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Abstrakt
Byl založen elektronický časopis s volně přístupným obsahem – TAPE. Má být společnou platformou pro teology, filozofy a pedagogy, i pro všechny další profesionály, kteří se ptají po smyslu
lidského života, zajímají se o sebevzdělávání a výchovu, a chtějí přispět k etice a rozvoji humanity.
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Abstract
The open access electronic journal TAPE has been established. It is intended to be a common
platform for theologians, philosophers, and educators, and for all other professionals who question
the meaning of human life, are interested in self-education and education (as Bildung) and wish to
contribute to ethics and the development of humanity.
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Vznikl nový časopis pro teologii a filozofii výchovy – TAPE, což je zkratka anglického názvu
Theology and Philosophy of Education (časopis má pouze anglickou verzi a také mezinárodní redakční
radu). Podle jeho zakladatelky a šéfredaktorky Zuzany Svobodové má být místem „setkávání“ různých kultur a jazyků – lidí, kteří dnes žijí stále více pohromadě, a mohou tak společně hledat cesty
života, cesty pravdy. Slovo „tape“ není jen výše zmíněnou zkratkou; v překladu znamená také léčit,
pomáhat, harmonizovat či regenerovat, ulevovat, smiřovat a napravovat. Ve starém řeckém významu „harmonizovat“ znamená spojovat a kombinovat protiklady, i když zůstávají odlišné nebo
různorodé. V řecké mytologii byla Harmonie (Harmonia) dcerou boha války Área a bohyně lásky
Afrodity. To znamená, že se spojily dvě protikladné dynamiky, a pak se zrodila Harmonie. Společenství TAPE oceňuje rozdíly, rozmanitost a pestrost, chce propojit různé přístupy k výchově člověka.
Na webových stránkách tohoto časopisu si tak lze přečíst články z různých vědních oborů. Není
přitom samozřejmé, že se v jednom odborném časopise mohou setkat filozofové, lékaři, obchodníci
a teologové. TAPE chce stavět mosty mezi příliš oddělenými vědeckými přístupy, pomáhat vzájemné
komunikaci nejen při hledání lepší budoucnosti pro lidi, ale orientovat je také na cestě k moudrosti.
Cílem pak je – s odborníky z různých oborů – usilovat o vědecké poznání, vést ho a praktikovat, ale
také přemýšlet a diskutovat spolu s těmi, kdo mají talent či nadání v různých ohledech, umí naslouchat a reflektovat jevy v teorii. Tak by časopis TAPE mohl pomáhat, abychom se učili jeden od druhého a spoluvytvářeli vzdělávací prostředí, kde různorodost znamená příležitost, a ne odlišnost, kterou je třeba napravit. To ovšem znamená též hledat pravdu, která se skrývá za všemi odlišnostmi –
nejen konstatovat, že existuje vědecká různorodost.
A právě teologie a filosofie mohou ukazovat, v čem spočívá hlubší smysl výchovy a sebevzdělávání. Zajímavé texty v tomto rámci přináší již první číslo TAPE. Nabízí rozhovor s profesorem Karlem Skalickým, šéfredaktorem exilového časopisu v době komunistické totality. V recenzovaném
článku hledá Filip Hlavinka možnosti a hranice náboženské a duchovní řeči, a zdůrazňuje význam
poezie ve výchově. Bert Meeuwsen představuje metodu reflexe orientované na význam, což může
být výzvou nejen pro vychovatele a učitele. Tereza Pinkasová ve svém článku popisuje, jak by bylo
možné podpořit morální rozvoj v kurzech pro studenty medicíny. František Štěch předkládá inspirativní vizi dialogu dvou teologických oborů, které v sobě mohou najít holistické aspekty a zasadit je
do výuky a učení, které autor chápe jako cestu k humanitě. Stuart Nicolson v úvahách o teologii
vzdělávání identifikuje a stručně rozebírá téma přiblížení se k Bohu, jakož i to, jak se křesťané mohou
naučit předávat víru – to vše lze nalézt i v dokumentech II. vatikánského koncilu o vzdělávání. Celkově jde o zajímavý pokus překlenout oborové rozdíly – a to na poli teologie a filosofie, z níž se
jednotlivé obory kdysi vyčlenily. Společným cílem je zde hledat možnosti, jak mladým lidem pomoci,
aby se zorientovali v tomto složitém a riskantním světě, našli svou vlastní cestu jeho úskalími, která
by však byla vedena sdílenými hodnotami. Četba TAPE má být ovšem nejen poučná, ale i léčivá,
inspirativní a potěšující, a stejně tak povzbuzující, odpočinková a rekreační.
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