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Úvod k slovenskému vydaniu. 

Prečo Harnack?  

V skupine nemeckých tzv. „liberálnych“0F

*) teológov 19. stor. (presnejšie konca 
18. až začiatku 20. stor.) vysoko „nad niveau“ vyčnieva trojica gigantov – F. Schlei-
ermacher (1768-1834), A. Ritschl (1822-1889) a A. v. Harnack (1851-1930). Ak 
teológ (aj dnešný!) nechce zostať „pologramotným“ vo svojom odbore, mal by po-
znať teológiu týchto troch „klasikov“ (prinajmenšom v hrubých rysoch ich základné 
diela), a to aj vtedy, keď sa s ich závermi, názormi a metódami nestotožňuje. Nielen 
preto, že ide o „typických predstaviteľov“ a „pionierov“ modernej teológie, ale naj-
mä pre rozsah a závažnosť ich diela, ktoré im získalo nielen obdiv nasledovníkov, 
ale aj rešpekt a úctu protivníkov. Napr. K. Barth, ktorý stál na úplne opačnom „pó-
le“ teológie (hoci bol priamym Harnackovým žiakom) píše o prvom z tejto trojice: 
„...Jeho meno patrí, a vždy bude patriť, na prvé miesto v dejinách novodobej teoló-
gie… Platí o ňom, čo vo svojom prejave… on sám povedal o Fridrichovi Veľkom: 
„Netvorí školu, ale epochu“… (19. storočie) na poli teológie, to bolo jeho storo-
čie… Máme dočinenia s heroickou postavou, akých je v teológii veľmi málo. Kto 
nič nespozoroval zo žiary, ktorá z tphto muža vychádzala a ešte vychádza, ba kto jej 
nepodľahol, ten nech proti nemu nepozdvihne ani prst… Také dielo či človek, ktorý 
by Schleiermachera mohol nielen kritizovať alebo sa s ním merať, sa ešte neobja-
vil… Filozofia, veda, politika, spoločenský život a umenie – toho všetkého sa zú-
častňuje, to všetko je jeho vlastnou vecou, a všade tu cíti svoju zodpovednosť a po-
volanie. Ako teológ bol moderným človekom, a to s dobrým svedomím.“ (Citované 
z: K. Barth: „Protestantská teológia v XIX. storočí“). 

Adolf von Harnack bol profesorom teológie postupne v Lipsku, Giessene, Mar-
burgu a Berlíne. Už za svojho života – ako takmer všetci veľkí, „originálni“ muži – 
bol kontroverznou osobnosťou: niektorí (najmä z cirkevnej vrchnosti) ho odsudzo-
vali a nenávideli, iní ho naopak obdivovali, vysoko si ho nielen cenili, ale aj ctili; 
dokazuje to aj fakt, že v r. 1914 bol cisárom Wilhelmom II. poctený povýšením do 
šľachtického stavu (preto to „von“ v jeho mene).  

Priamo klasickými sa stali najmä dve Harnackove diela: „Dogmengeschichte“ 
(„Dejiny dogiem“) a „Das Wesen des Christentums“ (ide o záznam cyklu jeho 16 
prednášok, ktorý v prekladoch vyšiel pod rôznymi názvami, napr. „Podstata kres-
ťanstva“ alebo „Čo je kresťanstvo?“). 

Harnack bol „ritschlovec“, a rovnako ako jeho učiteľ, aj on zdôrazňoval, že evan-
jelium bolo zdeformované cudzorodým vplyvom gréckej filozofie. Ježišovo evanje-
lium, jeho jednoduché „náboženstvo“ – posolstvo o Božom kráľovstve, o Božom ot-
covstve a ľudskom bratstve, sa zmenilo, najmä vplyvom apoštola Pavla, na ná-

