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M A R T I N  K O ! Í

 !eská protestantská teolo"ka Ivana Noble není na poli mezinárodní 
teologické diskuse, která se dnes vede pov#t$inou v anglickém jazyce, "ádn%m 
nová&kem. První cizojazy&nou monografii vydala ji" v roce 2001 pod názvem 
Account of Hope: A Problem of Method in Postmodern Apologia. V roce 2010 
obohatila Noble teologick% diskurs hned o dv# publikace. Manuál ekumenic-
ké fundamentální teologie Tracking with God, kter% je p'epracovanou verzí 
d'ív#j$ího textu vydaného v &e$tin# (Po stopách Bo!ích, 2004). Druh%m p'í-
sp#vkem je p(vodní monografie, na ni" up'eme pozornost v této recenzi. Ta 
si za sv(j cíl klade pojmout kulturu (specifického kontextu) jako teologické 
téma. Noble nerozvíjí "ádnou teorii kultury ani se nezab%vá primárn# tématem 
inkulturace k'es)anství v post-komunistickém kontextu. Její ambice je odvá"-
n#j$í: „Má kniha je studií o tom, jak teologie stvo'ení, vykoupení a zbo"$t#ní 
m("e obohatit kulturu a zárove* b%t obohacena st'edoevropskou a v%chodo-
evropskou literaturou, hudbou a filmovou tvorbou[.]“ (s. 9)

Knihu tvo'í t'i &ásti: Sv#t, Pam#), Finální napln#ní. Sférami zájmu jednotli-
v%ch &ástí jsou postupn# literatura, folková hudba a film. Ka"dá &ást &ítá dv# 
kapitoly. První z nich má v"dy deskriptivní charakter. Autorka tedy nejpr-
ve analyzuje a p'edstavuje um#lecká díla – Karla !apka a Izáka B. Singera 
z oblasti literatury; písni&ká'e Jaroslava Nohavicu a Vladimíra Vysotského; 
Istvána Szaba, Vladimíra Michálka a Krzystofa Kiéslovski z oboru kinemato-
grafie – a teprve v druhé kapitole v rámci ka"dé &ásti se pokou$í o teologickou 
syntézu. Tomu v$emu je p'ed'azen Úvod, v n#m" autorka argumentuje ve pro-
sp#ch teze, "e kulturu je t'eba pojmout jako teologické téma.

Noble v#'í, "e teologie m("e odhalit místa, která jsou pro kulturu nedosa"i-
telná, a podobn# na stran# druhé kultura m("e stimulovat teologii k objevení 
nevídan%ch hlubin. +e&eno jinak, autorka nás v celé své knize upozor*uje 
na starou pravdu, "e teolog "ije uprost'ed ur&ité kultury a nikoliv mimo ni. 
Teolog participuje na symbolickém jazyku své nábo"enské tradice stejn# jako 
na symbolickém jazyku kultury, v ní" je zako'en#n. Teolog se tak stává inter-
pretem jednoho aspektu (tradice &i kultury) s pomocí aspektu druhého (kul-
tury &i tradice).

Jeliko" autorka vychází ze specifického post-komunistického kontextu, 
nem("e se vyhnout tématu je sekularizace. Noble správn# upozor*uje na zm#-
n#n% v%znam tohoto pojmu, kter% ji" nelze chápat jednodu$e jako proces 
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„odnábo!en"t#ní“ spole$nosti. Skute$nost, !e lidé ned%v#&ují nábo!ensk'm 
institucím (tj. p&edev"ím církvím) je"t# neznamená, !e ztratili ve"kerou nábo-
!enskou sensitivitu. Noble je p&esv#d$ena o opaku. Autorkou nabídnut' pojem 
sekularizace se tak velmi blí!í tomu, co jiní sociologové ozna$ují jako proces 
detradicionalizace. Av"ak vedle p&ehodnocení sociologického popisu sou$as-
nosti nás $etba knihy Ivany Noble vede p&edev"ím k p&em'"lení nad tím, zda si 
církve v na"em kout# Evropy, kter' zakusil totalitní re!im, kladou ty správné 
otázky. Jin'mi slovy: D#lají církve skute$n# n#co pro to, aby byly doopravdy 
d%v#ryhodné? A p&ipou"t#jí si k&es(ané v%bec onu mo!nost, !e lidé za hranice-
mi církve jsou $asto vysoce citliví k nábo!ensk'm a existenciálním otázkám?

