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ANOTACE 

Bakalářská práce „Mezi Freiburgem a Cáchami. Život a dílo německého filosofa, 
teologa a biskupa Klause Hemmerleho“ poprvé předkládá českému čtenáři ucelenou 
teologickou biografii Klause Hemmerleho. Na jednu stranu popisuje Hemmerleho 
životní cestu, jeho dětství, rozhodnutí pro kněžství, studium a působení na universitě ve 
Freiburgu, setkání s hnutím Focolare a konečně také jeho mnohaletou biskupskou 
službu v Cáchách. Na druhou stranu se autor zároveň pokouší v Hemmerleho životě 
(bios) rozpoznat žitou teologii. Její hlavní charakteristikou je důraz na tajemství 
Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého a na význam tohoto tajemství pro lidský 
život i pro filosofické hledání smyslu bytí (trinitární ontologie). Bylo ale Hemmerleho 
filosofické či pastýřské usilování úspěšné? Tvoří Hemmerleho život a jeho dílo kýženou 
jednotu podle života (zóé) Trojjediného?   
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Klaus Hemmerle, trinitární ontologie, teologická biografie. 

 

ABSTRACT 

The bachelor´s thesis „Between Freiburg and Aachen. The life and work of the German 
philosopher, theologian and bishop Klaus Hemmerle" presents for the first time to 
Czech readers a comprehensive theological biography of Klaus Hemmerle. On the one 
hand, this bachelor´s thesis describes his lifetime, his childhood, the decision for the 
priesthood, his study and work at the University of Freiburg, his meeting with the 
Focolare Movement, and finally his long-standing episcopal ministry in Aachen. On the 
other hand, the author also tries to recognize in Hemmerle's life (bios) the theology, 
which is truly lived. Its main characteristic is the emphasis on the mystery of the Triune 
God, the Father, the Son and the Holy Spirit, and the importance of this mystery for 
human life and for the philosophical quest for the meaning of being (Trinitarian 
ontology). But was Hemmerle's philosophical and pastoral endeavor successful? Do 
Hemmerle's life and work form a kind of unity based on the life (zóé) of Triune God? 
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PODĚKOVÁNÍ 

Při spolu-myšlení Hemmerleho díla se člověk neubrání děkování – Hemmerle nejednou 

nepřímo odkazuje na Heideggerův postřeh spojující děkování (danken) a myšlení 

(denken), vděčnost a myšlení, které není bezděčné.1 Co jiného je ale vděčné myšlení než 

takové myšlení, které vzdává dík za sebe sama a především za dar svého tématu? 

 Na Hemmerleho stopu mne nejprve přivedla poznámka pod čarou v trinitárně-

teologickém díle Jako v nebi, tak i na zemi mého školitele prof. Ctirada Václava 

Pospíšila, Th.D.2 Byl jsem proto rád, když mi po moudrém odmítnutí několika mých 

příliš ambiciózních návrhů doporučil zabývat se životem a dílem tohoto autora. Za to i 

za následné vedení práce mu patří můj upřímný dík. 

 Během přípravných prací mi byli také nápomocni svojí radou, svědectvím a 

vyprávěním nebo odkazem na literaturu lidé, kteří Klause Hemmerleho mohli osobně 

poznat. Za laskavé a pohostinné přijetí v Cáchách proto děkuji prof. Hansi Hermannu 

Henrixovi, dr. Peteru Blättlerovi a dr. Josefu Schreirovi. Za výpomoc při plánování 

cesty do Cách a přátelské přijetí děkuji také prof. Erwinu Dirscherlovi z Universität 

Regensburg. Konečně bych chtěl také poděkovat kardinálu Miloslavu Vlkovi za 

rozhovor o jeho vztahu ke Klausi Hemmerlemu a roli Klause Hemmerleho v hnutí 

Focolare.  

 Můj největší dík pak patří mé rodině za vytrvalou podporu a mé ženě Nadě za 

ustavičné připomínání oné naděje, která teprve otevírá mé úzkostlivé srdce možnosti 

proměňovat vděčné děkování v sebedarování a sebedarující myšlení. 

  

 

  

 

                                                
1 Srov. HEMMERLE, Klaus. Theologie als Nachfolge. Bonaventura – ein Weg für heute. 

Freiburg i. Br. 1975, s. 168 a HEIDEGGER, Martin. Was heißt denken. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
1954, s. 91. 

2 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. Praha – Kostelní 
Vydří: Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 466-467. 
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ÚVOD: O JEDNOTĚ ŽIVOTA A DÍLA 

Německý filosof, teolog a biskup Klaus Hemmerle se narodil 3. dubna 1929 a zemřel ve 

věku nedožitých 65 let 23. ledna 1994. Až do roku 1975 se zdálo, že se vší 

pravděpodobností bude žít své kněžské povolání především v souvislosti 

s akademickým působením universitního profesora křesťanské filosofie náboženství. 

V podnětném prostředí proslulé Freiburské university se chystal do plné šíře rozvinout a 

důkladně propracovat svoji původní trinitárně-ontologickou pobídku novověké filosofii. 

Avšak nečekané povolání na biskupský stolec staroslavných Cách naplnění tohoto 

v dobrém slova smyslu ambiciózního akademického záměru znemožnilo. Klaus 

Hemmerle se zřekl mírného závětří a poklidných procházek pod vysokými stromy 

pomyslného freiburského háje Akadémos a vydal se na cestu do města očekávajícího ve 

svém kamenném oktogonálním srdci příchod Nového Jeruzaléma. Tím se také stalo 

trvalou součástí jeho života tertulliánské napětí mezi Athénami a Jeruzalémem, mezi 

Freiburgem3 a Cáchami, mezi teologicko-filosofickým úsilím a úřadem pastýřské 

služby Božímu lidu, mezi samostatným tvůrčím dílem a životním společenstvím 

s druhými, mezi teorií a praxí. „Quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid academiae et 

ecclesiae?”4 Bylo by proto lze považovat rok 1975 za předěl, za zásadní zlom, který 

láme životní cestu Klause Hemmerleho ve dví? Bylo rozhodnutím přijmout tuto výzvu 

jeho filosoficko-teologické dílo odsouzeno k nezdaru a fragmentárnosti? A naopak: byla 

jeho biskupská služba neblaze poznamenána příliš teoretickým a intelektuálním, příliš 

dialogickým, na slova a jejich svobodné přijetí spoléhajícím vykonáváním úřadu? 

 Na tyto zároveň různé i navzájem související otázky se pokusíme v předkládané 

práci stručně, avšak nereduktivně odpovědět jedinou odpovědí. Jejím vícenásobným 

kořenem (Mehrurspünglichkeit) přitom musí být dvojí metodologický důraz. Na jednu 

                                                
3 Jedná se o německý Freiburg im Breisgau, který bývá někdy zaměňován za švýcarské 

universitní město Freiburg im Üechtland, francouzsky nazývané jako Fribourg, u nás někdy prostě jako 
Friburg. Zdůrazňujeme to, protože na obálce jediné do češtiny přeložené samostatné publikace s texty 
Klause Hemmerleho (HEMMERLE, Klaus. Myšlenky na každý den. Praha: Nové město, 2000) je chybně 
uveden jako město Hemmerleho narození švýcarský Friburg, zatímco Hemmerle se ve skutečnosti 
narodil, dlouho žil a působil v německém Freiburg im Breisgau, sídle známé a prestižní Alberts-Ludwig 
Universität. 

4 TERTULLIANUS. Liber De Praescriptione Haereticorum VII, 9. In: R.F. Refoulé and M. 
Drouzy (ed.). Sources chrétiennes, no. 35. Paris: Les Éditions du Cerf, 1957  [cit. 15. 5. 2016]. Dostupné 
online z: http://www.tertullian.org/latin/de_praescriptione_haereticorum.htm.  
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stranu musíme podat historicky adekvátní obraz Hemmerleho životní cesty, na druhou 

stranu zachytit způsob, jakým z jeho života a bytí vyrůstává tvořením a konáním jeho 

filosofické a teologické dílo i pastýřská služba v církvi. Důsledně vzato se totiž polarita 

život-dílo (resp. bytí-konání), kterou nese podtitul předkládané práce, nekryje 

s polaritou teorie-praxe či s polaritou dogmatika-mystika a teologie-spiritualita. Konání 

vycházející z bytí se vyjadřuje úkonem prakticko-mystickým nebo teoreticko-

dogmatickým. Mezi obojím přitom rozhodně nepanuje vylučovací poměr. Ono mnohdy 

nešťastné rozdělení na akademickou teologii a křesťanskou existenciální praxi může být 

proto překonáváno návratem k tomu, z čeho má obojí svůj počátek – daru bytí a života. 

Ale aby život skutečně sjednocoval to, co z něj vychází a čím je také sám o sobě, musí 

se prostřednictvím teoretické reflexe i praxe i přes možné nezdary v obou těchto 

životních oblastech setkávat s pramenem jednoty. 

 Původní struktura předkládané práce měla odrážet právě tento dvojí důraz – 

nejprve jsme plánovali pojednat o životě Klause Hemmerleho z hlediska ryze 

biografického a v druhé části jsme chtěli načrtnout alespoň základní kontury jeho 

bohatého filosofického a teologického díla. Obojí by mělo nesporně smysl, protože 

jednak dosud nevznikl žádný biografický text, který by život Klause Hemmerleho 

představil českému čtenáři v ucelené podobě, jednak také v česko-jazyčné odborné 

teologické a filosofické diskusi a literatuře až na některé výjimky dosud vůbec 

neproběhla recepce Hemmerleho díla.5 Po dlouhém zápolení s Hemmerleho dílem a po 

seznámení se s jeho životní cestou jsme ale usoudili, že takovéto členění není vhodné, 

chceme-li na poměrně malém prostoru čtenáře uvést na stopu oné netriviální jednoty, 

kterou spoluvytváří Hemmerleho život, jeho filosofické a teologické dílo i jeho 

praktické jednání v roli cášského biskupa. Proto jsme se rozhodli nyní předložit čtenáři 

stručnou teologickou biografii, jejíž základní linii tvoří Hemmerleho životní cesta, na 

                                                
5 Za dosud nejvíce systematické – třebaže primárně popisné a referující – podání Hemmerleho 

trinitární ontologie v českém jazyce vděčíme Karlu Říhovi. ŘÍHA, Karel. K trinitární ontologii. In Studia 
theologica 13, 2003, č. 3, s. 9-15. Bohužel se Říha v tomto jinak velice cenném textu nepokouší 
Hemmerleho trinitárně-ontologický návrh hlouběji a zároveň samostatně zhodnotit. Naopak tvůrčí 
navázání na některé Hemmerleho myšlenky nacházíme u Ctirada V. Pospíšila v jeho náčrtu trinitární 
teologie Jako v nebi, tak i na zemi. POSPÍŠIL, op. cit., s. 354, 466-467. Další ozvuky Hemmerleho 
filosofie a teologie dostupné v české odborné literatuře a diskusi nám nejsou známy. Pokud běží o vlastní 
Hemmerleho texty, v překladu je českému čtenáři k dispozici malá knížka s krátkými úryvky 
z Hemmerleho díla HEMMERLE, Klaus. Myšlenky na každý den. Praha: Nové město, 2000. K tématu 
kněžského celibátu vyšel také překlad kratšího Hemmerleho příspěvku HEMMERLE, Klaus. Velikonoční 
služba - velikonoční životní styl: Úvahy o kněžském celibátu. In: HEMMERLE, Klaus; MAVES, Christa; 
MATKA TEREZA. Abyste přinášeli užitek: Kněžský celibát. Překlad Jan Pobuda a Vratislav Slezák. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994, 73 s. 
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jejímž pozadí se ve vhodných okamžicích dávají poznat základní témata Hemmerleho 

filosofického a teologického díla. Naším cílem ale nakonec není pouze tato témata na 

pozadí Hemmerleho života rozpoznat, nýbrž následně ve světle těchto témat zpětně na 

Hemmerleho život pohlédnout a rozpoznat také jeho vnitřní strukturu, tj. životodárnou 

síť, ze které je jeho život utkán. Teprve díky tomuto poznání by se nám mohlo podařit 

zodpovědět otázku po případném roztržení tkaniva jeho životní cesty. Tvoří jeho život 

smysluplnou jednotu, nebo byl v roce 1975 neblaze rozdělen rozhodnutím přijmout 

povolání na biskupský stolec na ony dvě fragmentární poloviny – nesystematické a 

nedokončené dílo, příliš teoretické, intelektuální a neúčinné vykonávání církevního 

úřadu? 

 Čtenář, který by si přál hlouběji proniknout do myšlení našeho autora, najde 

v poznámkách pod čarou průběžně uváděné doplňující komentáře a odkazy na 

pramennou nebo sekundární, tj. interpretační, literaturu. Zároveň jsme se rozhodli do 

poznámek pod čarou uvádět – paralelně s vlastními překlady umístěnými do proudu 

hlavního textu – také původní znění všech našich delších citací z díla Klause 

Hemmerleho. Není to ovšem samoúčelné rozhodnutí. Věříme totiž, že čtenář ovládající 

němčinu tím dostane příležitost zaslechnout alespoň něco málo z velikého bohatství 

Hemmerleho jazykového nadání, velkého daru slova, který se projevuje napříč celým 

jeho literárním dílem, pedagogickým působením a pastýřskou činností.6 Vědomi si 

vlastní překladatelské nedokonalosti a nezkušenosti pouze podotýkáme, že jakkoli jsme 

se snažili plně vystihnout smysl Hemmerleho výpovědí, mnohokrát se nám nepodařilo 

zprostředkovat některé detaily Hemmerleho her s pojmy, jejich opakováním a 

skládáním. Přesto pokládáme za důležité, aby Hemmerleho slovo – ať již v překladu či 

původním znění – v této práci průběžně znělo. Jen ono nás ostatně může přiblížit 

k naplnění našeho cíle, jímž je putování do jednotícího středu Hemmerleho života i díla. 

 Jak toto putování bude probíhat?  

Nejprve se spolu s Klausem Hemmerlem zamyslíme nad fenoménem života a 

žití. Protože chceme psát o životě (bio-grafie) a díle Klause Hemmerleho, bude vhodné 

základní metodologii našeho přístupu hned z počátku konzultovat se způsobem, jakým 

on sám téma života intelektuálně pojednával a jak toto intelektuální pojednávání života 

žil. Chytíme se tak konce provazu, který nás povede až k našemu cíli. Po této úvodní 

                                                
6 O Hemmerleho jazykovém nadání a stylu viz FEITER, Reinhard. „Erzähle mir von God!“. 

Notizen zu Klaus Hemmerles Sprechen von Gott. In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus 
Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 18-37. 
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metodologické kapitole bude ve druhé kapitole naší práce následovat stručné nastínění 

Hemmerleho dětství, dozrávání a studia. Následně – v souvislosti s Hemmerleho 

akademickým působením – ve třetí kapitole představíme základní intelektuální vlivy, 

které na něj působily. Hned vzápětí si pak ukážeme, jak tyto dary Hemmerle sám 

proměnil v samostatné filosofické a teologické dílo. Soustředit se budeme na jeho 

samotné jádro – trinitárně-ontologické paradigma Hemmerleho myšlení. V dalším pak 

charakterizujeme Hemmerleho službu Božímu lidu a způsob, jakým vykonával svůj 

pastýřský úřad v církvi (koncept a styl tzv. Weggemeinschaft). V poslední kapitole se 

pokusíme zamyslet nad možnostmi, které vyplývají z Hemmereleho žitého trinitárního 

paradigmatu pro jeho vlastní neúspěchy a nezdary. To nám umožní, abychom se 

konečně v závěru naší práce vyjádřili k případné fragmentárnosti či jednotě 

Hemmerleho života a díla, tj. abychom si zodpověděli výše položené otázky a abychom 

porozuměli povaze symbolického vztahu mezi Freiburgem a Cáchami. 
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1. BIO-GRAFIE A FENOMÉN ŽITÍ 

Psaní (grafein) o životě (bios) Klause Hemmerleho nemusí nutně znamenat tvorbu ryze 

biografickou, tj. v moderním slova smyslu životopisnou.  

Již samo slovo psaní, charakterizující tento literární žánr, představuje totiž 

určitou volbu a rozhodnutí. Kdybychom psali tento náš text pro čtenáře středověkého, 

mohl by být vytvářen s normativním nárokem, aby byl čten. To, co především má býti 

čteno, tradičně nazýváme legendou. Zatímco tedy žánr biografie klade zjevný důraz na 

úkon autorského zaznamenání a zapsání, žánr legendy naopak na úkon čtení či recepce. 

Autoři legend bývali méně důležití, než jsou dnes autoři biografií.7 Tento posun od 

úkonu čtení (legere) k úkonu zapsaní (grafein), od normativity zapsaného 

k libovolnému a neutrálnímu zapsání, od legend k biografiím odpovídá hlubší epochální 

proměně způsobu, jakým se setkáváme se skutečností a pravdou bytí, v tomto případě: 

s pravdou lidského života. Zatímco legendy patří do středověkého řádu pasivního 

předávání skutečnosti (traditio),8 která se ale právě tímto předáváním stává závazným 

vzorem vybízejícím k životnímu následování, biografie je naopak již žánrem typicky 

novověkým, odpovídajícím modernímu aktivnímu a konstruujícímu přístupu 

k objektivně dané realitě.9 Protože v rámci takovéto konstruktivní ontologie spočívá 

život člověka v autonomní aktualizaci vlastních možností, v autonomním, ze sebe sama 

(ego) vycházejícím konstruování a rozvrhování vlastního příběhu, tj. ve zpředmětňování 

subjektu, také novověké literární zaznamenání života je konstrukcí a konstruováním, 

biografickým zápisem. Avšak tento zápis již není na rozdíl od legendistického 

vyprávění nijak normativní a nevyzývá např. prostřednictvím umělecky znázorněné 
                                                
7 Jsme si vědomi, že existuje také ještě specifičtější, z řečtiny vycházející označení pro 

legendistický žánr – hagiografie. V tomto označení řeckého původu opět dominuje úkon zápisu nad 
úkonem čtení. Protože ale toto označení není typické pro latinský středověk, není vhodné pro naše 
srovnání základního naladění latinského středověku s naladěním raného novověku, který svoji svébytnost 
zakládá právě na tomto zpochybňujícím vymezení se, distanci od středověkého myšlení a tradice. Avšak 
přesto i v tomto původně řeckém označení vychází najevo něco, co novověké biografie jasně překračuje – 
svatost (řec. hagios - svatý), nikoli prostý život chápaný jako bios, je předmětem zájmu hagiografických 
autorů. 