                                                        
*) Pojem „liberálna teológia“ má u nás pejoratívny charakter. Majú to na svedomí predo-
všetkým konzervatívci, ktorí zaujali vedúce pozície vo väčšine kresťanských cirkví, ale 
čiastočne aj samotní „liberálni teológovia“; ani nie tak „priekopníci“ tphto nového pohľa-
du na staré (zo staroveku a stredoveku pochádzajúce) teologické problémy, ako skôr nie-
ktorí ich epigóni, ktorí išli občas do extrémov, a neraz by boli „s vaničkou vyliali aj dieťa“ 
(objektom ich kritiky sa totiž stali nielen deformácie evanjelia, ale i ono samotné). 
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boženstvo o Ježišovi a neskôr sa transformovalo v dogmu o vtelení Božieho Syna. 
Evanjelium, to je poznanie a uznanie Boha ako Otca, istoty spásy, pokory a radosti 
v Bohu a bratskej lásky medzi ľuďmi. A toto živé evanjeliové posolstvo bolo 
v priebehu kresťanských dejín zatemnené gréckou filozofiou, skostnatelo v nemenné 
dogmy a evanjeliová sloboda bola dusená cirkevným zákonníctvom. Preto odmieta 
všetky tzv. „klasické vyznania ekumenických koncilov“.  

Harnack však súčasne obnovuje (dovtedy spochybňovanú) historickú dôvery-
hodnosť tzv. synoptických evanjelií, pričom mu, pravda, neušiel veľký odstup me-
dzi nimi a ostatnými spismi novozákonného kánonu. Poukazuje na to, že evanje-
lium, v tej forme ako ho kázal Ježiš, neohlasuje Syna, ale iba Otca, a odmieta „cir-
kevnú christológiu“ ako ovocie kontaminácie gréckym (pohanským) myslením. 

Ak použijem Harnackovu metaforu – jeho prirovnanie dogmatického kresťan-
stva k barokovej stavbe – potom prečudesné premeny, ktoré postihli Evanjelium, 
ktoré je jasné, zrozumiteľné a oslobodzujúce, možno prirovnať postupným pre-
stavbám stavby, pôvodne veľmi účelnej a krásnej vo svojej jednoduchosti; keď 
k tejto stavbe pristúpili starovekí „teofilozofi“ pohanského pôvodu, zvyknutí na 
„honosnejšie“, pestrejšie, farebnejšie náboženské konštrukcie, pozdávalo sa im 
Evanjelium príliš chudobné (vhodné možno pre „plebs“, ale nie pre „elitu“, pre 
vzdelancov ich doby), a tak ju začali prestavovať, „vyzdobovať“, až ju premenili 
na niečo čo zhruba pripomína „barokovú stavbu“, v skutočnosti je to však mätež, 
spleť najrôznejších štýlov, v ktorej sa pôvodné jadro úplne stratilo. V priebehu do-
by ďalšie generácie teofilozofov postupne naliepali na stavbu ďalšie „ozdoby“, až 
takmer celý komplex udusili, znefunkčnili. Museli prísť „reštaurátori“ – reformáto-
ri, aby odstránili „okrasy“, dusiace a deformujúce stavbu kresťanstva. Ale ani im sa 
to vždy nedarilo. Aj o tom, ako a prečo sa tak dialo, a ako do dopadlo, je táto Har-
nackova kniha. 

Dnešným dogmatikom a konzevatívcom celkom isto veľmi vyhovuje, že súčas-
nej generácii vzdelancov, dokonca i samotných teológov, meno Harnack už mnoho 
nehovorí, alebo iba ako synonymum „heretika“, opovážlivca, ktorý sa pokúsil rušiť 
ich „sladký pokoj“. A z toho vyplýva aj moja odpoveď na otázku „prečo Harnack?“: 
Preto, aby sme našej generácii ukázali, o čo Harnackovi a ostatným podobne zmýš-
ľajúcim teológom naozaj išlo, aby príslušníci tejto generácie mohli sami posúdiť, 
ako je to s tou jeho „herézou“, v čom spočíva ten jeho „liberalizmus“. 

Prečo „Dejiny dogmy“? 

