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M A R T I N  K O ! Í

 Za poslední t"i roky se nám do rukou dostává v po"adí ji# t"etí kniha 
z pera Jaroslava Vokouna. Autor se zde, podobn$ jako ve sv%ch p"edchozích 
úsp$&n%ch titulech, naléhav$ ptá: „Jak d$lat teologii po modern$?“ Zatímco 
v díle K rekonstrukci teologie po konci novov!ku (2008) hledal odpov$' p"ede-
v&ím v anal%ze my&lení George Lindbecka (a dal&ích zakladatel( postkritické 
teologie) a v následné publikaci Postkritick" proud v sou#asné angloamerické 
teologii (2009) se na toté# ptal r(zn%ch autor(, kte"í se – by) nikoliv nekritic-
ky – odvolávají práv$ na Lindbecka; tak tentokrát se Vokoun rozhodl nechat 
zaznít hlas #en-teolo#ek. Je pravdou, #e i v p"edchozí autorov$ p"ehledové 
publikaci o angloamerické teologii bylo pojednáno o jedné teolo#ce (Nancey 
Murphyové), nicmén$ je pot"eba podtrhnout, #e vydat knihu, která *eskému 
*tená"i otevírá sv$t teologie tak, jak jej vidí #eny, je ocen$ní hodn%m po*i-
nem. Tuto po obsahové stránce prvotinu svého druhu na *eském trhu je t"eba 
ocenit je&t$ z jednoho d(vodu. By) se jedná o naslouchání teolo#kám, tak zde 
nemáme co do *in$ní s feministickou teologií. Mo#ná to *eského *tená"e – 
k"es)ana – p"ekvapí, ale teologie není v%hradn$ doménou mu#(, n%br#, jak 
prokazuje práv$ Vokounova p"ehledová monografie, #eny mají na tomto poli 
mnoho co "íci. Ano, je pot"eba si *estn$ p"iznat, #e existují #eny-teolo#ky, které 
netematizují primárn$ feministickou problematiku a zárove+ provozují solidní 
a erudovanou teologii. A p"ehlédneme-li sv%m zrakem seznam jmen, které 
figurují v obsahu recenzované knihy, tak bychom m$li doplnit, #e se v této 
knize setkáváme se #enami, které provozují konkrétn$ teologii systematickou.

Ú*elem knihy je tedy seznámit *tená"e s následujícími teolo#kami: Sallie 
McFagueovou, Janet Martin Soskiceovou, Kathryn Tannerovou, Sue Patterso-
novou, Catherine Pickstockovou, Francesce Aran Murphyovou, Joan Crewdsono- 
vou, Elizabeth Achtemeierovou a Susan K. Woodovou. Pro v$t&inu *tená"( 
bude Vokounova kniha prvním kontaktem s v%&e uveden%mi jmény v(bec, 
je proto &koda, #e autor nám nep"edstavuje osobu ka#dé teolo#ky s pon$kud 
podrobn$j&ími biografick%mi údaji. V%b$r prezentovan%ch teolo#ek je i zde 
ur*en autorovou sympatií k postkritické teologii. Ne snad, #e by v&echny jme-
nované teolo#ky bezv%hradn$ nále#ely k postkritické &kole. N$které sice p"í-
mo navazují na zdroje postkritické teologie (nap". McFagueová), ostatní v&ak 
s tímto sou*asn%m sm$rem pojí spí&e to, #e jejich práce jsou citovány práv$ 
posktritick%mi teology.

Ne# p"ejdeme k samotnému obsahu knihy, tak bychom nem$li zapomenout 
poznamenat, #e kniha je uvedena studií o Dorothy L. Sayersové, její# autorkou 
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je Petra Kriegelová. Tato kapitola a de facto první !ást knihy (s. 7–32), p"ízna!-
n# nazvaná „Naslouchání první dám#“, tvo"í jak$si úvod k !ásti druhé, ve které 
autor na prostoru p"ibli%n# 170 stran seznamuje stru!n$m a jasn$m zp&so-
bem s my'lenkami devíti sou!asn$ch teolo%ek. Ka%dé je v#nována samostat-
ná kapitola s podtitulem, kter$ napovídá, jak$ je Vokoun&v postoj k té !i oné 
autorce. (tená" je tak p"edem informován, zda se setká s autorov$m „velmi 
otev"en$m a souhlasn$m nasloucháním“, nebo „velmi kritick$m“, !i snad a% 
„rozpa!it$m nasloucháním“. Dal'í podstatnou charakteristikou knihy je sku-
te!nost, %e se nejedná o pouhou kompilaci a následnou reprodukci my'lenek 
vybran$ch autorek. Vokoun neváhá p"ejít od deskripce k vlastní teologické 
reflexi a zhodnocení p"edstaven$ch teologií. Naslouchání tedy místy st"ídá dia-
log, kter$ !tená"i umo%ní nahlédnout a% za horizont my'lenkov$ch koncept& 
n#kter$ch sou!asn$ch teolo%ek. Vokounova monografie tak skute!n# umo%)u-
je nejen odborníkovi, ale stejn# tak laikovi, p"ehledné seznámení se sou!asnou 
systematickou teologií, resp. teologiemi, které napsaly %eny.

Kdybychom nyní nabídli shrnutí kapitoly po kapitole, neud#lali bychom 
pravd#podobn# nic jiného, ne% %e bychom v$b#rov# opakovali n#které Vokou-
novy post"ehy ohledn# sou!asn$ch angloamerick$ch systematick$ch teolo%ek. 
Jeliko% v'ak nechceme !tená"e odradit od toho, aby sám vzal v$bornou knihu 
tohoto evangelického teologa do sv$ch rukou, nabídneme v této recenzi p"e-
hled základních témat, kter$ch se Vokounova kniha dot$ká.

