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Zatímco kniha Kategorie středověké kul
tury vycházela ze skandinávského a island-
ského materiálu, práce Nebe, peklo, svět je 
vytvořena na základě materiálu západo
evropského (včetně skandinávského) a na zá
kladě západoevropské, především francouz
ské a německé literatury, a samozřejmě lite
ratury ruské. Tím je dáno i polemické zamě
ření některých Gurevičových pasáží. Z nich 
mne zaujaly zejména ty, které se zabývají 
datováním pojmu „očistec". Jsou zaměřeny 
proti Ph. Ariěsovi a J. Le Goffovi. Gurevič se 
domnívá, že tito autoři, kteří vycházejí 
zejména z učené literatury, datují jeho vznik 
příliš pozdě. Na základě rozboru svého mate
riálu Gurevič tvrdí, že tento pojem - při
nejmenším latentně - existoval v předsta
vách o zásvětí už v období raného středo
věku. 

Podnětné jsou i Dodatky k textu, které 
Gurevič připojil k východoněmeckému (!) 
překladu své knihy v roce 1986. Většinou 
v nich reaguje na literaturu, která k danému 
problému vyšla od roku 1981. Zamýšlí se 
přitom i nad pojmem „lidová kultura", 
a zpřesňuje, že předmětem jeho zájmu byly 
jisté konstanty lidové - ale i vzdělané kultury 
- středověku, které bychom mohli označit 
jako prvky mentality. Možná, že i poněkud 
opožděná reakce na tuto problematiku u nás 
byla důvodem, proč se nám cenná Gure-
vičova práce dostává do rukou až s patnácti
letým zpožděním. 

IVANA HOLZBACHOVÁ 

Gerd Theissen, 
Galilejský. Historické bádání 
o Ježíši formou vyprávění, 
Praha: Kalich - Mlýn 1996, 257 s. 

Známý novozákonník z Heidelbergu se 
odvážil experimentu. Sám v podtitulu své ně
mecké práce napsal: „Historische Jesusfor-
schung in erzahlender Form." - Románů či 
povídek o Ježíšovi vyšla řada. Jejich autoři se 
však většinou jen málo ohlíželi na výtěžky 
historického bádání. A vyšla ovšem i řada 
knih o Ježíšovi, postavených převážně na 
výtěžcích odborné kritické práce, jejichž zá
věry však byly nejednou ještě spornější než 

intuice romanopisců. Theissen se pokusil oba 
literární druhy propojit. Napsal román z Ježí
šovy doby, založený však na důkladném 
a pečlivém studiu doby, o níž píše. Řadu 
svých pramenů cituje pod čarou, nejednou 
z nich přebírá nejen podněty a děje, nýbrž 
i materiál k rozhovorům svých postav. Tak 
máme v knize velmi důkladné dobové pozadí 
novozákonní doby, zpracované příběhovou 
formou. 

Co vedlo autora k tomuto neobvyklému 
postupu? Asi několik okolností. Předně to byl 
jeho zájem na historickém jádru či alespoň 
historických souřadnicích Ježíšova příběhu 
i profilu. Tento zájem je starý a dodnes ne-
utuchl. Jeho základy jsou tam, kde vzniklo 
povědomí, že biblické vyprávění o Ježíši není 
prostě jen tak reportáž. Kořeny jsou až někde 
v renesanci a v jejím důrazu na tvůrčí lidskou 
osobnost. Vydatně tu přispělo osvícenství, 
které začalo historicko-kritickou metodou 
rozebírat nejen staré legendy, nýbrž i biblické 
látky. Tak se zhruba od počátku 19. století 
stále více přesouval důraz z B ožího díla skrze 
člověka, jak chápe Ježíše křesťanská tradice, 
na Ježíše jako zbožného člověka, který dík 
své zvláštní zbožnosti i dalším mohoucnos-
tem dokázal tak podivuhodné věci jako 
uzdravovat a jít statečně až na kříž. 