8 HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, hg. v. Peter 
Blättler, Freiburg i. Br. u. a. 1995, s. 26. Hemmerle se snaží pomocí pojmu traditio vystihnout základní 
naladění středověkého porozumění bytí. Traditio je podle něj předáváním toho, co dříve platilo a 
v budoucnu stále platit bude. S tradicí je tedy implicitně spoje normativní nárok; zdá se nám, že také 
obecná charakteristika středověkého práva jako práva obyčejového odpovídá tomuto základnímu 
způsobu, jímž je ve středověku tradičně zjevována pravda bytí (sein) nebo vznášen pravdivý nárok 
(sollen). 

9 HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit, op. cit., s. 27.  
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etiky ctností přímo k životnímu následování a k vnitřní proměně vlastního čtenářova či 

posluchačova života cestou připodobňování se vyprávěnému ideálu. Ryze biografický 

popis lidského života sice ještě může ve čtenářích vzbudit opravdový zájem (inter-

esse),10 málokdy ale biografie tento zájem zaměřuje k jinému cíli než je pouze pobavení 

či prosté zvědavé, ať již akademické či laické, obeznámení se s tématem. 

 Klaus Hemmerle si ale po nás žádá více než jenom zvědavost či povrchní 

pozornost. Prakticky každý jeho slovy i gesty zprostředkovávaný projev – monografie, 

homilie, přednáška, dopis, setkání – je doprovázen výzvou k doprovázení (mitgehen), je 

promýšlen s výzvou ke spolumyšlení (mitdenken), je žitý jako výzva ke společnému 

životu, jako výzva ke vzájemnému dialogickému soužití (mitleben), jak se můžeme 

sami přesvědčit např. z úvodních vět jeho posledního nedokončeného a posmrtně v roce 

1995 publikovaného monografického díla Leben aus der Einheit:  

„Ale o vztahu mezi jednotou a skutečně žitým životem nemůžeme přemýšlet a 
hovořit, aniž bychom tento vztah žili. Žít jej ale nemohu teprve někdy později, 
nýbrž právě Teď. Teď se musí mezi námi stát jednota skutečností, aby byla dnes 
možná církev, život i lidská existence. Proto zvu čtenáře ke společnému myšlení 
[mitzudenken], společnému putování [mitzugehen] a společnému žití 
[mitzuleben].“11  

Taková výzva by samozřejmě mohla zůstat oslyšena, buď kvůli nedostatečnému 

zájmu čtenáře, nebo kvůli nevěrohodnosti nároku, jenž je zde autorem vznášen. 

Hemmerleho nárok ale neodůvodňuje pouze rétorická síla takové výzvy. Zárukou její 

smysluplnosti a náležitosti je jeho vlastní příklad: totiž takový život ve světě a 

církevním společenství i takové filosofické či teologické myšlení, které jsou neustálou a 

trpělivou snahou o toto jednotu zakládající spolužití a spolu-myšlení.12 Jedním 

z projevů této skutečnosti je metoda, jíž Hemmerle interpretuje a recipuje starší autory a 

myšlenkové předchůdce. Již od dob baaderovské disertační práce jsou tyto interpretace 

cíleným naplňováním záměru spolu-myslet s interpretovaným autorem to, co sám 

                                                
10 Fenomenologie zájmu (Interesse) je častým Hemmerleho filosofickým východiskem, srov. 

např. HEMMERLE, Klaus. Vorspiel zur Theologie. Einübungen, Freiburg i. Br. u.a. 1976, 2. Aufl. 1979, 
s. 13-17; 22-32. 

11 „Aber über den Bezug von Einheit und gelebtem Leben können wir nicht nachdenken und 
sprechen, ohne ihn auch zu leben. Leben kann ich ihn nicht irgendwann später einmal, sondern nur 
jeweils im Jetzt. Jetzt muß Leben aus der Einheit Wirklichkeit werden zwischen uns, damit Kirche heute, 
damit Leben heute und damit Menschsein heute geht. So lade ich die Leserin und den Leser ein, 
mitzudenken, mitzugehen und mitzuleben.“ HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit, op. cit., s. 15. 

12 BÖHNKE, Michael. Einheit in Mehrursprünglichkeit. Eine kritische Analyse des 
trinitarischen Ansatzes im Werk von Klaus Hemmerle, Würzburg 2000, s. 47-49. Böhnke charakterizuje 
Hemmerleho myšlení jako fenomenologické, fragmentární, mnohotvárné a spolu-myslící. 
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myslel;13 přistupovat k interpretovaným dílům nejenom zvnějšku, jako neutrální 

pozorovatel a kritik, ale i zevnitř, jako dědic a následovník. Riziko epigonství, tj. 

netvůrčího rozplynutí vlastní svébytnosti v interpretovaném autorovi, Hemmerle 

překonává úplností svého přístupu – výslovně se hlásí k životu, myšlení a tvorbě z více 

počátků (Mehrursprünglichkeit),14 ze sebe samého, z Druhého i z toho, co se odehrává 

mezi ním a Druhým. Takovéto životní i myšlenkové paradigma, ve kterém očima víry 

rozpoznáváme živé znamení a stopu tajemství Trojice (vestigium Trinitatis), otevírá 

možnost překvapivého, vzájemného obohacení všech počátků, všech prvků, které je 

utvářejí a účastní se na něm – jsem více sám sebou tím, že jsem s Tebou a odevzdávám 

se Ti, a Ty jsi více sám sebou, když jsi se mnou a odevzdáváš se mi, a v onom „a“, 

které mezi námi láskyplně zní dechem ryzí hlásky, když vyslovujeme společně „já ,a‘ 

Ty“, se naše společenství do třetice naplňuje „a“ až do krajnosti otvírá.15 

 Zdařilá vědecká či filosofická biografie Klause Hemmerleho proto musí tomuto 

nároku dostát a přijmout jako svůj střed vnitřní logiku trinitárního paradigmatu, bez 

kterého by Hemmerleho biografická data a životní rozhodnutí zůstala pouhým 

fragmentárním souborem údajů a událostí, které pospolu nevytvářejí žádný ucelený tvar 

a nedávají kýžený a hledaný smysl – jednotu. Teologická biografie navíc smí či 

dokonce musí, má-li být doopravdy teo-logickou, za čistě formálními strukturálními 

vlastnostmi tohoto paradigmatu vidět živý střed a srdce všech Božích tajemství, tj. 

láskyplné společenství Boha Otce, Syna a Ducha svatého.  

Je tudíž zřejmé, že se budeme muset snažit v naší práci přesáhnout ono tradiční 

novověké biografické schéma.16 A to hned v několika ohledech. Zaprvé nechceme klást 

důraz na to, že jsme to my, kdo píše život Klause Hemmerleho. Tento úkon psaní 

naivně nepopíráme, ale zároveň jej stavíme na služebně zprostředkující místo mezi 

                                                
13 HEMMERLE, Klaus. Franz von Baaders philosophischer Gedanke der Schöpfung. Freiburg 

[u.a.] : Alber, 1963, s. 13-14. 
14 HEMMERLE, Klaus. Vorspiel zur Theologie, op. cit., s. 30. 
15 Klaus Hemmerle reflektuje spojku „a“ jako tzv. Grundwort, základní slovo společenství. 

„Láska je právě proto láskou, že říká ,a‘.“ HEMMERLE, Klaus. Brücken zum Credo: Glaubenswege. 
Freiburg: Herder, 1984, s. 247-260. 

16 To určitě není nikterak originální krok – spíše nutný důsledek svobodné snahy adekvátně 
odpovědět na nárok, který před nás úkol psát o životě a díle Klause Hemmerleho staví. Dokladem pro 
tuto skutečnost může být to, že také ostatní biografické pokusy o zprostředkování životního příběhu 
tohoto charismatického filosofa, teologa a biskupa nesporně nesou rysy překročení striktně biografického 
schématu. Ať již vědomě či nevědomě, autoři těchto textů, inspirováni osobou svého zájmu, tradiční 
novověké biografické schéma překračují směrem k novému typu vyprávění, novému druhu teologické 
biografie. Srov. např. HAGEMANN, Wilfried. Klaus Hemmerle: Grundlinien eines Lebens. In: HENRIX, 
Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 
9-17. Novost tohoto obnoveného typu biografie pak odpovídá – jako každá opravdová novost – novým – 
paradoxně post-novověkým projevům radostné novosti Evangelia.  
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primární receptivní úkon slyšení a čtení slov samotného Klause Hemmerleho a finální 

úkon sdílení se čtenářem tohoto textu. Proto podobně jako v žánru středověkých legend, 

hlavní důraz klademe na slyšení a čtení, psaní přisuzujeme úlohu pouze druhotnou. 

Dalším rysem našeho překročení tradičního novověkého biografického schématu je 

vědomá relativizace toho, co je předmětem každé dobré biografie, tj. života chápaného 

jako bios, vzhledem k životu chápanému jako zóé,17 v posledním důsledku pak 

vzhledem k vnitřnímu životu Trojjediného Boha. I tento druhý rys našeho překročení 

tradičního biografického schématu je inspirován na jedné straně legendistikou, na druhé 

straně samotnou osobou našeho zájmu. Legendisté také přeci usilovali nechat skrze bios 

vzácného a zdařilého lidského pobývání na světě zazářit zóé, věčný život a Toho, který 

je Pravdou, Cestou a Životem (Jan 14,6).18 Třebaže nemáme v úmyslu sepisovat legendu 

o Mikuláši z Cách,19 novověké biografické schéma může být kvůli výše nastíněnému 

nároku v naší nynější situaci středověkými legendami proměněno a obohaceno – mimo 

již zmíněný přesun důrazu z aktivního nezaujatého psaní na receptivní a participativní 

sdílení – také připomenutím, že fenomén života nelze redukovat na pouhou biologickou 

existenci vykládanou prostřednictvím souboru událostí, setkání, příhod a biografických 

dat. Sám Klaus Hemmerle mnohokrát povahu fenoménu života a způsob, jakým se 

utváří jednotná identita žití, intenzivně promýšlel:20  

„,Skutečnost‘, která je míněna podstatným jménem slovesným žití, znamená 
průběh, životní dění, život chápaný prostřednictvím slovesa. Substanciální 
totožnost žití zahrnuje tento průběh na způsob slovesného probíhání. Žití 
znamená vycházení ze sebe sama. V průběhu tohoto vycházení se ono samo 
znovu a znovu opakuje (reprodukce) a obnovuje (restituce), žití znamená přežití. 
                                                
17 Srov. heslo „život“ v NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, s. 1354 [cit. 5. 

5. 2016]. Dostupné online z: http://lide.cb.cz/pavel.mosner/bib_slovnik_novotny/1350-1409.pdf. Nebo 
také: FABER, Eva-Maria. Art. Ewiges Leben, in: BEINERT, Wolfgang; STUBENRAUCH, Bertram 
(Hgg.). Neues Lexikon der katholischen Dogmatik. Freiburg - Basel - Wien 2012, s. 207. 

18 Srov. Jan 5,24; Jan 11,25. 
19 Jméno Klaus je zkrácenou germánskou variantou lat. Nicolaus (česky Mikuláš) a původního 

řec. Nicólaos. Protože pak Klaus Hemmerle sloužil po necelých 20 let jako biskup staroslavných Cách, 
můžeme si dovolit v daném kontextu tuto nadsázku a nazvat ho Mikulášem z Cách. Někteří Hemmerleho 
biografové se dokonce nechávají touto jmennou souvislostí vést až do období končícího středověku a 
počínajícího novověku k osobnosti kardinála, filosofa a teologa Mikuláše Kusánského a nacházejí mezi 
oběma těmito nositeli jména Mikuláš některé podstatné průniky. SCHREIER, Josef: Das Schrifttum 
Klaus Hemmerles als Zugang zu seinem Denken. In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus 
Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 69. Sám Klaus Hemmerle na 
ontologické myšlení Mikuláše Kusánského dvakrát odkazuje ve svém programovém spise Thesen zu 
einer trinitarischen Ontologie. HEMMERLE, Klaus: Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, Einsiedeln 
1976, Kriterien 40, s. 36, 53. 

20 Hemmerleho dílo by se proto mohlo stát vhodným východiskem pokusu přispět také 
z teologických pozic do probíhající debaty o fenomenologii života. Viz ČAPEK, Jakub. Fenomenologie 
života. K nejnovějším úvahám Renauda Barbarase. Reflexe (časopis pro filosofii a theologii), č. 48, roč. 
2015, s. 83-102.  
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Ve vycházení se zároveň odehrává asimilace toho, co je vnější, a přijetí vnějšího 
do vnitřního prostoru niternosti. Tento vnitřní prostor niternosti je ale přítomen 
jedině jako to, co jako vnější přijímáme, a to, z čeho ze sebe sama vycházíme. 
Protikladnost živých bytostí navzájem i protikladnost živých bytostí a všeho 
ostatního jsoucího se odehrává ve vztahu, jímž je samo žití. Žití končí a živá 
bytost má svůj konec tam, kde končí tento vztah. Vztahové sepětí, jímž je život, se 
ale rozpíná ještě dále; jedná se o sepětí mezi různými životy. K vnitřnímu 
rozměru každého jednotlivého žití, jež je utvářeno vycházením ze sebe sama, 
sdílením, asimilací a reprodukcí, patří neoddělitelně také vnější rozměr 
spolužití, v němž se žití žije pro druhé a díky druhým.“21 

Hemmerle volí fenomén života jako jedno z několika stále se opakujících 

východisek svého myšlení, protože k němu má bezprostřední přístup vlastním žitím a 

protože mu otevírá cestu k takovému myšlení, které nevychází pouze ze sebe sama, 

které je skutečně vděčným a vztahovým myšlením, neboli myšlením, které se může stát 

transparentním pro světlo trojičního života. Není tomu tedy tak, že by Klaus Hemmerle 

chtěl na základě efektní i efektivní fenomenologické analýzy života či žití odhalit 

tajemství Trojjediného života, nýbrž právě naopak – dává svůj život a své myšlení 

fenoménu života k dispozici trojičnímu Tajemství, aby ono samo proměnilo jeho život i 

způsob, jakým o fenoménu života přemýšlí. Pravý počátek života je v Trojjediném. 

Hemmerle tedy usiluje žitím i myšlením, životem i dílem, o jednotný a neroztříštěný 

život podle Trojice, život z Trojjediného, Leben aus der Einheit.22 

Jak se ale toto usilování projevovalo v událostech jeho života chápaného jako 

bios, jako přirozený a mnohdy chaotický běh kontingentních setkání, příhod, úspěchů a 

neúspěchů, bolestí a radostí? V následujících několika kapitolách této práce se 

pokusíme právě představenou syntetizující perspektivou stručně nastínit základní rysy a 

momenty Hemmerleho životního příběhu, počínajíce jeho dětstvím a pokračujíce 

studiem, akademickým působením, teologicko-filosofickou tvorbou a službou církvi. 

                                                
21 „Die ,Sache‘, die das Hauptwort Leben meint, ist der Vorgang, das Geschehen, verbal 

verstandenes Leben. Seine Identität hat dieser Vorgang im Vorgehen selbst, in der Weise, wie er geht. 
Leben heißt Ausgehen von sich selbst. Im Ausgehen geschieht ständig die Reproduktion und Restitution 
des Ausgehens, Leben heißt Weiterleben. Im Ausgehen geschieht zugleich Assimilierung des Äußeren, 
Aufnahme des Äußeren ins Innere. Dieses Innere aber ist nur da als das Woraufhin des Aufnehmens und 
das Woraus des Ausgehens. Die Kontrapunktik eines Lebendigen gegen anderes Lebendiges und gegen 
anderes Seiendes geschieht in der Beziehung, welche das Leben selber ist. Leben endet und das 
Lebendige endet, wo diese Beziehung endet. Der Zusammenhang, welcher das Leben ist, spannt sich 
freilich noch weiter; er ist Zusammenhang zwischen Leben und Leben. Die innere Dimension des 
einzelnen Lebens, zu der bereits Ausgang, Mitteilung, Assimilierung, Reproduktion gehören, hat, 
untrennbar, eine Außendimension, die des Mitlebens, in welcher Leben für anderes Leben und von 
anderem Leben lebt.“ HEMMERLE, Klaus: Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 40-41. 

22 Titul posledního, nedokončeného a posmrtně publikovaného díla Klause Hemmerleho. 
HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, hg. v. Peter Blättler, 
Freiburg i. Br. u. a. 1995. 
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Soustředit se budeme především na ty události a setkání, o kterých sám Hemmerle 

svědčí jako o událostech a setkáních klíčových pro jeho životního cestu i myšlení. 