Dejiny nás majú učiť; často býva pri rôznych príležitostiach opakovaný, ako 
akýsi bonmot alebo „zrnko múdrosti“, výrok „Historia magistra vitae“; pochádza zo 
staroveku, jeho autorom nie je nik iný, ako slávny rímsky rečník Cicero. Vo vše-
obecnosti sa to chápe tak, že poznanie dejín nás má uchrániť od opakovania chýb 
minulosti. Rád by som však pripomenul, že „historia magistra vitae“, to nie je celý 
výrok, iba jeho torzo; celý výrok totiž znie: „Historia est testis temporum, lux veri-
tatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia verustatis“ (teda dejiny sú nielen „uči-
teľkou života“, ale aj „svedectvom času, svetlom pravdy, životom pamäti a zvesto-
vateľom dávnych dôb“). Teda aj „lux veritatis“ – a o to tu hlavne pôjde: posvietiť si 
na pravdu! Skonfrontovať to, čo nám je o istých skutočnostiach tvrdené, s histo-
rickými faktami. Celkom isto budú niektorí prekvapení týmito faktami, dokazujú-
cimi, že vôbec nie je pravdou, čo sa tvrdí (a čím sa odôvodňuje tradícia a dogma), 
že vraj platí „quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est“. Lux veri-
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tatis im jasne ukáže, že to, čo učí súčasná teológia, sa zďaleka neučilo „vždy, všade 
a všetkým“. A ukáže im aj to, aké metódy boli používané na presadenie učenia, 
zdedeného zo staroveku a stredoveku; a tiež, že to, čo motivovalo starovekých a 
stredovekých teológov konštruovať svoje teórie a presadzovať isté učenie, zďaleka 
nebol vždy iba ich čistý záujem o poznanie pravdy, ale často tu zohrali úlohu (a to 
podstatnú, rozhodujúcu) také skutočnosti, ako samoľúbosť, osobné spory, politické, 
mocenské záujmy, neuveriteľne drastický nátlak (nielen psychický, ale aj fyzický), 
ďalej, že tu boli určujúce vplyvy nielen dobových názorov (paradigmy), ale aj okoli-
tého, ešte veľmi živého a vplyvného pohanstva a mnoho iných činiteľov, ktoré 
ovplyvňovali hlasovanie na konciloch, prijímanie „symbolov“, dogiem, a ktoré (ako 
tvrdia niektorí i dnes) majú údajne tzv. „apoštolskú autoritu“. 

Prečo „Dejiny dogmy“? 

Určite nie preto, žeby sme azda dogmu považovali za dôležitú pre vieru, či do-
konca spásu, človeka. Práve naopak, editor tphto vydania knihy sa stotožňuje s jej 
autorom v tom, že dogma vlastne do náboženstva vôbec nepatrí. Čo do neho patrí, a 
čo je naozaj dôležité pre vieru a pre spásu, to sa nachádza v Písme, najmä v evan-
jeliu. Tam je celá „Kristova teológia“; dogmy však namiesto tejto „Kristovej teo-
lógie“ vychádzajú z „teológie o Kristu“ (christológie) – ale to je niečo úplne iné! 
Táto christológia, na rozdiel od jednoduchej evanjeliovej kerygmy „Ježiš je Kris-
tus“, sa vplyvom špekulácií „teofilozofov“, rôznych „logovských“, „homoúsiov-
ských“ a iných teórií stala zahmleným, neraz pre samotných autorov nejasným uče-
ním (preto svoje výtvory často oni sami označujú ako „Božie tajomstvo“). Extrak-
tom tphto učenia a jeho obmenami vznikali dogmy (rovnako nebiblické, nelogické, 
ako učenie, z ktorého vznikli). 

Dejiny dogmy, to sú vlastne dejiny deformácie evanjelia. Ak ich človek nepo-
zná, neraz ťažko môže rozlíšiť, čo z toho, čo mu je predkladané ako náboženstvo, 
pochádza od Boha (z Jeho slova) a čo je plodom špekulácií ľudí, skrytých za štítom 
autority cirkvi, tradícií a čo ja viem čoho ešte; ťažko rozpozná to, čo mu ponúka, čo 
od neho vyžaduje a pred čím ho vystríha samotný Boh, od toho, čo mu prikazuje, 
k čomu ho tlačí, čím ho zväzuje a neraz mätie cirkevná vrchnosť.  

Teda „o dogme“ preto, aby človek poznal jej pôvod a podstatu, aby ju dokázal 
odlíšiť od Božieho slova, najmä od evanjelia. 