V$b#r prezentovan$ch teolo%ek do jisté míry ur!uje, %e se jedná o sou!as-
né, v p"ípad# Elisabeth Achtemeierové a Joan Crewdsonové nedávno zem"e-
lé (2002, resp. 2005), anglicky pí'ící autorky. V'echny autorky potom spojuje 
up"ímná snaha zodpov#d#t onu Vokounem v úvodu polo%enou otázku: „Jak 
d#lat teologii po modern!  ?“ A!koliv klidn# bychom mohli otázku nepatr-
n# modifikovat a spolu s vybran$mi autorkami se tázat: „Jak d#lat teologii 
(v) postmodern!  ?“ Setkání a intelektuální zápolení s postmoderním kontextem 
k"es*anství je toti% v&d!í motivací Vokounem prezentovan$ch autorek.

Dialog s postmodernou zde pak probíhá v obou jeho mo%n$ch sférách. 
Zaprvé v zaobírání se sou!asn$m – postmoderním – filosofick$m my'lením. 
A zadruhé na poli setkání teologie a sou!asné – postmoderní – kultury západní 
civilizace.

A!koliv co se t$!e druhé sféry dialogu s postmodernou, je v knize reprezen-
tována jedinou teolo%kou. Konkrétn# Kathryn Tannerovou, které je v'ak v#no-
vána v&bec nejdel'í kapitola knihy (s. 69–95). Ostatní analyzované autorky by 
bylo mo%né za"adit spí'e k dialogu s filosofickou podobou postmoderny. Meta-
forická teologie Sallie McFagueové (s. 35–54) a Janet M. Soskiceové (s. 55–68) 
navazuje na n#které otázky, které vypl$vají z postmoderního d&razu na jazyk 
a jeho filosofické reflexe. Otázky spojené s problematikou "e!i a jazyka nejsou 
cizí ani katoli!ce Cathrine Pickstockové (s. 119–131), která p"edstavuje jednu 
z v&d!ích osobností hnutí Radikální ortodoxie. Sue Pattersonová a Joan Crewd-
sonová se naproti tomu sna%í o reformulaci k"es*anského realismu (s. 97–118), 
resp. personalismu v postmoderní dob# (s. 145–158).
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Poslední dv! kapitoly se na první pohled mohou jevit jakoby vybo"ující ze 
sledu „postmodeních“ teolo#ek. Spí$e ne# o tematické souvislosti s postmoder-
nou by se dalo mluvit o "asové souslednosti. Autor se zde zam!%uje na dvojí 
látku, která je mu osobn! blízká: kázání a ekumenickou teologii. Nicmén!, 
v anal&zách Elisabeth Achtemeierové (s. 159–172), resp. Susan K. Woodové 
(s. 173–192), máme mo#nost naslouchat hlas'm, kter&m je t%eba dát zaznít 
práv! v postmodern! a znovu je po%ádn! promyslet. Jak p%edávat p%íb!h Bible 
v dob!, ve které je ka#d& diskurs pova#ován za podez%el&? O jakou jednotu 
usilovat v "ím dál naléhav!j$í pluralit! sou"asného sv!ta? Alespo( náznaky 
odpov!dí lze nalézt v posledních dvou kapitolách.

P%i prvním setkání s Vokounovu knihou by mohl n!kdo namítnout, #e se jed-
ná o v&pisky z n!kolika málo knih sou"asn&ch teolo#ek. Je pravdou, #e autor 
zakládá ka#dou kapitolu p%edev$ím na jedné publikaci dané autorky (vyjma 
Achtemeierové a Woodové, kde autor vychází z více publikací). Ve v$ech p%í-
padech je nám v$ak v knize p%edstavováno dílo st!#ejní, ve kterém ta "i ona 
autorka shrnuje nejd'le#it!j$í my$lenky svého dlouhodobého teologického 
bádání. Rozhodn! se potom nejedná jen o pouhá excerpta, jeliko# autor se 
nebojí my$lení prezentovan&ch teolo#ek dom&$let a kriticky zhodnotit.

Poznámek pod "arou je v textu minimáln!. A pokud na n!jakou narazíme, 
tak odkazují p%edev$ím na d%ív!j$í práce autora knihy. To "iní knihu snadno 
p%ístupnou $iroké ve%ejnosti, ale ani to neubírá na její v!deckosti. Text je mís-
ty velmi hutn& a natolik podn!tn&, #e i odborník se bude k Vokounovu textu 
vracet jako k u#ite"nému úvodu do my$lení n!kter&ch sou"asn&ch teolo#ek.

Poselství knihy tak nese sd!lení, #e vedle mnoh&ch systematick&ch teolog'-
mu#', p%icházejí s originálními my$lenkami také teolo#ky-#eny. Nezb&vá ne# 
si p%át, abychom se odhodlali více naslouchat hlas'm #en-teolo#ek a dále se 
zab&vali díly a my$lenkami zmín!n&ch, ale i jin&ch autorek. Snad to povede 
k tomu, co by si p%ál sám autor recenzované knihy a co po n!m souhlasn! opa-
kujeme: „Abychom brzy mohli naslouchat nejen angloamerick&m, ale i "es-
k&m a slovensk&m teolo#kám.“ (s. 193)
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