Paralelně se budeme neustále pokoušet mezi řádky Hemmerleho životního příběhu 

hledat stopy onoho trinitárního paradigmatu, které se coby odraz a stopa tajemství 

Trojice stalo původním strukturálním zdrojem Hemmerleho myšlení a duchovního 

života. V závěru naší práce věnované životu a dílu Klause Hemmerleho se pak znovu 

zamyslíme nad tímto trinitárním paradigmatem ve vztahu k velikonočnímu tajemství 

kříže a vzkříšení. Pokud bychom totiž měli někde hledat zdroj jednoty, která by byla sto 

zhojit fragmentárnost, nedokonalost a bytostnou konečnost lidského životního 

usilování, pak právě zde. 
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2. RODINA A DĚTSTVÍ: MEZI KRÁSOU A NOCÍ 

Když Klaus Hemmerle vzpomíná na své dětství žité ze zdrojů vydařeného vztahu jeho 

rodičů,23 všímá si zejména jistého, zprvu méně nápadného, napětí mezi možností 

setkávat se s vnitřní i vnější krásou, symbolizovanou rodným domem, ale zároveň také 

s vnitřními a vnějšími hrůzami zničující druhé světové války.24 Jaké jsou kořeny a 

zdroje tohoto hlubokého napětí a jak Hemmerleho poznamenalo?  

Klaus Hemmerle se narodil 3. dubna 1929 do umělecky založené rodiny 

Freiburského malíře Franze-Valentina Hemmerleho a Marie Hemmerle. Vztah malého 

chlapce k oběma rodičům byl velmi těsný a plný důvěry, o čemž svědčí také to, že se 

Klaus velice rychle, tj. dříve než jiné děti, naučil v odpověď na jejich pečující blízkost a 

náklonnost srozumitelně mluvit. Dar řeči, logos, pochází z mezi-osobového vztahu a 

slouží tomuto vztahu. Klaus tak intenzívním a spontánním rozvíjením svých nadání 

odpovídal na přízeň prvního a základního životního společenství, do kterého byl 

v tomto světě uveden – rodinného společenství s matkou a otcem. Sdílnou a otevřenou 

atmosféru, která doma vládla, vděčně vdechoval a přijal za svůj i vnitřní řád tohoto 

malého přirozeného i duchovního společenství – denní účast na ranní mši svaté a 

večerní společné modlitby.25 Podle svědectví zveřejněného až po Klausově smrti v roce 

1994 se rodině Franze-Valentina Hemmerleho přezdívalo „svatá rodina.“ Otec – Klaus 

– Matka. Do kostela chodili vždy pohromadě a vždy si sedali v tomto pořadí, tj. s 

Klausem uprostřed.26 

Cesta ze středu tohoto prvního životního společenství do otevřeného světa cizích 

lidí a věcí ale byla již pro malého Klause méně samozřejmá. Ten se sice velice rychle 

naučil aktivně se slovy vyjadřovat a bez obtíží komunikovat, avšak samostatně chodit 

bez podpory matčiny ruky se dokonce neodvažoval ještě dlouho poté, co sám rád a 

                                                
23 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen. Würzburg: Echter, 2008, s. 14, 18. Snubní prsteny Hemmerleho rodičů 
nesly malé znamení Trojice jako připomínku jediného pravého kořene jednoty a svobodné vzájemnosti. 

24 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben. In: Was meinem Leben Richtung gab. 
Bekannte Persönlichkeiten berichten über entscheidende Erfahrungen (Herderbücherei 940), Freiburg 
[u.a.] 1982, s. 72. 

25 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 
Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 15. 

26 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 
Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 15. 
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dlouze hovořil.27 Bylo by jistě možné chápat tuto skutečnost jako první známky velkého 

rétorického nadání a naopak zároveň jako první známky menší tělesné obratnosti a 

výkonnosti, projevivší se např. také během školních let v hodinách tělocviku. Sám 

Klaus Hemmerle nás ale svým pozdějším – do jednoho z jeho četných kázání 

včleněným – vyprávěním inspiruje k interpretaci méně prvoplánové. Díky vynikající 

paměti si dokázal uchovat živou vzpomínku na své první samostatné kroky i na 

okolnosti, které je doprovázely. S matkou trávil čas na starém hřbitově za freiburským 

dómem (Freiburger Münster). Vtom spatřil krásně zpívajícího vrabce, který ho svým 

radostným zpěvem a zjevem natolik upoutal, že chlapec pustiv matčinu ruku a zcela 

spontánně zatouživ ptáčka chytit, rozběhl se za ním. Vyprávění Klaus Hemmerle 

uzavírá vděčným: „Ten vrabec mne naučil chodit.“28 

Krása drobného stvoření vyvedla malého Klause z přirozené připoutanosti k 

prvotnímu láskyplnému společenství s matkou a otcem; jeho první samostatná cesta 

z nitra tohoto primárního prostoru životního vztahovosti byla symbolicky motivována 

krásou zpívajícího vrabce. Aby takové zjevení krásy nevyšlo naprázdno, musela být 

v malém chlapci rozvinuta již jistá vnitřní vnímavost vůči kráse, žité poznání krásy. 

Klausův spontánní pohyb směrem k vnější kráse je tak zrcadlovým, navenek se 

projevivším obrazem pohybu, který se odehrával v jeho nitru a uvnitř společenství, ve 

kterém se jeho niternost rozvíjela. V onom prvotním rodinném společenství, ze kterého 

učinil své první samostatné kroky směrem k vnější kráse zpívajícího ptáka, se mu 

skutečně dostalo prvotního poznání různých podob krásy.29 Klausův rodný dům byl 

plný obrazů jeho otce, malíře a autora četných děl určených pro liturgicko-církevní 

užití. Součástí širší rodiny, bratrem Klausovy matky Marie, byl také profesor hry na 

varhany a významný skladatel Franz Philipp.30 Rodina malíře Franze-Valentina 

Hemmerleho tak byla již od počátku pravým místem života spojeného s krásou a 

uměním, chlapec se zde mohl i přes jinak skromný a prostý život rodiny učit smyslové i 

duchovní vnímavosti i všestrannému tvůrčímu počínání. Velice brzy začal hrát na klavír 

                                                
27 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 14. 
28 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 14. 
29 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 15. 
30 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 14. 
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a malovat.31 Zároveň jeho rodina pěstovala těsné styky s tehdejší freiburskou kulturní 

společností i s církevním prostředím. Rodina také udržovala později na konci 30. let a 

během druhé světové války kontakty s významným německým básníkem Reinholdem 

Schneiderem, jehož básně ovlivnily chlapce zvláště v onom nejcitlivějším období 

dozrávání a přerodu z dítěte v mladého muže.32  

Klaus Hemmerle během války navštěvoval klasické gymnásium a byl podle 

pozdějších svědectví žáky i učiteli považován za velice nadaného, neustále ochotného 

pomoci, laskavého a naslouchajícího.33 Se spolužáky se stýkal nebo si s nimi alespoň 

dopisoval také během dalšího života. Hemmerleho gymnasiální čas ale nebyl v žádném 

případě časem čiré a naprosté scholé, prázdně bez těžkostí a starostí. Jenom díky 

přímluvě většiny kantorů ušel mladý Klaus potrestání za nedostatečné výkony během 

výuky tělesné výchovy.34 Nejtěžší chvíle tohoto období ale ještě měly přijít – 

bombardování Freiburgu spojenci. Když Klaus Hemmerle vzpomíná na svůj život a 

vyznačuje ty nejdůležitější události, které určily podobu jeho cesty, zmiňuje mimo jiné 

právě večer a noc 27. listopadu 1944. Toho dne byl pověřen požární hlídkou u budovy 

školy. Doprovázel jej jeho otec. Sotva se stihli ukrýt ve školním sklepním krytu, začali 

spojenci bombardovat Klausovo rodné město Freiburg. Až nálety ustaly a otec se synem 

ve zdraví opustili úkryt, rozevřel se před nimi pohled na „ohněm ozářené večerní nebe 

nad troskami starého města.“35 Z jakéhosi vnitřního popudu oba jako první 

zkontrolovali slavnou věž freiburského dómu – Freiburger Münster. Stála nepoškozena. 

Když se vraceli poničeným městem k rodinnému domu, zasažených budov bylo stále 

méně a méně. V jejich ulici hořel pouze jediný dům – bohužel to byl právě ten jejich. 

                                                
31 Poznamenejme pouze, že Klaus Hemmerle nikdy s uměleckou tvorbou neustal. I během své 

biskupské služby psal básně, maloval akvarely a zvláště v těžkých chvílích usedal za klavír hrát Mozarta, 
Beethovena či Bacha. HAGEMANN, Wilfried. Klaus Hemmerle: Grundlinien eines Lebens, op. cit., s. 
15. 

32 HEMMERLE, Klaus. Reinhold Schneider, Der Turm des Freiburger Münsters. In: 
KIRCHHOFF, Hermann; SALLER, Margot (Hg.). Im Dialog mit Texten. Zum Umgang mit literarischen 
Texten in Religionsunterricht und Gemeindearbeit. Donauwörth 1989, s. 64. HEMMERLE, Klaus. 
Wegweiser unserer Zeit. In: Neue Stadt [Monatsmagazin der Fokolarbewegung], roč. 21, č. 5, 1978, s. 
26-27. Významnou práci věnoval osobnosti básníka Reinholda Schneidera také Hemmerleho dlouholetý 
přítel a známý teolog Hans Urs von Balthasar. BALTHASAR, Hans Urs von. Reinhold Schneider: Sein 
Weg und sein Werk. Köln/Olten: Hegner, 1953. 

33 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 
Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 20-21. 

34 Ředitel školy a učitel tělesné výchovy byli skalní členové NSDAP. Nacistická ideologie 
adorující jedince silné podle těla pohlížela s podezřením na ty, kteří podobně jako mladý Klaus 
Hemmerle byli podle těla slabí, ale podle ducha plní velké síly, odhodlání a vnitřní svobody. 
HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus Hemmerle, 
Bischof von Aachen, op. cit., s. 19. 

35 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit. s. 71. 
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Naštěstí se Klausově matce Marii nic zlého nestalo,36 a tak rodina malíře Franze-

Valentina Hemmerleho stála před obrazem zničení vlastního zázemí a jmění ve zdraví a 

pohromadě. Otec – Klaus – Matka. Ve stejném uspořádání jako dříve v kostelních 

lavicích.37  

Na jednu stranu tak Klaus Hemmerle vyrůstal v prostředí utvářeném vnitřní i 

vnější krásou a pokojnými vztahy, v rodinném společenství přijetí a odevzdání. Na 

druhou stranu byl konfrontován během války s nacistickou brutalitou a ideologií i se 

zkázou vlastního domova. První krok směrem ke kráse zpívajícího vrabce byl ale 

rozhodující. Když roku 1982 znovu přemýšlel o smyslu události, jíž se stal během noci 

27. listopadu 1944 účastníkem i svědkem, připomenul, že toho večera měl u sebe dvě 

knihy. Jednou z nich byla básnická skladba Reinholda Schneidera Die dunkle Nacht 

pojednávající téma temné noci víry Jana od Kříže.38 Stojící věž freiburského dómu se 

mu během této temné noci stala sloupem stálosti a naděje, který unese tíhu utrpení, 

sloupem oné Kristovy křížové krásy, která ranami plnými milosrdenství přináší 

odpuštění a pravou svobodu.39 Na tomto a kolem tohoto sloupu vystavěl své rozhodnutí 

stát se knězem. Zároveň to byla tato noc prozářená ohněm, která naučila mladého 

Klause unést tíhu paradoxní bipolární rozpornosti – krásu a utrpení, světlo a noc, stálost 

a radikální změnu. Tím se tato vskutku pozoruhodná noc podobala jiným „nocím 

dávajícím světlo“,40 nocím, které proměnily srdce velkých filosofů: totiž noci Blaise 

Pascala (Mémorial)41 a tří po sobě jdoucím nocím René Descarta.42 Oba tito zakladatelé 

novověkého nábožensko-filosofického a filosofického myšlení prožili obdobnou noc 

obrácení či proměnění spojenou s ohnivým zjevením udávajícím jejich dalšímu životu a 

dílu nový směr.43 Třebaže o této souvislosti, pokud je nám známo, nikde sám Klaus 

                                                
36 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit. s. 71. 
37 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit. s. 72. HAGEMANN, Wilfried. Verliebt 

in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 15. 
38 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit., s. 72-73. 
39 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit., s. 72. 
40 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit., s. 71-74. 
41 GUARDINI, Romano. Christliches Bewusstsein: Versuche über Pascal. 3. Auflage unveränd. 

Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1991. Částečně přístupné v českém překladu: GUARDINI, Romano. 
Křesťanské vědomí: studie o Pascalovi. Brno: Dobromysl & Studio Contrast, 1998, s. 54-57. 

42 MÁCHA, Karel. Cartesius. München: Speranza, 1985, s. 12-13. 
43 O pozoruhodné události – byť nejspíše nikoli noční – svědčí také dopis připojený ke spisu De 

docta ignorantia Mikuláše Kusánského, ke kterému byl Hemmerle vícekrát přirovnán. KUSÁNSKÝ, 
Mikuláš. De docta ignorantia 263. Podle Nicolai de Cusa Opera omnia iussu et auctoritate Academiae 
Litterarum Heidelbergensis, Felix Meiner Verlag Hamburg 1932 – 2004 [cit. 5. 5. 2016]. Dostupné 
online z: http://www.cusanus-portal.de. Kusánskému měl být od Otce světel (a patre luminum) darován 
vhled, jenž překračuje narušené lidské poznání a uvádí v soulad to, co jinak nahlížíme jako protikladné. 
Obdobnou strukturu má ale také ona událost, o které v souvislosti s bombardováním Freiburgu roku 1944 
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Hemmerle nepíše ani nehovoří, nelze ji odbýt mávnutím ruky jako cosi povrchního, 

temného či čistě subjektivního. Vždyť Klaus Hemmerle se pod velikonočním znamením 

této noci stal teologem a filosofem, který svojí trinitárně-teologickou pobídkou 

novověké filosofii doufal domyslet a překonat novověké východisko autonomního 

subjektu, ono „ego cogito“,44 poukazem na jemné mezi-osobové tkanivo vztahovosti, 

které je tento subjekt bez zásluhy jakéhokoli přičinlivého konstruování za své bytí zcela 

vděčen. Dříve než myslím, jsem zamýšlen, dříve než jsem, jsem sobě darován. 

V tomtéž roce, kdy se mladý Klaus ve svých 15 letech stal během oné noci 

dávající světlo svědkem zároveň stálosti věže freiburského dómu i pomíjivosti 

zničeného města a rodného domu, zahájil četbou Kantovy Kritiky čistého rozumu 

vnitřní diskusi s novověkou filosofickou tradicí, o jejíž domyšlení se měl již jako zralý 

filosof a teolog pokusit.45 O tři roky později, tj. v roce 1947, pak nastoupil na 

Teologickou fakultu Freiburské university. 

                                                                                                                                          
svědčí Klaus Hemmerle. Ten, jak jsme viděli, hovořil o tom, jak v nutnosti zániku spatřil světlo trvání – a 
tím také orientaci pro svůj život. 

44 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof. In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). 
Bischof Klaus Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 39. 

45 Také ve svém posledním posmrtně publikovaném monografickém díle Klaus Hemmerle 
vybízí k domyšlení Kantova postřehu z Kritiky čistého rozumu, že každá vlastní představa musí být 
doprovázená úkonem vlastního myšlení (ich denke). Hemmerle se snaží ukázat, že ani tato čistá 
apercepce nestačí, že ono „já myslím“ musí být pochopeno jako dar. HEMMERLE, Klaus. Leben aus der 
Einheit, op. cit., s. 27-28. 
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3. KLAUS HEMMERLE JAKO AKADEMICKÝ TEOLOG 

A FILOSOF 

Freiburg Hemmerleho dětství a dospívání, tj. Freiburg 20., 30. a 40. let, patřil bez 

přehánění mezi jedno z hlavních měst evropské filosofie.46 Právě zde se zrodila 

fenomenologická filosofická škola prostějovského rodáka Edmunda Husserla, vedle tzv. 

analytické filosofie jedna ze dvou dominantních filosofických tradic celého 20. století. 

Spolu s Husserlem působila jako jeho asistentka na Freiburské universitě po nějaký čas 

také Edith Steinová. O něco později, na konci 20. letech, na universitě začal působit 

Eugen Fink a těsně před tím, než se roku 1929 narodil malý Klaus do rodiny Franze-

Valentina Hemmerleho, se Husserlovým nástupcem ve Freiburgu stal jeho bývalý žák 

Martin Heidegger, filosof obracející svoji pozornost k podle něj zapomenutému (tzv. 

Seinsvergessenheit) určení filosofie jako fundamentálně ontologického tázání se po 

zjevujícím se smyslu bytí.47 Jeho působení na universitě je ale poznamenáno značně 

kontroverzním a v pozdější poválečné odborné literatuře hojně diskutovaným 

Heideggerovým příklonem k ideologii nacionálního socialismu. V roce 1933 se 

dokonce Heidegger stal rektorem university, jehož programem bylo proměnit universitu 

v duchu tzv. vůdcovského principu. Universita se měla stát prostředkem umocnění 

nového německého duchovního hnutí, jehož měl být Heidegger vůdcem a iniciátorem. 

Represe vůči židovským profesorům a akademikům ale vzbudily vnitro-universitní 

odpor a Heidegger velice rychle rektorský úřad a program, který s ním spojoval, 

opustil.48 

 I přes tuto kontroverzi nelze pochybovat o velkém Heideggerově vlivu na 

podobu filosofického uvažování nejenom ve Freiburgu, ale také v celém meziválečném 

a poválečném Německu. Není proto překvapivé, že na Heideggerovu fenomenologickou 

a fundamentálně ontologickou výzvu odpověděla také teologie a křesťanská filosofie. 

