

touha po nalezení přesvědčivé víry pro současný svět, kterou skrze 

Dostojevského hledají. Je na teologovi dneška, aby posoudil, do jaké míry jsou 

tyto intepretace dosud relevantní i pro dobu, v níž žijeme.  

Literární věda nemůže opomíjet otázku náboženskou. Právě na 

Dostojevského tvorbě se ukazuje, že člověk je již ze své podstaty tvorem 

náboženským. Teologie krize i teologie smrti Boha pravdu této skutečnosti ve 

své recepci Dostojevského jen prohlubují. Některé otázky, které tito teologové 

v souvislosti s četbou Dostojevského kladli, jsou otázky literárně hermeneutické. 

Tvrdí-li nejen Glicksberg, ale i Vahanian, Hamilton a Altizer, že literatura a její 

specificky poznávací prostředky otevírají bránu k podstatě víry, nejde již jen o 

otázku čistě teologickou, ale i literárně vědní.  

Filozofická interpretace Dostojevského tvorby má tu výhodu, že nemusí 

být vázána na konkrétní konfesijní předpoklady, a může se tak napříč 

Dostojevského dílem pohybovat s větší volností. Takový způsob čtení, který se 

zároveň soustředí především na náboženskou problematiku Dostojevského 

myšlení, předložil např. S. R. Sutherland,1046 R. Girard1047 a v českém prostředí 

J. Patočka (4.24) nebo R. Palouš (4.2.4). Dnešní filozof si tak nad 

 
1045 KAUTMAN, F. Učit se od Dostojevského, s. 35. 
1046 SUTHERLAND, S. R. Atheism and the Rejection of God: Contemporary Philosophy and ´The Brothers 
Karamazov´. London: Wiley-Blackwell, 1977. 
1047 GIRARD, R. Resurrection from the Underground: Feodor Dostoevsky. East Lansing: Michigan State University 
Press, 2012. 
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Dostojevského tvorbou může klást otázku po smyslu či podobách náboženství 

v postmoderním světě.              

Ve své práci o vzniku dialektické teologie 1048  Hromádka opakovaně 

upozorňuje na opravdovost a hloubku teologického zápasu, který teologové     

19. a 20. století svádějí ve svém úsilí o pravdu a spásu člověka. Právě v tomto 

zápalu se Thurneysen s Barthem, a později i radikální teologové, obracejí 

k umělecké literatuře minulosti i současnosti, aby zde společně se spisovateli 

hledali takovou podobu víry, která je pro moderního člověka nejen přijatelná, 

nýbrž i spásonosně důvěryhodná. Je otázkou, jestli jsou filozofové a teologové 

dneška obdobně ochotní zahořet nad otázkou člověka a jeho spásy.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 
1048 HROMÁDKA, J. L. Přelom v protestantské teologii, Fragment etiky. 
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