Harnackove Dejiny dogmy však nepojednávajú iba o dogme (dogmách), je to 
perfektný a (takmer) kompletný prehľad kresťanského myslenia v staroveku a stre-
doveku, a nielen myslenia, ale aj bojov, porážok, víťazstiev jednotlivých smerov a 
koncepcií, deformovania i reformovania pôvodného čistého a jednoduchého evanje-
lia, ako ho zvestoval Ježiš Kristus. Je to smutný príbeh o zatemnení radostnej zvesti 
gréckou pohanskou filozofiou, o dusení evanjeliovej slobody cirkevným zákonníc-
tvom, o skostnatení živého posolstva v nemennú dogmu, ale i radostné konštatova-
nie, že nič z toho nedokázalo evanjelium zničiť; že zostalo živé aj v tých najnepriaz-
nivejších podmienkach. 

Prečo „stručné“ dejiny…? 

Pôvodné Harnackove „Dogmengeschichte“ sú rozsiahle, trojzväzkové. My vy-
dávame vlastne autorov „náčrt dejín dogmy“. Nejde však o žiadne „neúplné torzo“ 
(aké neraz vznikne, ak výber z obsiahlejšieho diela robí editor, redaktor a pod.). 
Tento výber totiž urobil samotný autor, čo zaručuje, že nič podstatné nebolo vypus-
tené. Harnack svoje dejiny skrátil („zostručnil“), aby mohli slúžiť poslucháčom teo-
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lógie ako vysokoškolská učebnica (kiežby ako taká mohla poslúžiť aj v súčasnosti 
našim študentom!). 

Prečo v slovenčine? 

Tento slovenský preklad vychádza z českého prekladu Fr. Žilku, ktorý vyšiel v r. 
1903 (a v reedícii – ako fotomechanická pretlač – v r. 1974). Vydávame ho preto, 
lebo – 1. obe české vydania sú dnes už prakticky (a to nielen slovenskému čitateľo-
vi) nedostupné, – 2. keď sme sa už rozhodli pre nové vydanie na Slovensku, volili 
sme, pochopiteľne, preklad do slovenčiny – a to ani nie azda preto, žeby výborný 
Žilkov preklad bol slovenskému čitateľovi nezrozumiteľný, pretože je v češtine, ale 
preto, že mnohým by mohol byť ťažko zrozumiteľný, lebo je v starej češtine (češti-
na 19. storočia je predsa len hodne odlišná od češtiny 21. storočia); účelom nášho 
prekladu je skrátka pretlmočenie knihy do dnešnej, dobre zrozumiteľnej reči. Ne-
bolo to celkom jednoduché, a nie vždy sa to možno dokonale podarilo. Prekladateľ 
odbornej knihy je – pokiaľ ide o „rečovú kultúru“ – v horšej situácii ako prekladateľ 
napr. „krásnej literatúry“: musí dbať totiž predovšetkým na vecnú presnosť, a for-
málna stránka (jazyková „krása“, štylistická uhladenosť) musí neraz ustúpiť. Napr. 
zložité myšlienky autora, často vyjadrené v dlhých súvetiach (zaberajúcich neraz 
viac ako pol strany), nebolo vždy možné pretlmočiť jednoducho, krátkymi a veľmi 
dobre zrozumiteľnými vetami. Čitateľ bude preto asi musieť občas spomaliť, možno 
niektoré vety – ak im chce dobre porozumieť – si bude musieť prečítať aj opakova-
ne. To však čitateľovi zvyknutému čítať odborné texty, celkom isto nebude nijako 
prekážať. 

Číslovanie strán. 

Okrem bežného číslovania strán knihy – v strede dolnej časti (v tzv. päte) strany 
– je v knihe aj iné číslovanie, ktoré je prevzaté z českého prekladu z r. 1903. Hlav-
ným dôvodom ponechania tphto pôvodného číslovania je použitie pôvodného regis-
tra; má teda pomôcť pri vyhľadávaní jednotlivých hesiel podľa registra, ako aj pri 
hľadaní paralelných myšlienok či údajov podľa občasných odvolávok v texte knihy. 
Toto číslovanie je uvedené v texte medzi odstavcami pod predeľovacou čiarou, a to 
vždy pred prvým odstavcom príslušnej strany. Občas sa stalo, že na príslušnej strane 
nebol text rozdelený na odstavce; v takom prípade, je označená príslušná „dvojstra-
na“, výnimočne i „trojstrana“ (napr.: „str. 187-189“). V obsahu knihy je uvedené 
oboje stránkovanie (stránkovanie českého vydania je v zátvorke). Verím, že táto 
„malá zvláštnosť“ stránkovania čitateľovi nesťaží, ale naopak uľahčí orientovať sa 
v knihe.  