Ale vše pokračovalo. Už v druhé půli mi
nulého století začala historická kritika obje
vovat rozestup mezi pravděpodobným prů
během událostí a mezi jejich obrazem v bibli. 
Tím naléhavější se stala otázka: Jak to tedy 
s Ježíšem vlastně bylo? To se pokusili mnozí 
rekonstruovat, ať už cestou umělecké intuice 
v různých románech, nebo cestou kritické 
analýzy v různých pracích odborných. Už na 
počátku našeho století toho bylo tolik, že 
Albert Schweitzer se pokusil utřídit rozvod-
nilé bádání v své slavné knize Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung (1913). 

Dvacáté století přineslo analýzy kritič
tější a přesnější, ale výtěžky byly leckde 
skeptičtější. Kritické práce o Ježíšovi psali 
vynikající badatelé jako R. Bultmann, G. Born-
kamm, D. Flusser a další. O tom všem 
Theissen nemluví, ale dobře to zná. Máme-li 
dobře rozumět jeho knize, musíme mít toto 
vše na mysli. 

Jenže přistoupila další hlediska, kterých 
si minulé bádání všímalo málo. Předně se 
ukázal význam sociologie, přesněji socio-
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logických struktur novozákonní doby, které 
jsou v pozadí Nového zákona. Zde je 
Theissen doma, jak to ukazuje jeho stručná 
bibliografie v dovětku knihy. 

Další hledisko je ještě závažnější. Theis
sen o něm ovšem také ví, ale nemluví o něm 
přímo, byť bylo asi rozhodující pro to, jakou 
formu zvolil. Metoda školy dějin formy 
v oblasti novozákonní a školy dějin podání 
v oblasti starozákonní ukázala, že rozestup 
mezi nynější podobou biblického vyprávění 
a mezi historickou skutečností v jeho pozadí 
není náhodné nedopatření, nýbrž výsledek 
cílených úprav textu, a to jak jeho předpí-
semné, tedy ústní, tak i pozdější písemné 
podoby. Text byl tradicí záměrně přetvářen 
tak, aby vyniklo jeho poselství, řecky kéryg-
ma. Toto poselství bylo pro tradenty to hlav
ní, nikoli přesný záznam průběhu událostí. 
Lze říci, že tento zájem na poselství přetvořil 
text natolik, že historický průběh událostí, od 
nichž se vyprávění odvíjelo, je dnes téměř 
nerekonstruovatelný. Možná lépe a přesně
j i : Je rekonstruovatelný jen s větší či menší 
mírou pravděpodobnosti. Avšak tato míra 
pravděpodobnosti je mimo objektivní evi
denci, a proto sporná. Není náhodou, že 
pokusy o historicky pravděpodobné vylí
čení Ježíšova života mají v 19. století ráz 
rekonstrukcí, ale ve 20. století mnohem spí
še už ráz redukcí, ať jde o redukci starších 
rekonstrukcí nebo o redukci obrazů evange
lijních. 

Krátce a dobře: Mimobiblické zprávy 
o Ježíšovi jsou vzácné a sporné, biblické ten
denčně upravené. Tak je každý pokus o obraz 
historického Ježíše vstupem na tenký led. To 
vše bylo nutno říci v úvodu recenze, aby
chom pochopili, proč se poučený Theissen 
vydal novou a neobvyklou cestou. Nepsal o 
Ježíši přímo, ale o tom, co se dělo kolem 
něho, o době, v níž žil a jejíž dění nepo
chybně hluboce poznamenal. Na to máme 
naštěstí evidentní doklad: Tím je společen
ství, které kolem něho začalo vznikat už za 
jeho života a které se později nejen neroz
padlo, nýbrž - ve víře v něho - proměnilo 
v neobyčejné dynamické hnutí, které během 
několika staletí proniklo římskou říší a stalo 
se rozhodujícím faktorem v dějinách Evropy. 
Že se při tom původnímu záměru Ježíšovu 
v lecčem vzdálilo, je už jiná věc. Odvolávat 
se na něj nepřestalo nikdy. 