Vážnou, rozdíly mezi Heideggerovým dílem a křesťanskou zvěstí nezastírající, recepcí 
                                                
46 O „filosofickém“ Freiburgu Hemmerleho mládí viz LOOS, Stephan. Freiburg – Keimzelle der 

philosophischen Religionsphänomenologie. Von Edmund Husserl über Martin Heidegger, Bernhard 
Welte und Heinrich Rombach zu Klaus Hemmerle. In: BAUSENHART, Guido; BÖHNKE, Michael; 
LORENZ, Dominik (Hg.). Phänomenologie und Theologie im Gespräch. Impulse von Bernhard Welte 
und Klaus Hemmerle. Freiburg i. Br. 2013, s. 15-73. 

47 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996, s. 15. 
48 GOLDSCHMIDT, Nils. Die Entstehung der Freiburger Kreise. Historisch-Politische 

Mitteilungen, 4, 1, 1997, s. 2-5. 
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Heideggerova myšlení, zejména v souvislosti s ontologií Tomáše Akvinského, se 

zabýval Bernhard Welte, shodou okolností pocházející ze stejného města jako 

Heidegger (Meßkirch). Welte na rozdíl od Heideggera patřil ke skupině autorů a 

intelektuálů skepticky a kriticky naladěných vůči nacionálně socialistické ideologii a 

proměně Německa probíhající během 30. a 40. let. Skupina bývá označována jako tzv. 

Freiburský kruh a patřil do ní také nám již dobře známý básník Reinhold Schneider. Po 

druhé světové válce se Welte v roce 1946 habilitoval na Freiburské universitě prací o 

filosofické víře Karla Jasperse. 49 

3.1 Hemmerle jako žák Bernharda Welteho  

Když tedy Klaus Hemmerle v roce 1947 nastoupil na Teologickou fakultu Freiburské 

university, byly to právě přednášky Bernharda Welteho, které ho nadchly a přiměly 

k hlubšímu studiu novověké filosofie, německého idealismu (především Franze von 

Baadera, Schellinga, Fichteho, Hegela a Kanta), Husserlovy fenomenologie, 

Heideggera, Tomáše Akvinského či Bonaventury.50 Welte již jako profesor pro 

křesťanskou náboženskou filosofii doprovázel Hemmerleho od jeho disertační práce o 

základech filosofického pochopení stvoření Franze von Baadera51 až po Hemmerleho 

habilitační práci o pozdní Schellingově filosofii náboženství.52 Právě v době vzniku 

Hemmerleho habilitační práce se kolem Welteho utvořil úzký kruh pozoruhodně 

nadaných žáků a spolupracovníků, budoucích universitních profesorů – Klause 

Hemmerleho, Petera Hünermanna a Bernharda Caspera. Zralým plodem této spolupráce 

byla např. publikace Besinnug auf das Heilige hledající cesty, jakými by bylo lze myslet 

svaté (das Heilige) takovým myšlením, kterému svaté nepřestává být svatým.53  Tento 

spis věnovali Hemmerle, Hünermann a Casper svému učiteli Weltemu k jeho 60. 

narozeninám. Vzor myšlení, které myslíc svaté nezapomíná na svatost toho, co myslí, 

nacházejí pak tito autoři právě u Bernharda Welteho, v onom zcela zvláštním způsobu 

fenomenologického vidění, které je otevřené tomu, co se ukazuje, tj. které nechává 

                                                
49 HEMMERLE, Klaus. Art. Welte, Bernhard, Religionsphilosoph und Theologe. In: Baden-

Württembergische Biographien, hg. im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in 
Baden-Württemberg von Bernd Ottnad, Bd. I, Stuttgart 1994, s. 378-380. 

50 HAGEMANN, Wilfried. Klaus Hemmerle: Grundlinien eines Lebens, op. cit., s. 11. 
51 HEMMERLE, Klaus. Franz von Baaders philosophischer Gedanke der Schöpfung, op. cit. 
52 HEMMERLE, Klaus. Gott und das Denken nach Schellings Spätphilosophie. Freiburg [u.a.]: 

Herder, 1968. 
53 „Wie ist Heiliges zu denken, daß es dem Denken heilig sei?“ HEMMERLE, Klaus. Das 

Heilige und das Denken. Zur philosophischen Phänomenologie des Heiligen. In: CASPER, Bernhard; 
HEMMERLE, Klaus; HÜNERMANN, Peter. Besinnung auf das Heilige. Freiburg i. Br. u. a. 1966, s. 12. 
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zjevit se to, co se zjevuje (Sich-Zeigen). Ne náhodou interpretuje Hemmerle tento 

způsob Welteho podstatného vidění (das Sehen) jako pozvání ke spolu-vidění (Mit-

Sehen), k tradici vidění.54 Welte jej již jako studenta učil vidět věci jako radikálně nové 

věci, tj. jako to, co se právě rodí a povstává, co teprve získává tvar při setkání s tím, kdo 

se dívá.55 Samotný proces tohoto učení ale také spočíval na vidění – Hemmerle viděl, 

jak se Welte dívá, protože způsob vidění je viditelný a poznatelný z toho, jak se 

ukazuje, jak se tváří ten, kdo se dívá. Tím se určité vidění stává znamením, pozváním a 

pobídkou ke spolu-vidění. Při podrobnější fenomenologické analýze této pobídky56 – 

hleď! – rozpoznává Hemmerle v procesu vidění dění o třech pólech – uviděném, 

vidícím a spolu-vidícím, resp. poukazu ke spolu-vidění.57 

 Hemmerle tak v důležitý okamžik svého intelektuálního i duchovního zrání 

nalezl na Teologické fakultě Freiburské university učitele, kolem kterého se na 

akademické půdě přirozeně utvářelo filosofické společenství vidění, tradice takového 

vidění, které je citlivé a vnímavé vůči podstatné vztahovosti vůbec každého zjevování 

se, každého jevení se nějakého jevu neboli fenoménu.58 Tento důraz na podstatnou 

vztahovost si Klaus Hemmerle přirozeně osvojil a rozvíjel jej i v průběhu svého dalšího 

filosofického a teologického uvažování. V 60. letech působil na Freiburské universitě 

jako asistent Bernharda Welteho a v roce 1967 se zde také habilitoval. Na samotné 

sepisování habilitace mu zbývalo kvůli všem aktivitám, do kterých byl zapojen, vždy 

jen velmi málo času.59 Později působil na universitě v Bonnu a v Bochumi. Konečně 

v roce 1973 byl povolán na Freiburskou universitu na místo profesora křesťanské 

                                                
54 HEMMERLE, Klaus. Eine Phänomenologie des Glaubens – Erbe und Auftrag von Bernhard 

Welte. In: HEMMERLE, Klaus [Hrsg.]. Fragend und lehrend den Glauben weit machen: zum Werk 
Bernhard Weltes anläßlich seines 80. Geburtstages. München 1987, s. 102. 

55 HEMMERLE, Klaus. Eine Phänomenologie des Glaubens – Erbe und Auftrag von Bernhard 
Welte, op. cit., s. 104-105. 

56 Pouze poznamenáváme, že by bylo lze vyjít z fenomenologické analýzy klíčových biblických 
deikčních gest (koncentrovaně pak zejména ukazovacího gesta spojeného s řec. idou, resp. lat. ecce) – 
„hle, člověk“ (Jan 19,5) a „hle, beránek Boží“ (Jan 1,36) – a pokusit se rozvinout fenomenologickou 
christologii. Epoché (fenomenologická redukce) takové analýzy by se pak zastavila až na samotném 
„ukazování na Krista“, tj. na onom deikčním gestu, které dává analýze orientaci. Domníváme se, že by 
tento přístup mohl být plodný také duchovně, vždyť první Ježíšovi učedníci jsou k němu přivedeni právě 
takovou deikcí (srov. Jan 1,36). Bohužel nám není známo, zda již nějaký teolog znalý fenomenologické 
filosofie tuto cestu vyzkoušel.  

57 HEMMERLE, Klaus. Eine Phänomenologie des Glaubens – Erbe und Auftrag von Bernhard 
Welte, op. cit., s. 105. 

58 CASPER, Bernhard. Der Mann der ersten Liebe.Über Klaus Hemmerles Weise des Denkens 
und deren Bedeutung für die Zukunft des Christlichen. In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus 
Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 73. 

59 HÜNERMANN, Peter. Cur deus homo. Gott denken auf dem Weg der Freiheit. In: HENRIX, 
Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus Hemmerle (1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 
116. 



 

26 

filosofie náboženství, tj. jako nástupce odcházejícího Bernharda Welteho. Roku 1975 

byl dokonce jmenován děkanem tamní teologické fakulty.60  

 V tomto samostatném tvůrčím období v první polovině 70. let publikoval Klaus 

Hemmerle hned několik fundamentálně teologických a filosofických děl nepřímo 

navazujících na jeho disertační a habilitační práci. Důkladná reflexe situace dnešního 

křesťanství Unterscheidungen (1972),61 bonaventurovská Theologie als Nachfolge 

(1975),62 metodologická Vorspiel zur Theologie (1976)63 a zejména jeho nejznámější, 

krátké a tezovité dílo Thesen zu einer trinitarischen Ontologie (1975)64 obsahují již 

jasné kontury nového Hemmerleho filosofického trinitárního paradigmatu částečně 

inspirovaného Rombachovou strukturální ontologií.65  

3.2 Hemmerleho trinitární paradigma66 

V hrubých obrysech jsme Hemmerleho trinitární paradigma popsali již v uvozující 

metodologické kapitole. Ani nyní nebudeme usilovat o plně systematické podání 

Hemmerleho trinitární ontologie, nýbrž o integrální a integrující vhled do tohoto středu 

veškerého jeho myšlení. Integrálnost tohoto vhledu pak má spočívat v tom, že se rodí 

uprostřed výkladu o Hemmerleho životě a právě tomuto výkladu o Hemmerleho životě 

má sloužit jako perspektiva svazující a sjednocující jednotlivé dílčí události 

kontingentního životního dění. 

 Východiskem Hemmerleho výkladu v Thesen zu einer trinitarischen Ontologie 

(1975) je pozorování o obecně sdíleném společenském a vědeckém nezájmu o 

                                                
60 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 47. 
61 HEMMERLE, Klaus. Unterscheidungen. Gedanken und Entwürfe zur Sache des Christentums 

heute. Freiburg i. Br. u. a. 1972. 
62 HEMMERLE, Klaus. Theologie als Nachfolge. Bonaventura – ein Weg für heute. Freiburg i. 

Br. 1975. 
63 HEMMERLE, Klaus. Vorspiel zur Theologie. Einübungen. Freiburg i. Br. u.a. 1976, 2. Aufl. 

1979. 
64 Teze k trinitární ontologii byly napsány původně jako dopis-dar k 70. narozeninám Hanse Urs 

von Balthasara. HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie. Einsiedeln 1976, 
Kriterien 40. Hemmerle i během dalších let udržoval s Hansem Urs von Balthasarem intenzivní 
teologický a filosofický kontakt a dialog. Vyrostla z něj mimo jiné von Balthasarova odpověď na 
Hemmerleho Teze obsažená v BALTHASAR, Hans Urs von. Theodramatik. Band IV. Das Endspiel. [1. 
Aufl.] Einsiedeln: Johannes Verlag, 1983, s. 64-65. 

65 HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 54. HEMMERLE, 
Klaus. Besprechung von: Heinrich Rombach „Strukturontologie". In: Philosophisches Jahrbuch der 
Görres-Gesellschaft 79, 1972, s. 212-219. 

66 Stručné představení Hemmerleho trinitárního paradigmatu nalezne čtenář také v základní 
sekundární literatuře vztahující se k trinitární ontologii Klause Hemmerleho - BÖHNKE, Michael. 
Einheit in Mehrursprünglichkeit, op. cit., s. 53-63. Existuje také zdařilé představení základního 
Hemmerleho myšlenkového postupu dostupné v českém jazyce ŘÍHA, Karel. K trinitární ontologii, op. 
cit., s. 9-15. 
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ontologii. Klasická novověká věda ni moderní teologie nejeví o na jednu stranu 

nepraktické, na druhou stranu až příliš racionalistické metafyzické tázání zájem. 

Hemmerle ale varuje před touto funkcionalistickou redukcí teologie na pouhou 

antropologii či před redukcí filosofie na logiku, teorii vědy či pragmaticky orientovanou 

etiku. Obojí – filosofie i teologie – by tím ztratily svůj smysl. Teologie by totiž již 

nemohla být pasivně-aktivním dáváním prostoru Bohu, aby se daroval a sděloval sebe 

sama ve svém slově, filosofie by zase naopak nedostála svému úkolu ptát se po 

základním rozhodnutí člověka, po tom, co každé racionalistické logice, pragmatické 

etice a technické vědě předchází, tj. po smyslu bytí (Teze 1).67 Ukazuje se tak, že i přes 

legitimní odlišnost filosofie i teologie je jejich osud obdobně spojen s otázkou po 

povaze skutečnosti Zjevení a po povaze skutečnosti vůbec. Proto je třeba také hledat 

odpověď na krizi ontologie v jejich vzájemném ryzím a očišťujícím stýkání a potýkání 

se (Teze 2). Hemmerle konstatuje, že filosofie i teologie se vždy na ontologickém poli 

takto vzájemně obohacovaly – teologie recipovala řeckou metafyziku, aby 

prostřednictvím jejích pojmů vyslovila pravdu dogmat, zároveň tím ale tyto pojmy 

proměnila a dala k dispozici obnovenému filosofickému myšlení (Teze 7). Přesto se ale 

nikdy křesťanská teologie nestala skutečně původním zdrojem ontologického 

předporozumění. Spíše vždy kreativně přebývala v tom či onom filosofickém schématu 

(Teze 8) – platónském, novoplatónském, aristotelském, kantovském, hegelovském apod. 

I kdyby dnes, tj. na konci novověku (Teze 9), nějaké takové dominantní filosofické 

schéma existovalo (což je vzhledem k podobě postmoderního filosofického myšlení 

velice sporné), znovu jej pouze obydlit a tu a tam poupravit pro účely příchodu Božího 

slova (Teze 3) by bylo až příliš málo. Hemmerle klade před teologii zásadnější 

požadavek – teologie by se měla stát inspiračním zdrojem nového původního 

ontologického porozumění smyslu bytí, které by se nevyčerpávalo pouze vnitro-

teologickým hermeneutickým užitím a výnosem (racionální smysluplnost víry), nýbrž 

které by hloubku teologického a existenciálního prodlévání u nitra křesťanských 

tajemství spojilo s filosofickou inspirativností, s otevřeností typicky filosofickým 

otázkám. Hemmerle sází na to, že čím hlouběji bude nová ontologie křesťanská, tím 

více bude také lidská, obecně filosofická (Teze 30). Tato nová ontologie proto musí být 

radikálně evangelijním darem a plodem ryzí křesťanské víry. Jejím kořenem nemůže 

být tedy nikdo jiný než Trojjediný (Teze 16): 
                                                
67 Hemmerleho Thesen zu einer trinitarischen Ontologie budeme pro účely tohoto oddílu citovat 

ve zkrácené podobě – zkratka Teze a číslo příslušného paragrafu. 
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„Naše základní lidská situace, naše myšlení a bytí, ano, všechno bytí prodělává 
obrat, jestliže je Bůh Trojjediný a jestliže On jakožto Trojjediný vstupuje do 
našich lidských dějin.“68 

 Křesťanská filosofická i teologická tradice sice pro takovou ontologii tu či onu 

inspiraci přináší (Hemmerle jmenuje především trinitární teologii řeckých otců, dále 

Augustina, Tomáše Akvinského, s velkým důrazem Bonaventuru nebo také Mikuláše 

Kusánského), nikdy ale dosud podle Hemmerleho nedošlo k dostatečně důslednému 

rozhodnutí se pro tuto trinitárně-ontologickou cestu, což souvisí také s tím, že se 

v průběhu staletí praktický význam trojičního tajemství pro život člověka i způsob, 

jakým obývá svět, netěšil velké pozornosti křesťanských teologů a filosofů. Máme-li 

proto nyní vyjít z nitra křesťanské existence, tj. přebývání před tváří Trojjediného, a 

vzhledem k tomuto tajemství pochopit celek lidského života i veškeré skutečnosti, jak 

se musí proměnit naše porozumění bytí? 

 Hemmerle na klíčovém místě svých Tezí (Teze 23) tuto proměnu přirovnává 

k transsubstanciaci. Původní pojem aristotelské ontologie vyjadřující to, co se 

zachovává ve všech proměnách, tj. pojem substance,69 totiž jen velmi obtížně může 

sloužit ontologii, která neklade důraz na sebe-prosazení a sebe-záchovu (Teze 18). 

Hemmerle naopak připomíná, že to jediné, co zůstává a co se zachovává, je láska (1 Kor 

13). Láska ale nespočívá v sebe-realizaci, nýbrž ve vztahovém pře-sahování se, 

odevzdávání se Druhému (Sich-Geben), přijímání Druhého a spolu s Druhým přijímání 

sebe sama z jeho rukou. Substance proto, je-li jakožto pojem vtažena do tohoto 

vztahového dění, ztrácí svoji sebestřednost a stává se skutečným pod-stupováním (sub-

stance), skutečným stolem sebedarování, obětování a přijetí, stolem personálního 

communia, transsubstanciací. Rytmem bytí, které vychází z lásky, a tlukoucím srdcem 

nové ontologie je proto podle Hemmerleho právě sebedarování (Sich-Geben). 

  Toto zároveň trinitární i eucharistické jádro nové ontologie – proměna sebe-

zachovávání v sebe-vydávání – rozvíjí Hemmerle prostřednictvím fenomenologie lásky 

a daru (Teze 19). Zajímá ho, jak se ze vzájemného dění sebe-darování, tj. z tkaniva 

vztahů, rodí smysluplné struktury (Gestalt) života i neživého světa, osoby i věci (Teze 

22, 23). Protože jsme si vytkli, že nebudeme Hemmerleho trinitární ontologii 

                                                
68 „Unsere menschliche Grundsituation, unser Denken und Sein, ja alles Sein erfährt eine 

Umkehrung, wenn Gott der Dreifaltige ist und als der Dreifaltige seine Geschichte hat in unserer 
Geschichte.“ HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 35. 

