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Pístup ke kes anské akademické praxi na základ doxastickch komunit
Gregory E. Ganssle

Úvod
Akademická obec zaívá v posledních letech boom kesanské vdecké praxe (Christian Scholarship).
Akademici jako Alvin Plantinga, George Marsden nebo Williama Alston se podíleli jak na vrob tohoto
„vbu ného materiálu“, tak na jeho „odpálení“. Jejich bádání a dílo, stejn tak jejich pedagogická innost nebo
kolení doktorand, jsou dkazem toho, e je moné bt obrácenm kesanem a zárove pln oddán ivotu a
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praxi vdce. Zmínní uenci se as od asu vyjadují i k otázkám samotné podstaty kesanské akademické
praxe. Profesor Plantinga ve svém, dnes ji proslulém, lánku tvrdí, e jestlie o sob prohla ujeme, e jsme
2
kesané, mli bychom dlat i na í práci kesansky. To znamená, e by se do ve kerch na ich odbornch
snah, vbru otázek, které si klademe, volby metodologie i formulace závr, mlo promítnout to, co víme jako
kesané. Profesor Marsden ve své poslední knize pedkládá argumenty a vyzvá nej ir í akademickou obec,
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aby se otevela kesanm, pistupujícím ke své práci na základ ist kesanskch stanovisek.
Tato tvrzení jsou nepímm dkazem toho, jak kesanská odborná veejnost stojí „rozkroena nad propastí“
mezi dvma spoleenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na pd univerzity. Pro ty, je takto „sedí na dvou
idlích“, je tato pozice ne vdy pohodlná a ne vdy a u jednou, i druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí
s ivotem v jedné nebo druhé komunit, nezídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez
toho, ani by musel bt uinn njak zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, e oddání se vd
nevyhnuteln vede k odmítnutí nebo minimáln pehodnocení víry. V akademickém svt je zase moné sly et,
e kesanské zaujetí potlauje neutrální a oteven pístup, nezbytn pro kadou vdeckou práci. Tato
oboustranná nedvra jist dnes ji není tak silná jako teba ped ticeti nebo snad je t patnácti lety. Pesto je
v obou komunitách stále pociována.
To, e se tomu dnes u nedje s takovou intenzitou, me bt dáno tím, e je idea kesanského chápání
univerzity ochotnji pijímána. Av ak domnívám se, e se také jedná o proces vzájemného oddalování obou
komunit - církve a univerzity – v základních pedpokladech a názorech na svt. Otázka vyváenosti postoje lena
obou komunit vyaduje hlub í zamy lení.
Mm cílem je zkoumat povahu tchto komunit a zjistit, jakou plní funkci v odborné innosti kesanského
akademika (Christian Scholar). Pedmtem mého zájmu bude konkrétn vztah mezi tmito dvmi komunitami
podle toho, jak psobí na utváení na ich pesvdení. Vím, e uvaováním obou komunit jako komunit
doxastickch, ili utváejících se na základ víry i pesvdení, nabudeme hodnotnch poznatk. S vdomím
takto vytyench cíl uiním krátkou odboku do, nkdy záludné, oblasti epistemologie.
Doxastická epistemologie
William Alston v souasné dob zastává to, co sám nazvá „pístupem k epistemologii na základ doxastické
praxe“ (doxastic practice approach to epistemology). Chceme-li jeho pojetí njak uchopit, zanme nejprve
zvaovat dvody pro spolehlivost na eho smyslového vnímání. Alston poukazuje na to, e jakékoli tvrzení, je
bychom mohli uplatnit ve prospch jeho hodnovrnosti, stojí na premisách, které samy jsou obhajitelné vlun
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na bázi smyslového vnímání. Nacházíme se tak v kruhu, tebae ne nevyhnuteln kruhu logickém. Alston jej, i
jemu podobné kruhy, nazvá cykly epistemické. Vdy alespo jedna premisa tchto tvrzení vychází
z nezpochybnitelnosti smyslového vnímání. Jestlie se smyslové vnímání ukáe jako hodnovrné, pak je
premisa správná a tvrzení pravdivé. Maximum toho, co meme dokázat bez zabednutí do epistemické
cirkularity, je podívat se, jestli je smyslové vnímání skuten spolehlivé v praxi.