A tak Theissen, namísto aby se obtížně 
prodíral k historickému fenoménu „Ježíš", 
dal moudře přednost tomu, napsat jakousi 
nejstarší „Wirkungsgeschichte" tohoto feno
ménu - tedy pokusit se zachytit, a to do 
značné míry nepřímo, ale o to věrohodněji, 
působení tohoto fenoménu. Tento jistě dosti 
svérázný přístup považuji za velmi šťastný, 
pro čtenáře spolehlivější poučení, nežli ne
jisté hypotézy historiků a fantaskní imagi
nace beletristů. V jeho práci přišla plynule 
k slovu neobyčejně dynamická situace poli
tická i sociologická, lidská bída, intriky vlád
ců, sporné otázky tehdejšího židovstva atd. 
To vše se dá lépe sdělit příběhem nežli soubo
rem pouček a popisem. A tak se Theissen po 
všech odborných studiích Nového zákona 
pustil do románu, který stojí na samé hranici 
literatury faktu. 

Román má dobrodružnou zápletku: Ži
dovský obchodník Ondřej byl zatčen a donu
cen k udavačství ve prospěch Římanů. Má 
špehovat především Ježíše a jeho hnutí. Ces
tuje a setkává se s esejci, zélóty, Ježíšovými 
učedníky i odpůrci. Vede s nimi dlouhé hovo
ry, kde se líčí i hodnotí současné události. 
Dostává se do nesnází, je vězněn a zase vy
svobozen. Svírají jej sny a předtuchy. S Ježí
šem se přímo nesetkává, jen z dálky pozoruje 
jeho ukřižování. Pak vnitřně sevřen prožívá 
ve snu apokalyptické dění. Závěrečné setkání 
s jedním z Ježíšových učedníků jemně na
značuje, že se asi stane křesťanem. 

To je stručná osnova příběhu, který je 
podán nejen čtivým, nýbrž přímo strhujícím 
způsobem, a to zvláště pro toho, koho neod
radí, že děj formálně někde přerušují dosti 
dlouhé rozhovory. Ale právě ty obsahují nalé
havé a napínavé průhledy do situace kolem. 
K nim autora inspirovala různá literární díla 
z Ježíšovy doby, citovaná často pod čarou. 
Nejčastěji se tu ozvou spisy Josefa Flavia, 
náš nej vydatnější pramen pro tuto dobu. Bo
haté odkazy na takové staré spisy ukazují, jak 
z nich lze zkomponovat živý, ba strhující pří
běh. 

Ale vlastně to není Ježíšův příběh. Je 
o široký obraz pohnutých událostí Ježíšovy 
doby, kde se zřetelně vysvětlují obavy i tou
hy, představy i zvyky, které tuto dobu utvá
řely a na něž i Ježi? reaguje a odpovídá. 

Myslím, že Theissen tu vystihl něco pod
statného: K Ježíši se lze nejspíše přiblížit 
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nepřímo, když máme před očima, z čeho lid
sky rostl, od duchovních tradic tehdejšího 
židovstva až po sociální a politická napětí. 
To, co tu Theissen předkládá, není pozitivis
tická sbírka vnějších fakt, která po pravidle 
zůstává na povrchu, ale velice živé předivo 
vztahů a tužeb, jímž sice čtenář nevstupuje 
přímo do Ježíšova příběhu, jak si to nepo
chybně přáli evangelisté, ale vstupuje do ra
dostí, úzkostí, tužeb a nadějí doby, v níž Ježíš 
žil a na jejíž otázky přinášel odpověď. 

Zvláštní půvab vybroušené ironie dýchá 
z autorových odpovědí jeho údajnému kole
govi, profesoru Kratzingerovi, v překladu asi 
tolik co „Škrabákovi", kterému prý své dílo 
posílal po kapitolách s prosbou o kritiku. 
Kratzingerovy dopisy tu nejsou, nýbrž vždy 
jen reakce autora na údajně došlý dopis. 
V lehce a skrytě ironické, ale velmi poučené 
podobě se tu před čtenářem rozvíjí odborná 
diskuse dvou novozákonníků, jejíž jemnosti 
asi vychutná jen odborný teolog. Až poslední 
dopis autora tomuto šosáckému pedantovi 
prozradí, že i Kratzinger stejně jako hrdina 
knihy židovský obchodník Ondřej jsou lite
rární fikcí - svěží a zdařilou. 