69 K historickému vývoji pojmu substance srov. STEGMAIER, Werner. Substanz, Grundbegriff 
der Metaphysik. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommann Verlag, 1977. 
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rekonstruovat systematicky, nýbrž že ji „pouze“ otevřeme jakožto příležitost 

k nahlédnutí vnitřní struktury jeho života, připomeňme, že jsme již v úvodní 

metodologické kapitole naší práce Hemmerleho fenomenologii života krátce naznačili. 

Nyní, poté co jsme mohli nahlédnout jádro jeho trinitární ontologie, snáze pochopíme 

jednotlivé procesy, které konstituují formální strukturu Hemmerleho životního 

paradigmatu. 

 Život je podle Hemmerleho výrazem, vzhledem, tvarem, tváří mnoho-polární 

vztahovosti. Ta je ve své ryzí podobě přítomna již vprostřed neživých struktur a lze ji 

formálně číst jako takové dění, které je svými vlastními póly, tj. póly mezi kterými se 

odehrává (Teze 21): vycházení ze sebe sama, vzhlížení vzhledu, přijímání sebe sama 

z rukou druhého či  přijímání tvaru z vnějšího prostředí, tj. z jinakosti jiného, 

ustupování druhému či jinému, vstupování do společenství s druhým či jinými. To 

všechno jsou odstíny téhož dění, sebedarování, Sich-Geben, z něhož se vzájemným 

pronikáním a v jednotlivých průnicích rodí nová dynamická identita charakterizovaná 

stabilními polaritami a vztahy. V každém z těchto pólu a v každém z těchto napínajících 

se a povolujících vztahů je přitom počátek celé konstituující se struktury, celého tvaru 

(Mehrursprünglichkeit). 

  Také život se proto živí vztahovostí, resp. vychází z vycházení, kterým sám je. 

Bez Druhého a bez tkaniva vztahů nemůže toto životní dění probíhat, nacházet sebe 

sama při odevzdávání sebe Druhému, podílet se o svou nalezenou identitu, dávat a 

dostávat život. Proto život, resp. žití, podle Hemmerleho spočívá právě v tomto 

konstitutivním dávání a dostávání. 

 Hemmerle z popsaného trinitárně-ontologického paradigmatu vyvozuje možná 

řešení tradičních ontologických aporií (svoboda a nutnost, aktivita a pasivita, syntéza a 

analýza). Tato řešení zůstávají ale vzhledem k charakteru referovaného díla pouze 

tezovitá a schází jejich hlubší propracování (Teze 30). Kromě těchto filosofických 

důsledků naznačeného paradigmatu se Hemmerle vyjadřuje v závěru svých Tezí k jeho 

důsledkům spirituálním a společenským (Teze 33). Život konstituující se v rámci 

mnoho-polárního žití prostřednictvím darování a přijímání stupňuje své bytí, obohacuje 

se, vytváří nové společenství a v něm příležitost pro hlubší prožívání trinitárního 

tajemství. Jak uvidíme dále, nikoli filosofické dopracování nastíněného konceptu, nýbrž 

právě ve společenství žité trinitární paradigma se mělo stát Hemmerleho primárním 

zájmem po zbytek jeho života.  
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3.3 Systematické dopracování Hemmerleho díla? 

Logickým a očekávatelným vyústěním výše popsané publikační řady, jíž vévodí právě 

stručně popsaný spis Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, i představeného 

trinitárního modelu by totiž jistě byl vznik systematického díla plně rozvíjejícího tuto 

Hemmerleho trinitárně-teologickou pobídku filosofii a zasazující Hemmerleho 

dynamické trinitární paradigma do dějinného i dobového filosofického kontextu.   

Žádné takové dílo ale Hemmerle již nenapsal a pokusili se o ně alespoň částečně a vždy 

v jisté obměněné podobě až někteří Hemmerleho žáci.70 

 9. září roku 1975, právě v době kdy Hemmerle vykonával na Freiburské 

universitě úřad děkana teologické fakulty, byl jmenován papežem Pavlem VI. novým 

cášským biskupem.71 Jakkoli se také nadále během své biskupské služby věnoval 

příležitostnému rozvíjení podstatných témat svého teologického i filosofického 

myšlení,72 opuštěním akademické půdy Freiburské university mu znemožnilo toto své 

myšlení precizovat a strukturovat do podoby obvyklé pro akademicko-filosofickou 

diskusi. Cáchy před něj položily nový úkol – spoluvytvářet společenství Božího lidu, 

který je neustále na cestě (Weggemeinschaft), jako jeden z jeho pastýřů. V roce 1995, 20 

let po Hemmerleho odchodu z university a nastoupení do biskupského úřadu a jenom 

rok poté, co Hemmerle zemřel, komentoval tuto událost jeho tehdejší zástupce v úřadě 

děkana Freiburské university Karl Lehmann. Podle něj byl sice Hemmerleho odchod 

velkou ztrátou pro všechny vyučující i studenty, na druhou stranu ale představoval 

nutné a společenství zakládající předávání darů, dávání a dostávání, v rámci církve.73 

Mezi Freiburgem a Cáchami proběhlo commercium admirabile, podivuhodná výměna. 

Co ale v této výměně získala filosofie a akademická teologie tím, že se vzdala svého 

nadaného dítěte ve prospěch úřadu církve, co získala tím, že ztratila Klause 

Hemmerleho? 

Protože tato paradoxní otázka souvisí s celkovým hodnocením života i díla 

našeho autora, ponechme ji prozatím otevřenou. Poté, co jsme si nyní alespoň stručně 

                                                
70 Především M. Böhnke ve své práci BÖHNKE, Michael. Einheit in Mehrursprünglichkeit. Eine 

kritische Analyse des trinitarischen Ansatzes im Werk von Klaus Hemmerle. Würzburg 2000. Nebo také 
LOOS, Stephan. Religion als Freiheit. Eine hermeneutische Phänomenologie der Religion nach Klaus 
Hemmerle. Freiburg i. Br. 2006. 

71 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 47. 
72 V období od roku 1976 se jedná především o různé příležitostné variace na totéž téma, jímž 

zůstává výklad stvořené skutečnosti i lidského života ve světle trojjediné vnitřní skutečností Boží, tj. 
onoho mezi-osobového vztahového života Božího. 

73 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 47. 
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představili Klause Hemmerleho jako filosofa a teologa, jehož ústředním tématem bylo 

ono žité trinitární paradigma, nejjasněji formulované v programovém spise Thesen zu 

einer trinitarischen Ontologie (1975), zaměříme se v následující kapitole na 

Hemmerleho kněžské i biskupské působení v církvi. Dílo, které ze života Klause 

Hemmerleho vyrůstá, totiž není pouze dílem papírovým – filosofickým a teologickým. 

Je to také dílo života v jeho úplnosti – dílo doprovázení, služby, pozornosti a péče. 

Rozpoznáním projevů a stop onoho žitého trinitárního paradigmatu, onoho dávání a 

dostávání života, onoho vztahového sebedarování a sebepřijímání, právě v Hemmerleho 

službě církvi se nám otevře cesta k finálnímu hodnocení jednoty jeho života a díla. 
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4. SLUŽBA CÍRKVI 

Jestliže otázka po tom, co Hemmerleho odchodem z akademické půdy paradoxně 

získala filosofie a teologie, musí nyní zůstat otevřenou, můžeme se pokusit alespoň 

odpovědět na neméně podstatnou, komplementární otázku po tom, co – resp. koho – 

Hemmerleho příchodem získala během této výměny darů místní církev v Cáchách. 

Jednoduchá odpověď by pochopitelně zněla – svého biskupa Klause Hemmerleho. 

Abychom ale spojení biskupského úřadu s osobou Klause Hemmerleho skutečně 

porozuměli, musíme odhalit vnitřní důvod tohoto spojení – tj. vyprávět o růstu 

Hemmerleho povolání ke kněžství, o způsobu, jakým se dával i během svého 

akademického působení k dispozici pro růst Božího království. Jaká tedy byla celá 

prehistorie Hemmerleho rozhodnutí přijmout v roce 1975 nabídku stát se novým 

cášským biskupem? 

4.1 Klaus Hemmerle knězem 

Své dětské přání stát se knězem proměnil Klaus Hemmerle ve volní rozhodnutí během 

své duchovní reflexe tragických událostí z onoho večera a noci 27. listopadu 1944 – 

bombardování Freiburgu, zachování věže freiburského dómu, zničení rodného 

domova.74 I přes jisté pochyby ze strany tehdejšího ředitele freiburského teologického 

konviktu – mladý Klaus měl mít až příliš těsné vztahy se svými rodiči75 – vstoupil 

Klaus Hemmerle o tři roky později, tj. v roce 1947, současně s nástupem na teologickou 

fakultu do freiburského kněžského semináře Collegium Borromaeum. Vysvěcen na 

kněze byl 25. května 1952. Následně působil několik let jako vikář ve farnosti 

Rheinfelden.76 

4.2 Klaus Hemmerle na pomezí církve a světa 

Teprve v souvislosti s návratem do Freiburgu a zahájením doktorského studia u 

Bernharda Welteho se před Klausem Hemmerlem otevřela perspektiva svébytné služby 

církvi, při které by byly zhodnoceny všechny jeho četné dary. Jako 27-letý doktorand a 
                                                
74 HEMMERLE, Klaus. Nächte, die Licht geben, op. cit., s. 71-74. 
75 HAGEMANN, Wilfried. Verliebt in Gottes Wort: Leben, Denken und Wirken von Klaus 

Hemmerle, Bischof von Aachen, op. cit., s. 17. 
76 LEHMANN, Karl. Unser entschiedenes Zeugnis wäre der größte Dank an ihn. In: COLLAS, 

Karlheinz (Hg.). Nicht Nachlaßverwalter, sondern Wegbereiter. Klaus hemmerle Predigten 1993, Aachen 
1994, s. 141. 
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mladý kněz dostal za úkol vybudovat ve Freiburgu biskupskou akademii. Po pět 

následujících let od roku 1956 do roku 1961 působil jako její první ředitel a svým 

celostním zájmem o svět i církev vytvořil otevřenou platformu vhodnou pro setkávání 

křesťanů působících v různých oblastech lidské společnosti – vědě, kultuře, politice. 

Intelektuální program nově založené akademie byl zahájen přednáškou Bernharda 

Welteho na téma Svoboda ducha a křesťanství. Sám Hemmerle zformulovat v textu Der 

Ort der Akademie in der Kirche (1956)77 duchovní program této mladé instituce stojící 

na pomezí církve a světa. Jeho východiskem se stalo tajemství vtělení. Praktickým 

důsledkem žitého tajemství vtělení je totiž nutnost nacházet v možnostech dnešního 

světa takové prostředky, které mohou posloužit stále nově vykládané pravdě evangelia. 

Tu je třeba zachovávat a žádné písmeno z ní nevypustit (Mat 5,18) – na druhou stranu 

by se písmena evangelijní pravdy začala ztrácet právě tehdy, pokud bychom ji nebyli 

sto vložit celou do přijímajících rukou dnešního člověka.78 Akademie by tak podle 

Hemmerleho měla při stálé spolupráci s diecézními farnostmi přispívat k budování 

Kristova těla církve tím, že vytváří prostor společného hledání křesťanské odpovědi na 

výzvy doby a tím také nové způsoby křesťanského jednání ve společnosti a světě. Toto 

hledání by ale nemohlo probíhat, kdyby nebylo spojeno se svobodou každého věřícího 

zapojit se do utváření „veřejného“ mínění uvnitř církve. Hemmerle se zde ocitl „ve svém 

živlu.“79 Po pět let se neúnavně setkával s lidmi z nejrůznějších věd a oblastí života, aby 

spolu s nimi sdílel jejich otázky a otevřené problémy. Vydával tak živé znamení toho, 

jak může být pravá, poctivá a netrivializující filosofie užitečná navazování 

smysluplného vztahu mezi církví a světem prostřednictvím akademického setkávání 

církve a světa.80 

                                                
77 HEMMERLE, Klaus. Der Ort der Akademie in der Kirche, in: Oberrheinisches Pastoralblatt, 

58, 1957, s. 304-309. 
78 HEMMERLE, Klaus. Der Ort der Akademie in der Kirche, op. cit., s. 305. 
79 LEHMANN, Karl. Unser entschiedenes Zeugnis wäre der größte Dank an ihn, op. cit., s. 142. 

„Ocitnutí se ve svém živlu“ byl také Hemmerleho vlastní vícekrát užívaný výraz pro ponoření se do 
takové skutečnosti, která dává nořícímu se smysl a probouzí plnost jeho zájmu. HEMMERLE, Klaus. 
Vorspiel zur Theologie, op. cit., s. 14. 

80 Hemmerle si ve své přednášce k 25. výročí vzniku akademie znovu otázku po jejím smyslu a 
podstatě položil. Tentokrát ještě důkladněji a důsledněji. Smysl akademie vidí ve snaze o usmíření tří 
mohutností lidského ducha – memoria, intellectus, amor (Augustinus). Hemmerle diagnostikuje na 
počátku 80. let nesamozřejmost tradice (memoria), čistě vědecké racionality (intellectus) a roztříštěné 
spirituality (amor). Podle něj žijí dnes tyto mohutnosti koncentrovaně uvnitř jakýchsi ghett – ghetta sebe-
zachovávající tradice, ghetta mocné, esoterické, avšak srdce lidí nepostihující, vědy, ghetta spontánní, 
zbožné, poetické spirituality, která ale nenaplňuje pneumatický úděl vycházení ze sebe sama a služby 
druhým. Smyslem biskupské akademie má proto být snaha o trinitární usmíření těchto tří mohutností, o 
novou syntézu prostřednictvím vážného rozhovoru vyzývajícího každou z těchto mohutností k překročení 
sebe sama směrem k ostatním dvěma. HEMMERLE, Klaus. Aufgabe der Universalität - Aufgabe der 
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Hemmerle sloužil církvi na tomto poli i poté, co opustil freiburskou biskupskou 

akademii, aby se mohl u Bernharda Welteho na universitě habilitovat. Mezi léty 1968-

1974 pak působil jako duchovní vedoucí Ústředního výboru německých katolíků 

(Zentralkomitee der deutschen Katholiken). Od roku 1974 zastával v rámci této 

významné, především laiky zastupující organizace místo duchovního asistenta. Jeho 

úkolem bylo mimo jiné vytvářet duchovní program tzv. Katholikentage, tj. německých 

katolických dnů. Karl Lehmann vyzdvihuje Hemmerleho zásluhu o trvalou hodnotu 

jednotlivých Katholikentage coby setkání, která sjednocovala rozrůzněnou německou 

katolickou církev a udávala směr jejího vnitřního duchovního vývoje.81 Hemmerle byl 

podle něj rozhodující integrující osobou (Integrationsfigur) německého katolicismu, 

zejména pokud se týče vztahu mezi laickými grémii a biskupskou konferencí, poslední 

třetiny 20. století.82  

4.3 Klaus Hemmerle a hnutí Focolare 

Toto Hemmerleho sjednocující povolání ad extra, tj. povolání pěstovat rozhovor a 

stavět mosty mezi církví a světem, mělo ale svůj spirituální i teologický základ ve 

způsobu, jakým Hemmerle usiloval o vytváření jednoty ad intra, tj. o vytváření jednoty 

společenstva Kristových učedníků vycházející ze zdarmadaných pramenů trojičního 

života. Právě v tom spočívalo jeho kněžské charisma především. Bylo sice napájeno již 

přirozeným prožíváním krásné jednoty uvnitř rodinného společenství,83 intelektuální 

školou a tradicí vidění a spolu-vidění vytvářenými kolem kněze, teologa a filosofa 

Bernharda Welteho, avšak rozhodujícím impulsem se pro Klause Hemmerleho coby 

kněze Trojjediného Boha stalo setkání se spiritualitou hnutí Focolare v roce 1957.84  

Hnutí Focolare vzniklo na přelomu let 1943-1944 doslova z trosek 

severoitalského města Tridentu.85 Chiara Lubichová shromáždila v situaci válečného 

                                                                                                                                          
Identität. Fragen kirchlicher Akademiearbeit. In: BADER, Dietmar (Hg.). Universalität als Auftrag des 
Glaubens. Schriftenreihe der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, München 1982, s. 92-106. 
Hemmerleho diagnóza i návrh trinitárního usmíření zůstávají dodnes aktuální. 

81 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 46. 
82 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 45. 
83 Jednota rodinného společenství symbolizovaná jednotou rodinného krbu může být italsky 

vyslovena jako focoli. Právě toto slovo je kořenem názvu hnutí Focolare, jehož se stal Klaus Hemmerle 
podle slov historické zakladatelky hnutí Chiary Lubichové „spolu-zakladatelem.“ HAGEMANN, 
Wilfried. Klaus Hemmerle: Grundlinien eines Lebens, op. cit., s. 13. 

84 Vycházíme primárně z rozhovoru Klause Hemmerleho se zástupci hnutí uskutečněného jenom 
několik dní před Hemmerleho smrtí. HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige Gott. Die 
Gotteserfahrung von Chiara Lubich. In: Das Prisma 6, 1994, 1, s. 17-23. 