I následující kapitoly staví p&ed pozorného $tená&e nikoliv jednoduché otáz-
ky. Druhá $ást, v#novaná tématu pam#ti v souvislosti s tématem vykoupení, 
nám odhaluje slo!itost postmoderního kontextu k&es(anství. P&edev"ím pak 
Nohavicova kritika k&es(anství, jak nám ji Noble p&edstavuje, m%!e fungovat 
jako popis postmoderního kritického my"lení v%$i (k&es(anskému) nábo!en-
ství. Vize k&es(anství jako opresivního p&íb#hu dává tuto $ást knihy Ivany Nob-
le do souvislosti s kritikou k&es(anství, kterou p&edstavují n#kte&í postmoder-
ní filosofové (nap&. Jean-Francois Lyotard) a jejich teologi$tí interpreti (nap&. 
Lieven Boeve), by( autorka !ádné postmoderní filosofy ani teology nejmenuje. 
Jsme p&ímo vybízeni p&em'"let nad tím, zda je k&es(anství p&íb#hem otev&e-
n'm kter' poukazuje k vykoupení, nebo p&íb#hem uzav&en'm s totalitárními 
tendencemi.

Noble si zám#rn# vybírá autory a um#lce z &ad t#ch, které lze t#!ko ozna$it 
za k&es(any ve smyslu explicitní p&inále!itosti ke k&es(anské církvi. Na druhé 
stran# je t&eba podtrhnout, !e díla v"ech vybran'ch um#lc% vykazují otev&e-
nost sm#rem k transcendenci a religiózní sensitivitu. U Noble nacházíme tedy 
p&esn# to, co le!í p&ed sou$asnou teologií jako (postmoderní) v'zva. Skute$n' 
zájem o druhého (other), otev&enost (openness) v%$i jeho jinakosti (otherness) 
a p&ipu"t#ní mo!nosti, !e mi ten jin' má skute$n# co &íct (interruption).

Z &e$eného vypl'vá, !e poslední monografii Ivany Noble m%!eme nejen 
pova!ovat za dílo zda&ilé. Lze je s klidn'm sv#domím dokonce doporu$it 
k d%kladnému prom'"lení v dialogu s autory, kte&í podobn# jako Noble neutí-
kají p&ed záva!n'mi tématy sou$asné teologie. Dovolíme si vyslovit domn#n-
ku, !e práce Ivany Noble by mohla slou!it jako základ nové teologie kultury 
pro ná" partikulární kontext a p&edev"ím jako vodítko pro teologické nakládá-
ní se specifickou kulturou, uprost&ed ní! !ijeme.

Kniha Ivany Noble m%!e b't radostí pro celou $eskou teologickou obec 
z n#kolika d%vod%. Je t&eba ocenit, !e $eská autorka nalezla odvahu p&ekro$it 
hranice vlastního kontextu a vstoupit do mezinárodní debaty. Je"t# v#t"í radost 
m%!eme mít s toho, !e tuto odvahu nalezla práv# teolo!ka-!ena, které tak mno-
zí budou moci naslouchat jako reprezentantce $eské teologie. A nakonec je 
t&eba podtrhnout originální téma, které Ivana Noble p&edkládá. Skute$nost, !e 
se tohoto tématu ujalo renomované teologické nakladatelství, nazna$uje, 
!e $eská teologie má ostatním co &íct.
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