Alston vychází z toho, e smyslové vnímání je paradigmatem v ech na ich doxastickch praktik. Pam,
introspekce a dedukce té vykazují znaky epistemické cirkularity. Jeví-li na e tvrzení ve prospch spolehlivosti
tchto základních doxastickch praktik známky epistemické cirkularity, jak postoj bychom k nim pak mli
zaujmout? Alston pí e:
Vzhledem k tomu, e kad pokus o poskytnutí pímého dkazu reliability té i oné doxastické praktiky,
vede v uritém bod (bodech) k upadnutí do epistemické cirkularity, musíme dospt k závru, e není
ádného dovolání se praktik nacházejících se za hranicemi praktik pevn stanovench psychologicky a
sociáln. ádnm problémem se nelze seriózn zabvat bez toho, ani bychom zohlednili i ohodnotili
proces utváení pesvdení; co platí o uvaování nad spolehlivostí doxastickch praktik stejn jako o
jakchkoli jinch otázkách. Proto je njaká alternativa k praktikám, je uíváme, praktikám, s nimi jsme
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hluboce spjati, a které bychom mohli opustit nebo nahradit jen s velkmi obtíemi, jestli vbec?
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Radji ne si piznat poráku nebo se uchlit ke skepticismu, Alston tvrdí, e doxastické praktiky, které jsou
pevn stanovené spoleensky, nebo kterch by bylo psychologicky obtíné se vyvarovat, je rozumné nadále
provozovat. Proto bychom nemli pestávat pohlíet na na e smyslové vnímání, pam, zkoumání svého nitra a
schopnost logického vyvozování jako na nástroje obecn spolehlivé.
Doxastické praktiky a doxastické komunity
Alstonova analza tchto elementárních doxastickch praktik sktá zpsob, jakm se lze dívat na to, jak
utváíme svá pesvdení jako kesané a jako akademici. Nejenom e uíváme, jakoto samozejm v ichni
lidé, tch nejzákladnj ích doxastickch praktik jako je smyslové vnímání, introspekce, apod., ale provozujeme i
sofistikovanj í innosti, které jsou svou povahou doxastické. Jako kesan se zapojuji do souboru aktivit, jejich
prostednictvím jsou formovány a utvrzovány má pesvdení. Patí mezi n úast na bohoslubách, poslech
kázání, studium Písma. tu almy, podílím se na svátostech, nebo jen pemítám, modlím nebo diskutuji. I moje
kadodenní duchovní zakou ení toho, co Alston nazvá „kesanskm vnímáním, je zstává tajemstvím“
(Christian Mystical Perception), je inností tohoto druhu. Tyto aktivity vt inou nelze praktikovat izolovan,
vstupuji do nich ve spoleenství kesan.
Ké práv tyto aktivity formují má pesvdení. Tak napíklad pozornm nasloucháním kázání, studiem a
diskutováním podobenství o dvou ztracench synech z Luká e 15. kapitoly, si vytváím pesvdení o tom, jak je
moné bt poslu n a slu n, a pesto dosud ztracen. Navíc nkteré aktivity kesanské komunity, jejií jsem
souástí, mi pomáhají udret si mnou díve utvoená pesvdení. Ped lety jsem si uvdomil, e mám povinnost
chovat v úct ty kesanské misionáe, muedníky a myslitele, kteí tu byli pede mnou, a kteí vrn zachovávali
svou víru a vykládali evangelium. Úast na liturgii, pedev ím pak pedíkávání Nikajského vyznání, prohlubuje
moje vnímání historické kontinuity na í církve a upevuje mj závazek vi tomuto pesvdení. Vidíme tedy, jak
praktiky, které ve spoleenství církve provozujeme, jsou v jádru doxastické.
Jako filozof si zase osvojuji jin soubor aktivit utváejících pesvdení. Tento soubor obsahuje rzné zpsoby
analz tvrzení, diskutování vyvozench závr, pedkládání alternativních odpovdí na kontroverzní otázky,
rozpoznávání a vyvozování logickch dsledk konkrétních vrok, odhalování problematickch pedpoklad
nebo odmítání pedpokládanch (nebo vznesench) námitek. Tyto aktivity jsou pstovány a vyvíjeny ve
spoleenství s jinmi filozofy. Tyto dva soubory se samozejm asto pekrvají. Urité innosti, je vykonávám
v mém bádání, jsou stejné innosti, které praktikuji spolu s církevní komunitou.
Mnoho praktik, které provozuji jako kesan a jako filozof bychom mohli nazvat praktikami „vy ího ádu“ („higher
level“). K tomu, abychom si mohli jakoukoli z nich osvojit, uíváme takovch „elementárních“ („basic“) praktik jako
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smyslového vnímání, pamti nebo dedukce. Doxastické praktiky vy ího ádu budou nakaeny epistemickou
cirkularitou minimáln natolik, nakolik jsou závislé na elementárních praktikách, které tuto cirkularitu vykazují.