V októbri 2004.       M. B. B. 
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Predhovor k českému vydaniu 
Vydávame v preklade jedno zo základných diel svetovej vedeckej historickej lite-

ratúry, ktorými teológia najmä v Nemecku podstatne rozšírila a obohatila vedecké 
poznatky 19. storočia. 

Z autorovho predhovoru k 2. vydaniu (1893) vyberáme vysvetlenie, že tento ná-
rys je spracovaný na základe obšírnej (trojzväzkovej) učebnice. Autorovi záležalo na 
tom, aby vykreslil priebeh vývoja, vylúčil všetko, čo sťažuje pohľad naň, a vylíčil ho 
v súvislostiach. Táto kniha je určená predovšetkým vysokoškolským poslucháčom, 
ale možno poslúži aj tým, ktorí hoci nie sú bohoslovci, chcú sa stručne poučiť 
o priebehu jedného z najdôležitejších historických vývojov. Pravdaže predpokladá to 
znalosť najdôležitejších udalostí. Preto odkazuje na výbornú prácu Karla MÜLLERA 
„Grundriss der Kirchengeschichte“ zv. I. 1892, z ktorého sa môžu mnohému poučiť 
aj bývalí poslucháči teológie. 

V teológii je 19. storočie storočím dejín. Popri historicko-kritickom bádaní o pí-
somných prameňoch izraelského a kresťanského monoteizmu v Starom a Novom 
Zákone, a s tým súvisiacom spracovaní dejín náboženstva, sú dejiny dogmy v teo-
lógii 19. stor. hlavným poľom práce a novo objaveným náleziskom nových poznat-
kov. Oba tieto najviac spracovávané obory teológie spolu súvisia, a to tak, že dejiny 
dogmy sú pokračovaním dejín starozákonného a novozákonného náboženstva. Na 
oboch poliach bolo vykonané veľmi veľa, a to nielen pre teológiu, ale aj pre históriu 
a náboženskú filozofiu a i. Harnackove diela sú vrcholom tejto práce. Prof. Loofs, 
ktorý je v tomto obore majstrom len o niečo menším, nazýva Harnackove diela me-
todicky epochálnymi a obsahovo geniálnymi. A to právom. Harnack totiž dôsledne a 
s úspechom súvislo vylíčil celkový prehľad jednotného prúdu dejinného vývoja; ne-
zanedbal pritom ani jednotlivosti, ale zaradil ich do celku tak, že nikde nie je naruše-
ný dojem jednotného vývoje. To po stránke metodickej. Obsahovo sa u Harnacka 
zase spája podivuhodné zvládnutie látky s umením jasného a výstižného vylíčenia, 
duchaplná koncepcia a konštrukcia v celku i jednotlivostiach s prenikavou a nestran-
nou kritikou. 

Harnackove dejiny dogmy podávajú vnútorný vývoj kresťanského náboženstva 
po stránke myšlienkovej a poznatkovej ako proces a plod gréckeho ducha na pôde 
Evanjelia, a to tak, že obsah kresťanstva bol pojmovo spracovaný myšlienkovými 
pomôckami gréckej filozofie tak podstatne, že tieto pomôcky úplne a nerozlučne 
splynuli s obsahom, a to neraz na jeho škodu. Kresťanstvo – dedičstvom zo Starého 
Zákona a tým novým, čo priniesol Ježiš Kristus – dodalo predmet alebo obsah, ale 
grécka všeobecná vzdelanosť bola pôdou a grécka filozofia nástrojom spracovania a 
grécka ríša rámcom tvorby a šírenia. Pre Harnacka znamená vznik a vývoj dogiem 
pogréčtenie Evanjelia, teda zosvetštenie niečoho, čo bolo duchovné a absolútne, 
a tým čiastočne spreneverenie sa Evanjelia samého sebe. Vznik dogmatického kres-
ťanstva v katolicizme znamená úpadok a oslabenie Evanjelia, kresťanstva. Dogmy 
vlastne do kresťanstva nepatria. Pravdaže týmto procesom pogréčtenia kresťanstvo 
vykonalo to, čo v ňom v princípe bolo od počiatku: stalo sa náboženstvom svetovým 
– ale za cenu spovrchnenia. 