85 Všimněme si obdobného kontextu počátku hnutí Focolare a klíčové životní zkušenosti 
mladého Klause Hemmerleho v rozbombardovaném Freiburgu. Chiara Lubichová čelila válečnému 
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zmaru a rozkladu kolem četby evangelií skupinu mladých dívek. Společenství se 

posléze začalo rozrůstat, až se z něj stalo jedno z významných duchovních hnutí druhé 

poloviny 20. století. Hemmerle se poprvé s Chiarou Lubichovou a spiritualitou hnutí 

Focolare setkal nedaleko Tridentu (Fiera di Primiero) v rámci tzv. Mariapoli (setkání 

hnutí) v létě roku 1957. Zde Klaus Hemmerle nalezl nový a bezprostřední způsob, 

jakým lze žít křesťanství vycházející důsledně z evangelijního poselství o Boží lásce. 

To ale pro něj ještě nebylo to nejdůležitější. Rozhodující moment setkání popsal později 

několik dní před smrtí takto:   

„Byla to blízkost a přítomnost Boží, jakou jsem i přes svá intenzivní studia 
teologie nikdy před tím nezažil ani nepostihl (…) Poprvé jsem tam zakusil 
Boha.“86 

Již dříve mu bylo během jeho studií jasné, že Boží království není žádný vnější 

naukový či morální systém nebo ohraničitelný prostor, nýbrž Bůh sám. Žádný první 

princip nebo nejzazší horizont – živý Bůh je uprostřed světa, mezi námi lidmi. Toto 

poznání, jakkoli bylo pevné a teologicky i filosoficky inspirující, nebyl sto, podle svých 

vlastních slov, sám skutečně přeložit do pokorné řeči každodennosti. Klíčem 

k takovému překladu se mu stalo teprve setkání se spiritualitou hnutí Focolare v roce 

1957.  

První seznámení se s tímto ještě mladým společenstvím v něm ale vzbudilo jisté 

obavy – nejedná se o spiritualitu sektářskou a ideologickou, není láska, o kterou hnutí 

Focolare usiluje, až příliš laciná a kýčovitá?87 Bylo by tomu tak, pokud by se nestávala 

cestou do životního prostoru trojjediného Boha, nýbrž prostředkem sebe-utvrzení a 

sebe-uspokojení. Jak se ale pozná, že prostor, do kterého nás znamení lásky vede, je 

skutečně životním prostorem Trojjediného? Po cestě musíme potkat Krista v zahradě 

Olivetské, o něco dále Krista nesoucího kříž a nakonec dojít až ke Kristu volajícímu 

k Otci o své opuštěnosti. Životní prostor trojjediného Boha se poznává tedy tím, že je 

v něm překlenuto nejzazší vzdálení Syna a Otce prostřednictvím lásky Ducha svatého. 
                                                                                                                                          

rozvratu města Trident obratem k evangeliu a trinitární jednotě. Stejně tak Klaus Hemmerle nalezl během 
oné noci 27. listopadu 1944 odvahu unést vnitřní rozpornost zjevení pravé trvalosti a krásy skrze utrpení a 
zánik. Lze se proto domnívat, že tyto dva obdobné počátky životních cest, které se měly protnout, svědčí 
o oné hemmerleovské více-počátečnosti, o vyvěrání jednoty z více počátků (Mehrursprünglichkeit). Týž 
Duch pracoval na počátku obou těchto cest. V tomto smyslu byl Klaus Hemmerle skutečně spolu-
zakladatelem hnutí Focolare.  

86 „Es war eine Nähe und Gegenwart Gottes, wie ich sie trotz meiner intensiven theologischen 
Studien nie zuvor erlebt und ermessen hatte.“ HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige 
Gott. Die Gotteserfahrung von Chiara Lubich, op. cit., s. 17. 

87 HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige Gott. Die Gotteserfahrung von 
Chiara Lubich, op. cit., s. 18. 
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Zkušenost trinitárně chápané lásky spojené s opuštěností Krista na kříži 

(Gottverlassenheit Christi) ale bytostně patřila ke spiritualitě, se kterou se Klaus 

Hemmerle setkal u Chiary Lubichové a hnutí Focolare a která se mu stala vlastní po 

celý zbytek života. 88 Jak pro něj toto setkání Mariapoli v roce 1957 bylo důležité, 

můžeme snadno pochopit z jeho vlastních slov: 

„Bůh tam byl jednoduše přítomen. Pronikl naše vzájemné vztahy. Neodolatelně 
jsem byl vtažen do tohoto nového života. Vzpomínám si, že jsem jednu noc pod 
dojmem této bezprostřední blízkosti Boží nemohl vůbec spát. Pomyslel jsem si, že 
ani učedníci nemohli zakoušet Boha při setkání s Ježíšem silněji.“89 

Tento dar, který nedává spát, dar zdarmadaný, ale nikoli laciný, dar nového 

života – přijatý uprostřed života chápaného v biografickém slova smyslu a reflektovaný 

těmito výše citovanými prostými slovy a jednoduchými větami na jeho samotném konci 

– ale nebyl pouze osobním, soukromým darem, nýbrž darem, který činí toho, kdo je 

obdarován, darem pro druhé. Ve společenství žité znamení radikální trinitární lásky 

zjevené během Kristovy opuštěnosti na kříži se stalo výchozí inspirací pro Hemmerleho 

teologické a filosofické trinitární paradigma. Výsledkem jeho životního usilování ale 

nakonec nebylo vylepšení teologie (Verbesserung der Theologie) jako takové, nýbrž – 

žitá teologie z pramene Zjevení (gelebte Theologie aus dem Ursprung der 

Offenbarung).90  

4.4 Klaus Hemmerle jako biskup Cách 

Proto když byl roku 1975 Klaus Hemmerle povolán na biskupský stolec do 

staroslavných Cách, přicházel se jej ujmout již ve znamení tohoto žitého daru. Tedy 

nikoli pouze jako výborný učitel fundamentální teologie a křesťanské filosofie, nýbrž 

zároveň jako člověk-křesťan-kněz naplněný touhou vytvářet společenství – communio – 

                                                
88 HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige Gott. Die Gotteserfahrung von 

Chiara Lubich, op. cit., s. 22. 
89 „Gott war einfach da. Er durchdrang unsere wechselseitigen Be-ziehungen. Unwiderstehlich 

wurde ich hineingerissen in dieses neue Leben. Ich erinnere mich, daß ich eines Nachts nicht schlafen 
konnte unter dem Eindruck dieser unmittelbaren Nähe Gottes. Ich dachte mir, auch die Jünger könnten 
Gott in der Begegnung mit Jesus nicht stärker erfahren haben.“ HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum 
– der dreifaltige Gott. Die Gotteserfahrung von Chiara Lubich, op. cit., s. 18. 

90 Parafrázujeme poslední slova z Hemmerleho posledního posmrtně publikovaného rozhovoru. 
Je proto legitimní se domnívat, že v nich vydává počet z celé své životní i filosoficko-teologické cesty. 
„Das Ergebnis ist nicht eine Verbesserung der Theologie, sondern gelebte Theologie aus dem Ursprung 
der Offenbarung.“ HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige Gott. Die Gotteserfahrung 
von Chiara Lubich, op. cit., s. 23. 
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po vzoru jednoty spočívající na trojiční lásce schopné překlenout i propastnou 

vzdálenost kříže.91 Cáchy tedy získaly v oné podivuhodné výměně popisované Karlem 

Lehmannem biskupa připraveného dovnitř (vnitrocírkevní communio) i navenek (vztah 

církve a světa, oikumena, vztah církve a synagogy)92 pěstovat jednotu, aby svět uvěřil. 

Jako biskupské heslo si pak Klaus Hemmerle příznačně vybral zkrácený úryvek Jan 

17,21: omnes unum, ut mundus credat.93 

 Jak v tomto svém úkolu obstál a jak by bylo lze charakterizovat jeho biskupskou 

službu od roku 1975 až do chvíle jeho smrti? Mohli bychom očekávat, že Klaus 

Hemmerle hned na počátku své biskupské služby důkladně představí svůj program, 

svou vizi, teorii, jak by mělo býti biskupství vedeno a jak by mělo býti pečováno o 

spásu svěřeného stádce. Kritickou konfrontací výsledné reality (sein) s tímto 

programem (sollen) bychom pak snadno dospěli k soudu o Hemmerleho pastýřském 

úspěchu či neúspěchu. Tento vtíravý dualismus reality a teorie ale neodpovídá 

skutečnosti, o kterou zde „jde“ (gehen).94 Hemmerle přichází do Cách jako ten, kdo 

přichází. Tato tautologie není samozřejmá ani nesmyslná – Hemmerle totiž nepřechází 

jako někdo, kdo své přicházení chce nahradit realizací svých představ, kdo poté, co 

přijde, již nechce přicházet, nýbrž prosazovat, trvat na svém, realizovat program. 

Hemmerle přichází do Cách jako ten, kdo bude po celý zbytek své biskupské služby 

neustále vytvářet cesty dalšího přicházení, kdo bude chtít zvát do prostoru svého 

přicházení i ostatní, aby také přicházeli a aby oni s ním a on s nimi kráčeli od setkání 

k setkání. Ve své řeči přednesené během převzetí úřadu v den slavnosti Ježíše Krista 
                                                
91 Hemmerleho cílem samozřejmě nebylo vnucovat celému biskupství spiritualitu hnutí 

Focolare, ale jeho biskupská služba jí byla na druhou stranu pochopitelně ovlivněna. Zpočátku skutečně 
existovaly určité obavy, že by mohl chtít nový biskup Cáchy nepřiměřeně „fokolarizovat.“ Ty však byly 
velice rychle rozptýleny otevřeným a přijímajícím způsobem, jakým Hemmerle svůj úřad vykonával. 
HENRIX, Hans Hermann. Zuspruch aus fremden Quellen: Begegnungen mit Persönlichkeiten aus 
Judentum und Christentum. Kevelaer: Verlagsgemeinschaftg topos plus, 2012, s. 75. Nicméně obecný 
kritický soud o relevanci určité specifické, nutně pouze částečné, spirituality pro výkon hierarchického 
církevního úřadu, který by se měl neustále ohlížet na dobro celé církve v celé rozmanitosti jejích 
spiritualit, ponecháváme nyní stranou.  

92 Cáchy se během Hemmerleho biskupského působení staly jedním z center židovsko-
křesťanského dialogu. EHRLICH, Ernst-Ludwig. Verstehen von innen her. Hemmerles Bedeutung für 
uns Juden. In: Das Prisma. Beiträge zu Pastoral, Katechese und Theologie 6 (Sonderheft/1994), s. 75-76. 

93 HAGEMANN, Wilfried. Klaus Hemmerle: Grundlinien eines Lebens, op. cit., s. 13. 
94 Hemmerle často užívá metafory chůze (gehen) k vyjádření nějakého dynamického dění. To, co 

nám v češtině nezní příliš lahodně, tj. ona slovní spojení – jak ti to jde?; oč tady jde? –, vystupují 
v Hemmerleho kázáních a spisech v souvislosti s vírou, církví, životem, Trojicí apod. Ptá se: jak jde víra, 
jak jde církev, jak jde život z Trojice. Např.: HEMMERLE, Klaus. Glauben - wie geht das? Wege zur 
Mitte des Evangeliums. Freiburg i. Br. 1978, 6. Aufl, 1986. SCHREIER, Josef. Das Schriftum Klaus 
Hemmerles als Zugang zu seinem Denken.In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus Hemmerle 
(1929–1994) – Ein geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 61. Úkolem budoucího překladatele Hemmerleho 
děl do češtiny by bylo najít vhodný způsob, jak tento Hemmerleho všudypřítomný důraz na dynamismus 
chůze, chodu a průběhu (běh!) správně přeložit do českého jazyka. 
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Krále v roce 1975 Hemmerle zdůraznil, že přichází bez programu, že jediný jeho 

programem je odpověď díkůvzdání a děkování – děkování za přijetí v duchu Evangelia, 

děkování za toto Evangelium, které mu bylo společenstvím církve darováno a které je 

také proto tím jediným, co mu on může přinášet a čím ho může obdarovat: 

„Přicházím k Vám především jako přijímající. A nepřijímám od Vás nic menšího 
než Evangelium, nikoho menšího než Boha, který se dává, aby byl předáván od 
jednoho člověka ke druhému. Zároveň jsem ale povoláván, abych k Vám 
přicházel jako dávající. Ale nemohu Vám dát nic menšího než Evangelium, 
nikoho menšího než Boha. Zdá se mi, že právě toto je ona zvláštní úloha 
biskupa: měl by se starat o to, že celé Evangelium dosáhne ke každému 
v biskupství, že se Boží život stane životem biskupství. Bůh nám skutečně dal ve 
svém Synu všechno. Není žádné hloubky jeho pravdy, žádného skrytého bohatství 
jeho života, které by nám nezjevil tím, že se jeho Syn stal člověkem až po smrt na 
kříži.“95  

Aby se Boží život stal životem biskupství – jaké všechny rozměry má toto 

odvážné a nezbytné přání? Hemmerle vypočítává čtyři: zaprvé Boží život není životem 

osamělosti a sebestřednosti. Boží život je trojjediným společenstvím lásky. Zadruhé 

Bůh nám tuto vnitro-trinitární lásku daruje, vždyť jsme ponořeni-pokřtěni právě do 

tohoto trojjediného života. Zatřetí se ale tato láska nemá uskutečňovat pouze mezi 

Bohem a námi. Boží život chce také pronikat a naplňovat naše lidská společenství a 

vztahy. Konečně začtvrté platí, že jenom nakolik se nechá církve tímto trinitárním 

communiem proniknout, natolik se stane znamením trojjediného Boha pro svět. Celé 

přání tedy, propojujíc moment konsolidace ad intra s momentem otevřenosti ad extra, 

zní: aby se Boží život stal životem biskupství a aby svět uvěřil.96  

Paradoxně tedy Hemmerle na počátku své biskupské služby nepřichází 

s vlastním programem, ale svůj program přijímá od těch, ke kterým přichází, totiž právě 

Evangelium. Přichází, aby se nechal obtížit, aby se nechal vtáhnout do diecézních 

problémů, těžkostí i radostí. Vtahován do životního prostoru druhých, odpovídal 

stejným způsobem – pozváním, vtažením do svého života s Trojjediným Bohem. Vnější 

                                                
95 „Ich komme zunächst als Empfangender zu Ihnen. Und ich empfange nicht weniger als das 

Evangelium, nicht weniger als Gott, der sich von Menschen an Menschen weitergeben läßt. Ich bin aber 
bestellt, um auch als Gebender zu Ihnen zu kommen. Und ich darf nicht weniger geben als das 
Evangelium, nicht weniger als Gott. Mir scheint, es ist gerade dies besondere Aufgabe des Bischofs: Er 
soll dafür Sorge tragen, daß das Evangelium unverkürzt alle im Bistum erreicht, daß Gottes Leben zum 
Leben des Bistums wird. Gott hat uns in seinem Sohn wirklich alles gegeben. Es gibt keine Tiefen seiner 
Wahrheit, keine Reichtümer seines Lebens, die er uns nicht aufgeschlossen hätte in der Menschwerdung 
und im Kreuz seines Sohnes.“ HEMMERLE, Klaus. Mein Programm ist nur das Evangelium. Erster 
Hirtenbrief 1975. In: HEMMERLE, Klaus: Hirtenbriefe. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 14. 

96 HEMMERLE, Klaus. Mein Programm ist nur das Evangelium. Erster Hirtenbrief 1975, op. 
cit., s. 15. 
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projevy této pasivní aktivity bychom pochopitelně mohli vypočítávat velice dlouho. 

Hemmerle jako každý dobrý biskup intenzívně navštěvoval místní společenství, aby je 

poznal a aby se nechal poznat; vedl rozhovory s jednotlivci a kolektivními orgány 

církevních společenství; nechával se oslovit; od rána do večera byl zapojen do řady 

setkání, návštěv, liturgických událostí, udílení svátostí, poutí, přednášek, zasedání, 

komunikace s médii apod.97 Vnější projevy výkonu biskupského úřadu jsou zkrátka 

rozmanité a u Hemmerleho tomu nebylo jinak, ba spíše byla tato rozmanitost ještě 

umocněna rozmanitostí přirozených nadání, kterých se mu dostalo. Vnitřně byly ale tyto 

projevy obvyklé biskupské aktivity – spojené s výkonem hierarchické moci (potestas) – 

přetvářeny pasivitou spočívající ve způsobu, jakým byly vykonávány. Podle svědectví 

byla právě pro Hemmerleho pojetí i prožívání biskupského úřadu tato pasivní aktivita 

charakteristická. Její dynamismus vycházel ze svobody98 – Hemmerleho hluboká 

důvěra v člověka jej vedla k tomu, že při výkonu své biskupské moci spoléhal 

především na pasivní vytváření prostoru pro odpovědnost a svobodu všech, kteří ho 

obklopovali. Místo aby se prosazoval – zcela neokázale a přirozeně dával prostor 

druhým. Hans Hermann Henrix, dlouholetý ředitel biskupské akademie v Cáchách, 

popisuje své první setkání s biskupem Hemmerlem, na kterém spolu měli projednat 

náplň aktivit zakládané akademie. Co mají být její priority? Kdo má být zván, aby 

v jejím rámci přednášel? Henrix vzpomíná, že ho Hemmerleho odpověď překvapila:  

„Neptejte se mě, co máte dělat, ale dělejte to, zač můžete nést odpovědnost. Když 
při tom tu a tam sáhnete vedle, pak Vás budu muset prostě korigovat – a třeba i 
veřejně.“99 

Henrix na základě této zkušenosti, dlouholeté spolupráce s Hemmerlem a 

svědectví dalších kněží i laiků popsal tento pro Hemmerleho charakteristický způsob 

vykonávání úřadu jako ve prospěch druhého a bližních zaměřené napodobování 

(Nachahmung) úkonu, jímž Bůh zcela zdarma daruje lidem svobodu.100  

Žádné sebeprosazování – nýbrž svobodná a druhé osvobozující sebevydanost.  