Samozejm me stejn tak existovat i epistemická cirkularita vy ího ádu. To nás svádí domnívat se
napíklad, e nkteré argumenty ve prospch tvrzení, e Jeí je vtlením Boha, jsou také epistemicky cirkulární.
A to v pípad povaujeme-li Nov zákon za slova odhalená Bohem.
Nkteré praktiky vy ího ádu jsou komunitárn zaloeny naprosto specifickm zpsobem. Tím chci íci, e
existují komunitou pevn stanovené meze, vytyující, jaká pesvdení nebo závry se na pd komunity
pohybují. Jak praktiky kesanské komunity, tak univerzity jsou komunitárn zaloeny práv takto.
Tyto komunitou stanovené hranice vymezují to, jak daleko je moné zajít, ani bychom jednaly v rozporu
s normami spoleenství. Je vbec moné se od komunity odchlit natolik, abychom se z ní vymanili? Konec
konc církevní djiny jsou jedním velkm dkazem znepokojování rznmi formami kacíství. A obávám se, e
na akademické pd je také moné nkoho oznait kacíe. Zdá se, e sama komunita rozhoduje o tom, co bude
tvoit její defininí znaky, a co u se poítá jako píli ná odchylka. Obdobn sami sebe definují jak církev, tak
univerzita. Jako vytyen rámec pro ortodoxii slouila vyznání víry. Jestlie má pesvdení spadají vn tohoto
rámce nemohu se ji nazvat kesanem. V akademickém svt se diskutuje ortodoxní pojetí metody i
pesvdení. Ortodoxní metodologie je taková metodologie, která uruje co je pravá vda a co ne. Toto
rozli ování je bné hlavn v pírodních vdách. Mnozí upozorují na to, e zpsob, jakm se vda ve
skutenosti provádí, se asto li í od pvodn uvedench zámr. Nicmén je to komunita, kdo definuje, jaké
metody a pístupy jsou pijatelné a jaké ne. Je to pípad toho, jak se jak na pd církevní, tak akademické,
nacházejí rozdílné názory na to, kde a jak hranice vytyit. Me se také stát, e se hranice asem posunou a
zmní. To se tká souasné vdy, je nevyaduje takov determinismus jako kdysi. Tehdy byla napíklad
psychologie pokládána za píli humanistickou, ne aby mohla slouit praktické teologii. Dnes je vítána
s otevenou náruí.
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Charakterizace praktik a charakterizace komunit
Jestli e je to daná komunita, kdo uruje, co spadá do vytyeného rámce akceptovatovatelnch pesvdení a
zpsob chování, vyvstává ped námi otázka, jak doxastické komunity charakterizovat. Toto téma nám znovu
pom e osvtlit Alstonv popis elementárních doxastickch praktik. Alston poukazuje na to, e to, jak
elementární praktiky od sebe odli ujeme, je tak trochu, ne v ak úpln, arbitrární. To, jakm zpsobem z aktivit
sestavujeme praktiky, závisí jaksi i na tom, pro je chceme utváet.
Jeden zpsob e ení bude nejlep ím pro dosa ení jednch cíl, jiné zpsoby zase za úelem dosa ení
jinch cíl. Domnívám se, e jakkoli mysliteln postup utváení praktik uskupí mechanismy do
jednotlivé praktiky pouze za pedpokladu, e ve vstupech a funkcích jsou viditelné podobnosti, co je
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stále ale dosti iroké vymezení.
Jím doporuen pístup charakterizuje doxastické praktiky podle typu vstupu a typu vstupu. Smyslové vnímání
se m e adit mezi elementární praktiky, proto e pracuje s identickm typem vstupu (smyslovou zku eností) a
produkuje identick typ vstupu (dvování smyslm.) Kdybychom chtli, mohli bychom rozdlit smyslové
vnímání na zrak, sluch, chu, ich a hmat s tím, e tyto techniky mají ka dá své specifické druhy vstup a
vstup. Mám za to, e praktiky vy ího ádu lze od sebe odli ovat podobn. Doxastické komunitární praktiky
mohou bt tedy charakterizovány podle typ píslu nch aktivit, nebo podle komunit, ve kterch jsou osvojovány,
praktikovány a usmrovány. V pípad církve a univerzity to neznamená, e praktiky obou tchto komunit
nemají navzájem nic spoleného. Ve skutenosti ve keré praktiky vy ího ádu jsou zalo eny na identickch
elementárních praktikách. Navíc i mnoho praktik vy ího ádu m e bt zárove u íváno odli nmi komunitami.