Tento dôraz na súčinnosť gréckeho ducha pri tvorbe dogiem je v dejinách dogmy 
zvláštnosťou Harnackovho chápania; v tom spočíva jeho sila a pôvodnosť, ale tiež 
jednostrannosť a slabosť. To je treba mať na pamäti a po tejto stránke čítať jeho zá-
very kriticky. 
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Dejiny dogmy vôbec, a Harnackove zvlášť, rúcajú dogmatické, predpojaté cir-
kevnícke nazeranie na pojmovú stránku kresťanského náboženstva, na dogmu, lebo 
ukazujú, že dogma nie je púhym a čistým výrazom Božieho zjavenia v Písme svä-
tom, a najmä že nie je a nikdy nebola od počiatku rovnaká a hotová (ako tvrdí rím-
sko-katolícka cirkev). Ukazuje, že dogmy pripravovali teológovia, neraz i „kacíri“, 
upravovala ich súčasná filozofia, tvorila a menila teológia, pričom neraz bolo ťažisko 
záujmu posunuté k vonkajšiemu. Harnack však pritom ukazuje, ako sa v tomto mno-
hotvárnom vývoji predsa len zachovali základné myšlienky Evanjelia, a najmä ako 
ústredný význam osoby Ježiša Krista nikdy nebol pustený zo zreteľa – niekedy, prav-
daže, napriek prijatej dogmy a navzdor oficiálnym zástupcom cirkvi a teológie – a 
ako sa stále diali pokusy o návrat k pôvodnej prostote a rýdzosti (Augustín, reformá-
cia). U Harnacka možno sledovať, ako sa oficiálna dogma vyvíjala z rôznych názo-
rov, obyčajne kompromisom, a chápeme vznik a ustálenie zvlášť katolicizmu, ktorý 
sa javí ako najjednoduchší a najbezohľadnejší pokus o rozriešenie svetového názoru 
na základe kresťanstva v dogmatickej forme. 

Harnackova kniha dá nášmu čitateľovi mnoho nového a prekvapujúceho. U nás je 
tento obor histórie dosiaľ úplne zanedbaný; v katolíckej cirkvi nie je ani pôda pre ta-
kého bádanie, pretože jej dogmatizmus robí dogmu nedotknuteľným stredobodom 
náboženstva a veriaci jeho prijímanie prehlasuje za hlavnú známku subjektívneho 
náboženstva a nezbytnú podmienku spasenia. 

Preklad knihy, ktorej obsah je tak zahustený, nie je ľahkou prácou. Snažil som sa 
prekladať verne, aby som zachoval pôvodný ráz. Ale stručnosť, ak má byť zachova-
ná, pôsobí ťažkosti. Za dôležitejší som pokladal obsah originálu, ako slovnú formu 
prekladu. Azda sa bude tu a tam zdať niektorý obrat nie dosť hladkým, možno i ne-
českým; Nemyslím si však, že je germanizmom všetko, čo v češtine možno povedať 
rovnako ako v nemčine. 

Na rozdiel od originálu má táto kniha pre širší okruh čitateľov tú výhodu, že pre-
kladá grécke a latinské citáty, čím sa stane prístupnejšou tiež čitateľom bez klasické-
ho školského vzdelania. Veľkú časť týchto citátov preložil pán Jos. Kopal, fil., kto-
rému za to ďakujem. 

Do tlače sa, nie vinou prekladateľa, vlúdili niektoré chyby, najmä v gréckych ci-
tátoch. Podstatnejšie z nich opravujem na konci knihy. Menšie nedopatrenia, v prí-
zvuku atď., si opraví každý ľahko sám. – Niektoré nedôslednosti v spôsobe písania 
prosím, aby boli ospravedlnené tým, že strojová sadzba robí korektúry obtiažnymi 
a drahými. 

Na Mělníku, v auguste 1903 

F. Ž. 
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