                                                
97 LEHMANN, Karl. Klaus Hemmerles Dienst als Bischof, op. cit., s. 47-48. 
98 Připomeňme pouze, že svoboda byla jedním z velkých Hemmerleho filosofických témat. 

Důsledně a systematicky vzhledem k pojmu svobody interpretoval Klause Hemmerleho LOOS, Stephan. 
Religion als Freiheit. Eine hermeneutische Phänomenologie der Religion nach Klaus Hemmerle. 
Freiburg i. Br. 2006. 

99 HENRIX, Hans Hermann. Zuspruch aus fremden Quellen, op. cit., s. 74. Nezapomínejme, že 
by bylo naprosto přirozené, kdyby si chtěl Klaus Hemmerle vzhledem ke svým zkušenostem a vzdělání 
klíčový vliv na formování biskupské akademie v Cáchách ponechat. Sám přeci biskupskou akademii již 
jednou zakládal a vedl – ve Freiburgu.  

100 HENRIX, Hans Hermann. Zuspruch aus fremden Quellen, op. cit., s. 74. 
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Pro takovýto obraz Hemmerleho biskupské služby nacházíme také doklady 

v jeho další písemné, primárně esejisticky koncipované tvorbě, která se pochopitelně 

s nástupem do úřadu začala více orientovat na dílčí témata související s pastorací, avšak 

nikdy neztratila nic ze svého suverénního spekulativního rozletu. Během tohoto 

dlouhého období, jak je patrné na první pohled z Hemmerleho bibliografie,101 připravil 

cášský biskup obrovské množství publikací spíše drobného charakteru a celou řadu 

větších, třebaže ne-akademických, děl. Není proto možné se všem nyní věnovat. 

Zaměříme se nyní na ty texty, které svědčí o jeho pojetí a vykonávání biskupského 

úřadu. Mezi nimi zaujímají výjimečné postavení tzv. postní pastýřské listy 

(Fastenhirtenbriefe). Jejich prostřednictvím se stručně, ale zároveň hutně obracel Klaus 

Hemmerle na věřící své diecéze s významnými duchovními pobídkami. Lze se 

přesvědčit, že již od svého prvního postního pastýřského listu klade Hemmerle na jeho 

adresáty velké nároky.102 To by nás ale jistě nemělo překvapit, protože vážně žité 

křesťanství je náročné a žádá si celého člověka. Jedině tehdy když evangelijní výzva a 

přikázání (Jan 15,12) k ježíšovské lásce nachází srdce připravené odpouštět, unést 

nezdar a překonat neporozumění, může také uprostřed Ježíšových učedníků začít „nový 

život, život bezvýhradné vzájemné lásky.“103 Jak již dobře víme, když Hemmerle hovoří 

o novém životu mezi námi lidmi, hovoří o životu v nejlepším slova smyslu 

nadpřirozeném, tj. o životu, který pramení z života Trojjediného Boha. Proto také 

Hemmerle ve svých listech neustále pobízí ke sdílení – vydávejte si navzájem svědectví 

této lásky, vyprávějte si o Bohu, vytvářejte narativní vztahovou kulturu schopnou unést 

a integrovat proměňující se svět včetně jeho vnitřní rozporů.  

Zvláště postupem času se téma znepokojivých a nové problémy přinášejících 

proměn společnosti a světa v jeho pastoračně určených textech vyskytuje častěji. Eroze 

tradičního katolicismu se v průběhu 80. a na začátku 90. let stávala také v Západním 

Německu stále jasnější a od biskupa bylo jistě legitimní očekávat, že tento fenomén 

nebude tím či oním způsobem ignorovat, nýbrž že na něj bude odvážně reagovat. Klaus 

Hemmerle byl navíc díky svému akademickému působení na tento úkol dobře 

připraven. Již jeho disertační práce nebo později habilitační práce představují záměrný 

                                                
101 SCHREIER, Josef. Bibliographie Bischof Prof. Dr. Klaus Hemmerle (1929 – 1994). In: 

Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, 1, 2000, s. 155–268. 
102 HEMMERLE, Klaus. Das Wort Gottes – Überschrift für unser Leben. In: HEMMERLE, 

Klaus: Hirtenbriefe. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 17-21. 
103 HEMMERLE, Klaus. Anders leben - Seine Liebe miterleben. In: HEMMERLE, Klaus: 

Hirtenbriefe. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 23. 
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rozhovor s omezeními, která klade převažující implicitní ontologie moderní filosofie a 

vědy spojitému a vzájemně se obohacujícímu se prostupování evangelijní zvěsti, 

přirozeného života a vědecko-technického světa. Odpovědí na toto rozdělení v srdci 

novověké skutečnosti, které tak často spoluzakládá nevěrohodnost příliš psychologicky 

subjektivizované nebo naopak morálně objektivizované křesťanské víry, by podle 

filosofa a teologa Klause Hemmerleho měla být nová bytostně křesťanská ontologie 

vycházející z vnitro-trinitárních vycházení i tvořivého vycházení Stvořitele ke svému 

stvoření. Ale Otec, Syn a Duch svatý spolu nejenom dobře vycházejí, oni se sobě 

navzájem plně a bez výhrad darují. V centru nové ontologie proto nesmí stát monistická 

substanciální sebe-záchova, nýbrž v něm má probíhat láskyplné a vztahové pod-

stupování104 a stupňování (Steigerung)105 vícestranného sebe-darování (Sich-Geben) 

druhému a sebe-přijetí z rukou druhého. Vycházeje z tohoto trinitárního paradigmatu, 

jehož sjednocující (teorie-praxe, mystika-dogmatika, kontemplace-akce) význam načrtl 

Hemmerle již v závěru svých Thesen zu einer trinitarischen Ontologie (1975),106 nabízí 

nyní coby cášský biskup jako odpověď na erozi tradiční víry107 model církevního 

společenství chápaného důsledně ve smyslu dynamického putování Božího lidu na 

společné cestě, která se konstituuje prostřednictvím perichoretického vycházení si 

vstříc,108 setkávání, výpomoci, spolupráce a sdílení.  

V šesti jeho posledních postních pastýřských listech z let 1989-1994 tak 

představuje biskup Hemmerle svoji vizi tzv. Weggemeinschaft. Opět – stejně jako na 

počátku jeho biskupského působení – se nejedná o program v tradičním slova smyslu. 

Jestliže tehdy přicházel a toto přicházení bylo na způsob přicházení Božího království 

vším, co přinášel, nyní Hemmerle v tomto přicházení chce pokračovat a opět zve věřící 

své diecéze ke spolu-přicházení, společnému putování, jehož cílem je poutní místo 

v srdci (ve smyslu Rahnerova Ur-wort) a na tváři druhých (ve smyslu Lévinasova 

Druhého) – tam, kde se zjevuje Bůh. S důrazem se proto ve svém postním pastýřském 

listu z roku 1989 obrací na věřící své diecéze s výzvou ke vzájemnému 

                                                
104 Pokoušíme se o české vyjádření tajemstvím Trojice inspirovaného posunu od statického 

pojmu substance (pod-stata) k jeho dynamické-vztahové-slovesné podobě (pod-stupování). 
105 Vycházeje z Rombachovy strukturální ontologie Hemmerle často zdůrazňuje pozitivní 

význam tohoto vztahového dění: to totiž nespočívá pouze v konzervaci či spotřebě již jednou jsoucího, 
nýbrž v rozmnožení-stupňování toho, co se láme, co se vydává, co se daruje. BÖHNKE, Michael. Einheit 
in Mehrursprünglichkeit, op. cit., s. 141. 

106 HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 68-72. 
107 HEMMERLE, Klaus. Gemeinde im Jahr 2000 – Aufruf zur Weggemeinschaft. In: 

HEMMERLE, Klaus: Hirtenbriefe. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 66-67. 
108 HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit, op. cit., s. 204-205. 
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komunikativnímu vycházení si vstříc, ke sdílení (communio, mitteilen), k ochotě 

vytvářet bytostně misionářské společenství cesty (Weggemeinschaft), zkrátka ke 

spolupůsobení a spolupráci na uskutečňování takto vymezeného záměru: 

„Stát se společenstvím cesty [Weggemeinschaft] vzájemného svědectví a služby, 
v jehož středu nás do budoucnosti vede sám Pán.“109 

Každý z pastýřských postních listů z dalších let obsahuje pokus o další krok na 

této cestě. V roce 1990 zdůrazňuje onu nesmírnou důstojnost každého věřícího člověka 

spočívající v tom, že se stává nositelem Božího poselství pro druhé a pro svět.110 

V dalších letech stále znovu opakuje tuto pobídku k obnově celého místního církevního 

společenství prostřednictvím připodobnění tohoto společenství k obrazu Trojice.111 

I ze samotných postních pastýřských listů je patrné, že se Hemmerleho výzva 

k utváření církve coby komunikativní Weggemeinschaft nesetkávala pouze s radostným 

přijetím a ochotou ke spolupráci.112 Třebaže počáteční reakce na první postní pastýřský 

list z roku 1989 byla mohutná a přislibovala, že by celý proces mohl přinést množství 

dobrých plodů, velice brzy se v rámci otevřené diskuse ukázalo, kolik se skrývá napětí, 

neshod a předsudků napříč jednotlivými společenstvími věřících. Hemmerle dokonce v 

těchto posledních letech spojených s úbytkem kněží, věřících i prostředků vyjádřil 

pochybnost, zda mu chce vůbec ještě někdo naslouchat.113 Bez-moc nositele církevní 

potestas byla stále zjevnější. Konečně biskup Klaus Hemmerle musel na počátku roku 

1994 své stádce – ještě před na přelom let 1994/1995 plánovaným závěrečným 

                                                
109 „Weggemeinschaft gegenseitigen Zeugnisses und Dienstes zu werden, in deren Mitte der Herr 

selber uns in die Zukunft führt.“ HEMMERLE, Klaus. Gemeinde im Jahr 2000 – Aufruf zur 
Weggemeinschaft, op. cit., s. 69. 

110 HEMMERLE, Klaus. Brief Christi an die Welt sein. In: HEMMERLE, Klaus: Hirtenbriefe. 
Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 70-73. 

111 Hemmerle v postním pastýřském listu z roku 1991 výslovně odkazuje na LG 4 a koncilními 
otci výslovně citovaná slova sv. Cypriána o církvi coby „lidu sjednoceném působením jednoty Otce i Syna 
i Ducha svatého.“ HEMMERLE, Klaus. Dreiklang der Versöhnung. In: HEMMERLE, Klaus: 
Hirtenbriefe. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 76-77. 

112 „Für viele hat sich das Wort „Weggemeinschaft“ abgenützt, sie hören es nicht mehr gerne. 
Ich bedauere das, aber in der Tat wird „Weggemeinschaft“ entweder zur Phrase oder zum Trick, wo 
nicht die Wirklichkeit der gegenseitigen Annahme, des versöhnten Miteinan-der dahintersteht.“ 
V překladu: „Mnohým se slovním spojení ,společenství cesty‘ zajedlo, neslyší ho už rádi. Mrzí mne, že se 
skutečně ,společenství cesty‘ stalo frází nebo přetvářkou, za kterou ale nenacházíme vzájemné přijetí, 
usmířené spolubytí.“  HEMMERLE, Klaus. Dreiklang der Versöhnung, op. cit., s. 76. 

113 BLÄTTLER, Peter; CASPER, Bernhard; HAGEMANN, Wilfried; HENRIX, Hans Hermann; 
HÜNERMANN, Peter; SCHREIER, Josef. Charisma als Macht: Klaus Hemmerle (1929-1994) – Ein 
Podiumsgespräch […]. In: HENRIX, Hans Hermann (Hg.). Bischof Klaus Hemmerle (1929–1994) – Ein 
geistlicher Meister, Aachen 2004, s. 133. 
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vyhodnocením celého mnohaletého procesu114 – opustit. Zdálo by se tedy, že jeho 

biskupská služba je poznamenána selháním a neschopností čelit této naléhavé krizi 

tradičního modelu místní církve praktickým a účinným výkonem církevní moci. 

O zhodnocení Hemmerleho způsobu vykonávání pastýřského úřadu se pokusili 

10 let po jeho smrti v rámci panelové diskuse jeho blízcí spolupracovníci (Henrix, 

Blättler, Hagemann) spolu s jeho mnohaletými filosofickými a teologickými souputníky 

(Casper, Hünermann).115 Diskutovaná teze zněla – Klaus Hemmerle vykonával svoji 

hierarchickou moc prostřednictvím svého osobního duchovního charismatu. V průběhu 

diskuse se ukázalo, že tato teze sice není nesprávná, nicméně zůstává poněkud povrchní. 

Na jednu stranu totiž Hemmerlemu skutečně nebylo vlastní, aby vedl místní církev 

silovým způsobem. Peter Hünermann v tom viděl hlavní Hemmerleho omezení – v čase 

krize církevní struktury by bylo třeba biskupa, který působí silou a nové uspořádání 

mocensky vytváří. Na druhou stranu také neplatí, že by Hemmerleho duchovní charisma 

bylo ve weberovském smyslu mocenského charakteru. Hemmerle neměl ve zvyku 

užívat působení svého slova či své přítomnosti k tomu, aby prosazoval svoji autoritu či 

vůli. Vědomě vystavoval svá slova i svoji pastýřskou přítomnost mezi věřícími své 

diecéze možnosti nezdaru. Nezajišťoval je před neúspěchem a bezmocí. Bernhard 

Casper v této souvislosti poznamenal, že právě toto je kritériem pravé autority – že se 

vydává pro budoucnost Boží i Božího lidu bez snahy svůj úspěch zajistit.116 

Hemmerleho způsob vykonávání biskupského úřadu – pozvání do svobodného 

společenství cesty (Weggemeinschaft) – byl právě takový – otevřený vždy větší 

budoucnosti a přítomnosti Boží, třebaže tato otevřenost zahrnovala také otevřenost 

ranám nezdaru a nepochopení.  

                                                
114 Jak je zjevné z jeho posledního posmrtně publikovaného postního pastýřského listu z roku 

1994. HEMMERLE, Klaus. Erzähle mir von Gott! In: HEMMERLE, Klaus: Hirtenbriefe. Hg. v. 
Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 86-8. 

115 BLÄTTLER, Peter; CASPER, Bernhard; HAGEMANN, Wilfried; HENRIX, Hans Hermann; 
HÜNERMANN, Peter; SCHREIER, Josef. Charisma als Macht: Klaus Hemmerle (1929-1994) – Ein 
Podiumsgespräch […], op. cit., s. 132-141. 

116 BLÄTTLER, Peter; CASPER, Bernhard; HAGEMANN, Wilfried; HENRIX, Hans Hermann; 
HÜNERMANN, Peter; SCHREIER, Josef. Charisma als Macht: Klaus Hemmerle (1929-1994) – Ein 
Podiumsgespräch […], op. cit., s. 140. 
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5. KŘÍŽ JAKO BIO-GRAFIE A TAJEMSTVÍ VZKŘÍŠENÍ 

Klaus Hemmerle zemřel 23. ledna 1994 po několikaměsíčním potýkání se s rakovinou 

ve věku nedožitých 65 let. Jak jsme viděli, kromě této nemoci také zničení, nezdar, 

selhání, odmítnutí a nepochopení nebyly jeho životu cizí jako pouze jakási přirozená 

vnější omezení konečného-stvořeného bytí ve světě, nýbrž byly jeho životu vlastní ve 

velmi radikálním slova smyslu. 

Vždyť byl již jako chlapec konfrontován se ztrátou rodnému domu a celého 

jmění rodiny během onoho zničujícího bombardování města Freiburgu večer a v noci 

27. listopadu 1944. Reflexí této události se mladému Klausi Hemmerlemu ukázala cesta 

dále – rozhodl se uposlechnout své již v dětství pociťované povolání ke kněžství, po 

maturitě vstoupil do kněžského semináře a nechal se zapsat na teologickou fakultu. Ani 

později se během této kněžské či biskupské služby církvi Hemmerle nikdy nevyhýbal 

tomu, aby byl obtížen starostmi a životními rozpory druhých. Kněžství se mu také nikdy 

nestalo důvodem pro pohodlný odklon od světa, rád a ochotně vstupoval do mnohdy 

vyčerpávajícího dialogického prostoru mezi církví a sekularizující se společností, mezi 

církví a světem. Vždy hledal cestu, jak žít kněžství117 jako v pravém slova smyslu 

svátostné znamení. Spiritualita, která by přehlížela křižovatky a kříže, mu byla 

podezřelá. Ve Focolare se sice setkal s rozhodujícím duchovním impulzem 

zdůrazňujícím trinitární jednotu a lásku, tato jednota a láska ale nebyla laciným 

roubíkem do úst Krista volajícího na kříži o své opuštěnosti.118 Naopak – právě v onom 

Chiarou Lubichovou  vyzdviženém důrazu na Kristovu opuštěnost na kříži 

(Gottverlassenheit Christi) viděl Klaus Hemmerle na konci svého života stále 

nevyčerpanou a inspirativní výzvu ležící před současnou teologií.119 Jeho slova o tom, 

že mu již lidé nechtějí naslouchat, proto odpovídají této křížové samotě. Ta se 

v posledních letech Hemmerleho života ještě prohloubila po smrti jeho matky Marie 

v roce 1991, kdy Hemmerle ztratil člověka, jenž mu byl živou připomínkou daru rodiny, 

onoho prvotního životního společenství, ve kterém se naučil vnímat vztahovost krásy 

(správný poměr) a lásky. V tomto posledním období svého života se také kromě nemoci 
                                                
117 HEMMERLE, Klaus; BREUNING, Wilhelm; BODE, Franz-Josef; DIRSCHERL, Erwin. Wie 

als Priester heute leben? Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2015. 
118 Srov. Mt 27,46; Mk 15,34; Žl 22. 
119 HEMMERLE, Klaus. Unser Lebensraum – der dreifaltige Gott. Die Gotteserfahrung von 

Chiara Lubich, op. cit., s. 18. 
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potýkal s lhostejností nebo přímo nesouhlasem týkajících se jím navrhovaného projektu 

tzv. Weggemeinschaft, tj. proměny do sebe uzavřených společenství věřících ve 

svobodná, excentrická společenství cesty a vycházení. Hemmerle tak zvláště v tomto 

období začátku 90. let nebyl uchráněn blízkých setkání s malomyslností a neútěchou,120 

s oním křížovým znamením, které jako by naznačovalo, že cesta již dále nikam 

nepokračuje. 