Kdy poslouchám kázání, provádím hodnocení pedkládanch argument stejn tak, jako kdy tu odborné
lánky. Pesto se církev a univerzita minimáln ve dvou vcech zásadn li í. Pedn, navzdory jistému pesahu,
ob komunity pova ují za pijatelné odli né typy vstup a vstup. Zadruhé se li í v tom, jak jsou stanoveny a
ste eny hranice spoleenství. Co se te vstup, církev se legitimn odvolává na autoritu Písma, tradici a
vyznání víry, ale stejn tak i na logickou argumentaci. Na akademické pd se na autority mo ná nkdo
odvolává nepímo, tedy pokud jde o autority akademické obce. A pokud jde o vstupy, zatímco církev
pedpokládá supranaturalistická vysvtlení, vdecká komunita si podobné vklady pipou tí jen neochotn, jestli
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vbec.
Doxastické komunity a ti otázky ohledn kesanské vdecké praxe
Na kesanského akademika jsme doposud pohlí eli jako na lena obou tchto doxastickch komunit. Vhoda
tohoto pohledu na praktikování vdy kesany je, e sám vrhá svtlo na nkteré z mnoha otázek, obklopující
kesanské vdce ohledn jejich profesionálního psobení. Rád bych poukázal na ti z nich.
1. V da a její v znam
První z mo nch otázek se tká samotného vznamu vdy a vzdlanosti. Ka dá vdní disciplína o sob
prohla uje, e je dle itá. Nkteré to dlají tak, e jiné disciplíny redukují na jevy, vyjáditelné jazykem vlastní
disciplíny. Díve jsem si myslel, e ve kerá biologie je redukovatelná na chemii, a ve kerá chemie na fyziku.
Jinou redukcionistickou strategií, jak dokázat nepostradatelnost njaké vdní disciplíny nebo vzkumného
projektu, je ukázat její/jeho spojení s praktickm vyu itím. V tomto smru, jestli e njak vzkum, zamen
teba na rostlinné hormony, plyne, e u ití tchto hormon v medicín je doprovázeno vedlej ími úinky, je
vzkum pova ován za hodnotn.
Kesané rovn asto chápou vznam vdy redukcionisticky. V jejich podání má vda vznam pouze,
propaguje-li zájmy kesanské komunity, konkrétn pesvduje-li ostatní o pravosti kesanské víry. Hodnotou
vdy budi pak to, e podpírá hodnovrnost kesanskch pravd. Co je ale teba íci, je, e kesansk vdec
m e vznam své práce obhajovat neredukcionisticky. M e stavt na tom, co jako kesané víme o Bohu, svtu
a rozvoji lovka, tedy na tch poznatcích, je dlají z vdy naprosto hodnovrn podnik. V první ad proto, e
Bh je stvoitelem nebe i zem, ale té lidí, kteí pova ují za hodnotné vkládat adu let svého ivota do snahy
porozumt rostlinnm hormonm, a to bez ohledu na to, jestli jejich vzkum bude mít pro medicínu njak
praktick u itek. Je to doxastická komunita církve, kdo utváí a zachovává ta pesvdení, která pipisují vznam
na im odbornm snahám.
2. Vyvaování p esv d ení utvo en ch jin mi komunitami
Co nastane, kdy pesvdení, utvoené správnou aplikací souboru aktivit v komunit jedné, spadá mimo rámec
toho, co je pijatelné v komunit druhé? Tato druhá otázka nás - akademiky vyznávající kesanskou víru - staví
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do nelehké situace. Plantinga se tímto problémem ve své pedná ce zabvá velice pronikav. Vyzvá nás,
abychom nedovolili naturalistickm a anti-realistickm domnnkám zahalit ná smysl pro nadpirozenou i
pirozenou realitu. Plantinga nám pipomíná, e poznáváme na základ toho, e jsme kesané, a e takto
nabyté vdní je práv tak vrohodné jako cokoli, co poznáváme skrze to, co dláme jako filozofové. Víme e
Bh je skuten, a e stvoil skuten svt. Toto poznání m eme uplatovat v na ich odbornch snahách, ani
bychom museli dokazovat, e kesanství je pravdivé nebo racionální.
3. Poslání kesanského akademika
Pístup na základ doxastickch komunit nám pom e definovat poslání kesanství vyznávajícího akademika.