Čtenář-neodborník přijme s povděkem 
i obsáhlejší dovětek, nazvaný „Nejdůležitější 
prameny o Ježíšovi a jeho době" (s. 249-257). 
Mluví se tu o evangeliích a jejich pramenech 
i vzniku, o Josefu Flaviovi, Filonu Alexan
drijském, kumránských svitcích a římském 
historiku Tacitovi, který se o Ježíšovi zmínil. 
Je tu i přehledná mapa a stránka bibliografie 
autora z let 1969-84. 

Zeptáte-li se mne, jaká je to kniha, musím 
říci: Je lepší než všecky romány o Ježíšovi, 
které jsem kdy měl v rukou. A jde hlouběji 
než všecky odborné pokusy o rekonstrukci 
historického Ježíše, s nimiž jsem se setkal. 
Nechce být v žádném směru „posledním slo
vem" o Ježíši, a právě proto nás svým živým 
pohledem do Ježíšovy doby a tím i jeho zápa
sů dělá jakoby jeho současníky. Vše další, 
jmenovitě stanovisko k Ježíšovi, jeho hodno
cení atd. vždy bylo, jest i bude záležitostí 
osobního rozhodnutí. Zvláštní rozmlženost 
historického profilu Ježíšova nám - jakoby 
záměrně? - brání, abychom si to s ním, třeba 
v rámci sebepřesnějšího bádání, vyřídili jed
nou provždy. Tak zbývá několik možností: 
Můžeme zůstat střízlivě a zdrženlivě stát 
u toho, co tu Theissen říká, být obeznámeni 

s dobou i s Ježíšovým působením, ale sami 
zůstat neosobně stranou a Ježíše nehodnotit. 
Mezi odborníky se takový postoj obvykle 
chválí, bible mu říká „vlažnost". Aleje mož
no také říci: To, co se tu o Ježíši a jeho postoji 
říká, mně stačí k rozhodnutí - proti němu 
nebo pro něho. Věda, chce-li zůstat co možno 
vědou, se snaží nehodnotit, ať historie, socio
logie atd. Ale Ježíš má zřetelné rysy jen jako 
ztělesnění určitých hodnot, které lze sice 
v odstupu poněkud popisovat, ale vposledku 
je možno je jen odmítat či přijímat. Jako čirý 
historický fenomén je Ježíš postava mlhavá, 
na níž ani sebepřesnější bádání budoucnosti 
nebude moci zřetelně a definitivně oddělit 
legendu od historie, či přesněji: historické 
jádro, nám nedostupné přímo, a kérygma ja
ko existenciální apel duchovního světa, tedy 
světa hodnot. Opravdový teolog bude brát 
velmi vážně střízlivou historickou analýzu, 
nikoli však historické rekonstrukce, které se 
pod jejím jménem někdy kolportují. Ale pra
vá teologie začíná tam, kde je historická ana
lýza u konce a v krizi a kde se vykladačovi 
text pod rukama mění v existenciální apel. To 
Theissen ví, a právě proto jeho kniha stojí za 
čtení. 

JAN HELLER 

Karl-Josef Kuschel (ed.), 
Teologie 20. století, 
Praha: Vyšehrad 1995,464 s. 

Publikací usilujících o zmapování 20. sto
letí přibývá, pohledy i zpracování jsou různé. 
Autoři či editoři těchto knih se totiž musí 
vypořádat s několika úskalími. Pro čtenáře 
spíše úsměvnou záležitostí jsou názory auto
rů na to, kterým rokem 20. století končí. 
Zajímavější je sledovat, kdo a co do něho 
patří a jaká je interpretace (jíž je už výběr) 
tvořící nové dějiny. 

Také profesor ttibingenské teologické fa
kulty Karl-Josef Kuschel se rozhodl toto sto
letí ukončit o několik let dříve (německý 
originál vyšel v r. 1986) a sestavil antologii 
Teologie 20. století. Nedostatek české lite
ratury zabývající se stejným tématem vybízí 
k prozkoumání, nakolik obsah odpovídá slib
nému názvu. Editor si byl vědom široce poja-