 Jak pokračuje cesta, když nepokračuje?121  

 Na hřbitově spatří chlapec zpívajícího ptáčka a místo, aby zůstal u matky, 

pokračuje tam, kam by jinak nepokračoval – vůbec poprvé kráčí po vlastních a sám, byť 

nikoli tak docela sám. V rozbombardovaném městě stojí věž freiburského dómu 

nezničena a inspiruje naději dospívajícího chlapce k životnímu rozhodnutí stát se 

knězem. Chiara Lubichová v obdobné situaci v podobnou dobu nově zaslechne 

Evangelium a dá vyrůst hnutí Focolare. Hemmerleho život je oživován právě tehdy, 

když kráčí po cestě, která nepokračuje. O naději, která je znamením tohoto paradoxního 

pokračování, kázal Klaus Hemmerle také ve svém posledním kázání na samotném konci 

roku 1993, 24 dní před svou smrtí.122 Ne náhodou mluví o naději právě na konci roku – 

v onen čas zúčtování, reflexe a pocitu, „že to takto již dál nejde.“ Podle Hemmerleho 

pak jedině tehdy, když děkujeme za to, že jsme zachráněni, že je nám dáno, abychom 

vydrželi (aushalten) onen rozpor kříže, můžeme zvětřit stopy pravé naděje a zpívat: „In 

te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.“123 

 Až k tomuto kříži dospěla naše teologicko-filosofická biografie života Klause 

Hemmerleho. Není to úplně překvapivé, vždyť litera zabíjí (2 Kor 3,6), a proto lze za 

každým biografickým zápisem života očekávat také konfrontaci se smrtí a jejím 

tajemstvím, potažmo konfrontaci s mezemi pouze zapsaného slova. Na začátku tohoto 

našeho biografického nárysu života německého filosofa a teologa Klause Hemmerleho 

jsme si přitom vymezili, že chceme s jeho životem spolu-žít, s jeho myšlením spolu-

myslet, a tím tradiční novověké biografické schéma v jistých ohledech překračovat. 

V průběhu našeho vyprávění o životě Mikuláše z Cách jsme přitom na vtělený zdroj této 
                                                
120 BLÄTTLER, Peter; CASPER, Bernhard; HAGEMANN, Wilfried; HENRIX, Hans Hermann; 

HÜNERMANN, Peter; SCHREIER, Josef. Charisma als Macht: Klaus Hemmerle (1929-1994) – Ein 
Podiumsgespräch […], op. cit., s. 133. 

121 HEMMERLE, Klaus. Brücken zum Credo, op. cit., s. 61. 
122 HEMMERLE, Klaus. Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. 

Jahresschlußgottesdienst am 31. Dezember 1993. In: Nicht Nachlaßverwalter, sondern Wegbereiter. 
Klaus Hemmerle. Predigten 1993. Hg. v. Karlheinz Collas, Aachen 1994, s. 128-137. 

123 Slova Žl 30,2. HEMMERLE, Klaus. Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt, op. 
cit., s. 137. 
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logiky následování mnohokrát narazili – je jím ono žité trinitární paradigma propojující 

vztahovou otevřenost vůči druhému s vnitřní svobodou a vnitřním darem personální 

vztahovosti. Ať již to bylo prvotní společenství rodiny, filosoficko-teologický kruh 

kolem Bernharda Welteho, společenství kolem freiburské biskupské akademie, hnutí 

Focolare a společenství biskupů, kteří spiritualitu tohoto hnutí přijali, nebo nejširší 

církevní společenství biskupství v Cáchách – zde všude Hemmerle pěstoval tuto dovnitř 

i navenek orientovanou vztahovost, jejímž pravým kořenem je žití a myšlení podle 

Trojjediného. 

 Je ale toto trinitární paradigma schopno integrovat také tajemství Kříže, resp. 

jeho projevy v selháních, odmítnutích, nezdarech, pochybách lidských životů? 

Hemmerle tuto závažnou námitku promýšlel již ve svých Thesen zu einer trinitarischen 

Ontologie:  

„Nezůstává ale přeci jenom něco mimo dosah trinitární ontologie? To, co se 
nedaří, vina, samota, smutek konečnosti, nedosažení cíle? Pokud by byly tyto 
zkušenosti popřeny nebo relativizovány jako pouhé kontrastní momenty nějakého 
systému, byla by v sázce věrohodnost celého návrhu. Jedná se ale přitom, při 
pohledu z teologické perspektivy, o ten nejhlubší bod trinitární ontologie, že 
skrze kenosi Syna je všechna konečnost a rozpornost přijata do události Božího 
sebe-darování. V onom výkřiku ,proč?‘ zaznívajícím na kříži a v tichu šeolu, do 
kterého Syn sestupuje, je všechno integrováno… “124 

 V čem tato integrace spočívá? Abychom našli odpověď, musíme číst událost 

kříže trinitárně. Zatímco Syn zůstává věrný svému poslání a pro svoji naprostou 

synovskou poslušnost pod-stupuje cestu na kříž, Otec i Duch mu zůstávají neustále 

přítomni. Tato jejich přítomnost se ale stává darem naprostého otevření se stvořenému 

lidství. Syn, který pod-stupuje cestu na kříž, se ocitá tak nízko, že vše nízké – jako 

hřích, neposlušnost, odmítnutí Boha – je obsáhnuto v tomto pod-stupování.125 Člověk se 

tak spolu se svým hříchem ocitá mezi Bohem a Bohem,126 je plně obsáhnut do vztahu 

mezi Otcem a Synem, čehož znamením je právě onen Ježíšův výkřik na kříži: „Bože 

                                                
124 „Bleibt aber nicht eines aus einer trinitarischen Ontologie draußen: das, was nicht aufgeht, 

Schuld, Einsamkeit, Trauer der Endlichkeit, Nicht-Erreichen des Zieles? Würden diese Erfahrungen 
negiert oder zum bloß kontrastierenden Durchgangsmoment im System relativiert, dann stände allerdings 
die Glaubwürdigkeit des Ganzen auf dem Spiel. Es ist indessen, theologisch gesehen, der tiefste Punkt 
einer trinitarischen Ontologie, daß in der Kenosis des Sohnes alle Endlichkeiten und 
Widersprüchlichkeiten aufgenommen sind ins Ereignis göttlichen Sich-Gebens. Im Warum-Schrei am 
Kreuz und im Schweigen der Sheol, in die der Sohn hinabsteigt, ist alles integriert…“ HEMMERLE, 
Klaus: Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 58. 

125 HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, op. cit., s. 
148. 

126 HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, op. cit., s. 
146. 
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můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,46; Mk 15,34). Právě v tom spočívá ona 

hlubinná integrace života v jeho úplnosti a jednotě – včetně všech nezdarů, všech hříchů 

i všech křížů. Co oddělovalo člověka a Boha se nyní stává prostředkem jejich 

sjednocení. Co oddělovalo lidi navzájem, nyní může spojovat: 

„Žít spolu s Ním znamená projít skrze rány, odevzdat se vnitřní dynamice jeho 
ustavičné paschy (…). Toto přitom není žádná osamělá cesta, nýbrž cesta ve 
společenství (…). Neboť v této jedné opuštěnosti je obsažena všechna opuštěnost 
všech lidí a tito jsou v ní jedno. Zde mi říká Otec: Ty jsi můj milovaný Syn, moje 
milovaná dcera. Zde on říká k onomu Ty: Ty jsi se mnou. A zde on říká nám: Vy 
všichni jste ve mne jedno. Tak nám může darovat svého Ducha a ve svém středu 
nacházíme – procházejíce skrze rány – vzkříšeného Pána.“127 

Proto právě žité trinitární paradigma nejlépe překonává omezení daná standardní 

novověkou biografií. Její meze, související s nutným chápáním života jako přirozeného 

bios, pokud jsou napnuty až do krajnosti skrze vztahy mezi Otcem, Synem a Duchem 

svatým, se stávají prostředkem vyjádření darované jednoty života, chápaného jako zóé. 

Jednota Hemmerleho života ohrožena selháními, strachy, nezdary tak může být 

zachráněna jedině v této trojiční síti. Hemmerle je přitom výjimečným svědkem této 

skutečnosti, protože nikdy nehledal zdroj jednoty v ničem a nikom jiném než právě 

v Trojjediném. 

Z tohoto hlediska musíme také nahlížet význam oné klíčové události jeho života 

v roce 1975. V souvislosti s Hemmerleho povoláním na stolec cášského biskupa jsme 

totiž konstatovali, že se jednalo o výměnu darů, o podivuhodnou výměnu (commercium 

admirabile) mezi akademickou filosofií, resp. teologií, a církví, mezi Freiburgem a 

Cáchami. Právě jsme se seznámili s tím, koho v teologu a filosofu Klausi Hemmerlem 

získalo cášské biskupství přijetím jeho péče a doprovázení. Žasli jsme ale zároveň nad 

tím, zda by bylo možné, aby také akademická teologie či filosofie paradoxně něco 

získala touto na první pohled zjevnou ztrátou?  

 Aby to bylo možné, musela by cesta pokračovat také tam, kde se zdá, že končí a 

nikam nepokračuje. Hemmerle nestihl svoji trinitární ontologii rozvinout do 

akademicky přesvědčivé systematické šíře. Zůstaly proto pouze spekulativní fragmenty 

                                                
127 „Mit Ihm leben heißt hindurchgehen durch die Wunde, mich einlassen in die innere Dynamik 

seines beständigen Pascha. (…) Dies ist eben kein einsamer Weg, sondern ein Weg in Gemeinschaft (…) 
Denn in dieser einen Verlassenheit sind alle Verlassenheiten aller Menschen und sind alle Menschen 
eins. Hier sagt der Vater zu mir: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Hier sagt er zu 
diesem Du: Du bist mit mir. Und hier sagt er uns: Ihr alle seid eins in mir. So kann er uns seinen Geist 
schenken, und in unserer Mitte finden wir durch die Wunde gehend den auferstandenen Herrn.“ 
HEMMERLE, Klaus. Leben aus der Einheit. Eine theologische Herausforderung, op. cit., s. 155. 
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nové křesťanské ontologie a příslib něčeho většího. Jakkoli se tento příslib nenaplnil 

vznikem nového teologicko-filosofického systému, naplnil se jinak, způsobem 

překvapivým a neméně zásadním. Akademická teologie a filosofie tím, že se vzdala 

svého systematického obohacení, získala život. Trinitární ontologie se proto ještě před 

tím, než mohla být propracována jako trvalá součást akademického teologického a 

filosofického diskursu, stala v životě Klause Hemmerleho životadárným tělem, 

příběhem, společenstvím. 
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ZÁVĚR: CO ZŮSTÁVÁ? 

Na počátku naší práce jsme se ptali po jednotě života a díla německého filosofa, teologa 

a biskupa Klause Hemmerleho. Vzhledem k překvapivému jmenování cášským 

biskupem v roce 1975 vyvstala pochybnost, zda jeho život vlastně tvoří smysluplnou 

jednotu, nebo byl v roce 1975 naopak neblaze a nešťastně rozdělen rozhodnutím 

přijmout povolání na biskupský stolec na ony dvě fragmentární poloviny – tj. jednak na 

nesystematické a nedokončené filosoficko-teologické dílo, jednak na příliš teoretické, 

intelektuální a neúčinné vykonávání církevního úřadu? 

 Biograficky by jistě bylo lze, jak jsme viděli, doložit obě tato selhání; ne nutně 

v jejich silné podobě, tj. jako jakási selhání fatální a podstatná, avšak alespoň jako 

selhání částečná, jako napětí, které nelze z Hemmerleho života vyretušovat a která nelze 

jednoduše zahladit, totiž napětí mezi Freiburgem Hemmerleho teologicko-filosofického 

působení a Cáchami jeho biskupské služby. Naše teologická biografie Klause 

Hemmerleho proto musí toto napětí a tato selhání přijmout. Tak Hemmerleho dílo 

skutečně zůstalo fragmentárním a i v německo-jazyčné teologické či filosofické 

odborné diskusi si našlo pouze omezený počet přímých následovníků128 či aktivních 

oponentů. Kvůli Hemmerleho odchodu z universitní půdy i kvůli nesystematické povaze 

zanechaného díla zůstala akademická recepce jeho myšlenek a jeho trinitární ontologie 

fenoménem podstatně omezeným. To je jistě – viděno očima běžného akademického 

„provozu“ – jasný neúspěch. Zároveň také Hemmerleho způsob vedení biskupství 

v Cáchách byl nejednou kritizován jako příliš slabý a benevolentní – Hemmerle nebyl 

biskupem prosazujícím svou moc vnějšími prostředky, nýbrž pěstoval kulturu přijímání 

                                                
128 Hemmerleho trinitární ontologii ovšem více či méně recipují nejvýznamnější trinitárně-

teologičtí autoři konce 20. století. Zmiňme alespoň Waltera Kaspera, Gisberta Greshakeho, a Hanse Urs 
von Balthasara. Ale pouze posledně jmenovaný autor vedl s Klausem Hemmerlem skutečný dlouhodobý 
duchovní a teologický dialog, jehož plodem je von Balthasarův vlastní návrh trinitární ontologie 
inspirovaný Hemmerleho tezemi. BALTHASAR, Hans Urs von. Theodramatik. Band IV, op. cit., s. 64-
65. K aktualitě Hemmerleho trinitární ontologie pouze poznamenejme, že poslední encyklika papeže 
Františka Laudato si´ ukrývá ve svém závěru (Laudato si´, čl. 239) jasnou výzvu k rozvíjení trinitárně-
ontologického pochopení celku skutečnosti. FRANTIŠEK. Laudato si' papeže Františka: ecyklika o péči 
o společný domov. Praha: Paulínky, 2015. Jistě by bylo lze také najít hluboké souznění mezi 
Františkovým polyederovým (mnohostěnným) modelem společnosti a církve (Evangelii gaudium, čl. 
236) a Hemmerleho Mehrursprünglichkeit. Logika mnohostěnného modelu církve totiž přesně odpovídá 
trojiční logice Hemmerleho trinitární ontologie. FRANTIŠEK. Evangelii gaudium (radost evangelia). 
Praha: Paulínky, 2014. 
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a dávání svobody. Společenství, které takto vznikalo, ona Weggemeinschaft, ale také dle 

vnějších kritérií nepřetrvalo období Hemmerleho biskupské služby. 

 Co tedy zůstává, když si ani filosoficko-teologické dílo, ani biskupská služba 

Klause Hemmerleho nemohou nárokovat věhlas prvoplánové úspěšnosti?  

Hemmerle si ve své trinitární ontologii odmítl pokládat otázku po tom, co 

zůstává, tradičním způsobem.129 Otázku proto obrátil a způsob jejího kladení proměnil 

dle znění darované odpovědi. Láska zůstává (1 Kor 13). To však neznamená, že 

bychom lásku měli chápat v pojmech obvyklých pro substanciální zůstávání, 

zachovávání. Láska zůstává především láskou, tedy vším jiným než pouhou sebe-

záchovou. Hemmerle lásku nazývá jako Sich-Geben, sebedarování, vztahové sebe-

vydání pro Druhého a za Druhého.130 Když víme, že láska zůstává, způsob kladení oné 

fundamentální ontologické otázky po tom, co zůstává, musíme proměnit na základě 

tohoto sebedarování. Zůstává to, co nezůstává u sebe sama, nýbrž zůstává věrno 

původnímu určení darovaných dober – aby byla sdílena, aby se množila, aby se dále 

darovala. Být věrný až do konce, vypít kalich do dna a pod-stoupit (sub-stance) cestu 

v její úplnosti – taková je poslušná láska, kterou zjevuje Kristus na kříži a skrze kterou 

zjevuje vnitro-trinitární lásku Boží. Zůstává tedy to, co zůstává i tváří v tvář smrti, 

selhání, tj. to, co je zachráněno v síti vzkříšení, v síti Trojjediného Pána Života. 

  Jedině z této perspektivy můžeme dosvědčit, že Hemmerleho život skutečně 

tvoří jednotu. Není to ale jednota vykonstruovaná, jednota vymyšlená. Byla mu 

darována právě na hranicích – kříži – jeho fragmentárního a nesystematického díla a na 

hranicích jeho nutně omezených schopností vykonávat biskupských úřad. Hemmerle se 

tak stal velkým svědkem jednoty života a díla: jednoty života žitého podle Života 

Trojjediného. Jak řekl v cášském Oktogonu během své homilie přednesené v rámci 

Hemmerleho pohřbu Karl Lehmann, Klaus Hemmerle byl možná biskupem a knězem 

odrážejícím ve svém životě mezi lidmi svatost131 Dárce života. 

 

                                                
129 HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 38. 
130 HEMMERLE, Klaus. Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, op. cit., s. 38-39. 
131 HENRIX, Hans Hermann. Zuspruch aus fremden Quellen: Begegnungen mit Persönlichkeiten 

aus Judentum und Christentum, op. cit., s. 87. 
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