Krom pesvdení, jejich obsah je relevantní pro mé vdecké zámry, existuje dal í skupina pesvdení,
které si skrze anga ovanost v komunit církve utváím. Jde o pesvdení ohledn mého poslání ve svt jako
kesana. Tato pesvdení by mla mít také zásadní dopad na moji profesi. Bh má pro svt poselství spásy,
pro jeho zvstování povuje svj lid. Jako kesané jsme povoláni dát Bo ímu spásnému plánu vraz, ím je
mínno na e poslání íit evangelium, ale zahrnuje také na e bytí jako souásti stvoení a na e upadání do
híchu. Jinmi slovy, moje nejhlub í priority musí bt prioritami nebeského království. Priority nebeského
království znamenají spásu. Nemohu bt pln spokojen jen s tím, e svou vdeckou praxi vykonávám
svdomit. Musím Bo í zámry pevést na své vlastní. A jeho zámry mají moc mnit a petváet.
Dívám-li se na své poslání ist zrakem kesana, shledávám, e tato tetí otázka podstatn nabvá na íce.
Jsem nucen vypoádávat se s otázkami, ktermi bych se jinak nezabval. Musím tak napíklad zva ovat námitku
vznesenou Charlesem Malikem v roce 1981, kdy se ve svch Pascal Lectures on Christianity and the University
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ptá: „Co si Je í Kristus myslí o univerzit?“ Odhalování toho, co si Je í myslí univerzit, se zdá bt tématem
v zásad bez souvislosti s na í otázkou, jak bt dobrm kesanskm filozofem. Nejde tu v ak jen o konkrétního
kesanského akademika a jeho práci, jedná se zde o univerzitu jako takovou - univerzitu jako instituci a o na e
poslání v ní. Jsou-li pesvdení urující porozumní mému poslání utváeny a uchovávány v komunit církve,
bude souástí píslu nch pesvdení i tento ir í rámec spasení. To, jak bt kesanskm filozofem nebo
obecn kesanskm akademikem, musí v dy zahrnovat odpov na otázku, jakm zpsobem sm lím o
samotné instituci univerzity z hlediska spasení.
Poslání kesanského akademika je utváeno zájmy bo ího království. Jeho poslání má moc mnit ivoty a
obsahuje zvst o spasení. Má za cíl hlubokou promnu v ivotech koleg i student tím, e jim pomáhá navázat
kontakt s ivoucím evangeliem. Zámrem tohoto poslání je té transformace vdních disciplín na univerzitách.
Kesansk akademik pracuje a modlí se za to, aby hypotézy a pedstavy chované ve filozofii, historii, sociologii i
pírodních vdách odrá ely pravdu o Bohu a jeho svt. Poslání kesanského vdce té volá po institucionálním
obrození. Velmi bychom si páli, aby do lo k pemn samotnch univerzit, tak aby étos, zásady i vliv této
instituce reflektovaly pravdu, jaká se nachází v Je í i Kristu.
Metaforické vypodobení lovka rozkroeného nad propastí jsem v této stati u il proto, abych popsal vztah
kesanského akademika k obma doxastickm komunitám. Z hlediska uinné reflexe na eho poslání
odhalujeme, e to mo ná není úpln vhodné pirovnání. Nestojíme pikováni jednou nohou k molu a druhou
k loce, která se ka dm pohybem vzdaluje od behu. Spí e naerpáváme priority a hodnoty v církvi a poté se
naplno anga ujme v akademické sfée. Své ivotní závazky odhalujeme v praktickém kesanském ivot,
vyjadujeme je inností odbornou. Na e ivotní priority máme nastaveny v souladu se zájmy a hodnotami
komunity bo ího království. Takto vytvoen preferenní rámec zakou íme v arén souasného svta. Ukazuje
se, e existuje lep í pirovnání, popisující vztah kesanského akademika k obma komunitám. To pirovnání
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Syrakuské univerzit, magisterské studium absolvoval na univerzit Rhode Island. Mezi jeho díla patí Thinking
About God: First Steps in Philosophy (2004), God and Time: Essays on the Divine Nature (2001), and God and
Time: 4 Views (2001). Dále publikoval na téma Bh a asovost, svobodná vle, sv. August n. Greg je u dvacet
est let lenem t mu Campus Crusade for Christ.
U ito se svolením autora. Díve publikováno jako: "A Doxastic Community Approach to Christian Scholarship,"
Academic Integration Journal, Jaro 1998. http://www.leaderu.com/aip. S men ími úpravami znovu vydáno jako
"The Two Communities of the Christian Scholar" v The Real Issue, ro. 17, . 2 (Únor, 1999), s. 9-12.
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Tím nepopírám, e kesanská vdecká praxe je hojn zastoupena na mnoha k církvím pidru ench kolách a
univerzitách. Souasn boom se tká klasickch univerzit. Jist e uenci z církevních kol na tom mají také svj
podíl.
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