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ka, která „orientalizuje“ helénistické ¤ecko
a ¤ím, n˘brÏ právû ﬁecká kultura, která sv˘mi stereotypními pﬁedstavami o Orientu
„orientalizuje“ Velkou Matku. A to je na
jednu knihu více neÏ dost.
ALE· CHALUPA

Bernhard Dieckmann (ed.),
Das Opfer – aktuelle
Kontroversen. Religionspolitischer Diskurs im
Kontext der mimetischen
Theorie,
Münster – Hamburg – London:
LIT Verlag 2001, 307 s.
ObûÈ je jeden z tradiãních termínÛ religionistického metajazyka, kter˘ pro‰el
rozkvûtem zejména ve fenomenologii náboÏenství. Vût‰ina frekventovan˘ch definic
obûti, s nimiÏ se mÛÏeme seznámit v kaÏdé
standardní religionistické encyklopedii, nese fenomenologickou peãeÈ, která je patrná
rovnûÏ na spí‰e teologizujících pojetích.
Touto ponûkud spornou zásluhou fenomenologie náboÏenství, kdy se pod teoretick˘m „fenoménem“ obûti neutralizují, zastavují a z Ïit˘ch dûjin kultur a náboÏenství
jakoby odsouvají mnohé v˘znamové roviny
obûti a obûtování, jsme pozapomnûli, Ïe
v kultickém dramatu obûti jsou pﬁítomny
prvky, bez jejichÏ vysvûtlení není sama fenomenologie obûti dostaãující: násilí, moc,
politika, vÛle, úãel, diference, resentiment,
vina a nevina, sebeobûtování a teror, válka,
mimésis a bezmoc. A pﬁedev‰ím, ﬁeãeno
s vyuÏitím jednoho proslaveného Ricoeurova titulu, obûÈ je Ïivá metafora, jeÏ dalece
pﬁesahuje náboÏenské a religionistické horizonty a zasahuje ‰iroké spektrum jednání,
od sféry kaÏdodennosti aÏ po rozhodující
Ïivotní okamÏiky. Bez vûdomí metaforologického dosahu obûti nemÛÏeme s touto kategorií v religionistice adekvátnû pracovat.
V pÛvodní ãeské literatuﬁe nestojí téma
obûti na v˘sluní zájmu. Je to zãásti s podi-

vem u národa, kter˘ svou aÈ jiÏ skuteãnou ãi
domnûlou identitu ãasto opíral o své slavné
(sebe)obûtníky, a moÏná právû proto je to
i pochopitelné. ObûÈ je pﬁíli‰ nejasná, dvojaká a snad i zrádná vûc na to, aby mohla
b˘t základem dokonce národní identifikace.
Zahraniãní badatelé v‰ak problematiku
obûti nezanedbávají. Jedním z prominentÛ
moderní diskuse o obûti je francouzsk˘ kulturolog a literární vûdec René Girard
(1923), od jehoÏ práce Násilí a posvátno
z roku 1972 se datuje dnes asi nejroz‰íﬁenûj‰í a souãasnû i nejspornûj‰í teorie obûti.
K danému tématu máme ãesky dva Girardovy texty: úryvek z citované práce, kter˘
vy‰el pod názvem „ObûÈ“ (Reflexe 9, 1993)
a knihu Obûtní beránek (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, recenzováno
v Religiu 1/1, 1998, 94-96); obojí v‰ak pro‰lo témûﬁ bez pov‰imnutí a o odborné religionistické reakci nelze vÛbec hovoﬁit.
Dal‰í rozvoj tématu obûti a Girardovy
mimetické teorie obûti musíme proto sledovat na dílech, která vycházejí v zahraniãí.
Zatím posledním pﬁíspûvkem v jejich ﬁadû
je sborník sestaven˘ B. Dieckmannem pod
názvem ObûÈ – aktuální kontroverze, jenÏ
shromaÏìuje pﬁíspûvky speciální konference nûmeck˘ch a italsk˘ch odborníkÛ o Girardovû koncepci. Konference se konala
pod názvem Transformaãní síla obûti ve
dnech 18.-22. ﬁíjna 1999. Jejím hlavním organizátorem byla Nadace Romana Guardiniho se sídlem v Berlínû ve spolupráci s Institutem systematické teologie univerzity
v Innsbrucku a Katolicko-teologick˘m semináﬁem univerzity v Marburku. VÛdãím motivem konference byla otázka, zda je obûÈ
nevyhnutelná i v moderní spoleãnosti, zda
je lidsk˘ Ïivot bez obûti nemoÏn˘. Jak vysvítá jiÏ z v˘ãtu organizaãních institucí, nebyla konference pojata religionisticky, ale
spí‰e v duchu katolické teologie, resp. náboÏenské filosofie. DÛvodem není jen samozﬁejm˘ a setrval˘ zájem katolické teologie o problém obûti a jeho Ïivotnost
v moderním svûtû, ale i samotn˘ v˘voj Girardovy teorie, která se svou mimetickou
náplní blíÏí stále víc kﬁesÈansko-katolickému pochopení obûti jako v˘razu náboÏenské víry transcendující násilí, moc i politickou moc.
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Sborník se ãlení na tﬁi velké tematické
úseky: „Kosmos a obûÈ“, kter˘ shrnuje pﬁedev‰ím problematiku archaick˘ch náboÏenství, kosmogonií a kosmologií a jejich chápání obûti; „Politická filosofie a mimetická
teorie“, kde se diskutuje trojí vztah mezi politickou teorií Carla Schmitta, mimetickou
teorií R. Girarda a postavením obûti v politickém kontextu moderních spoleãností;
a nakonec „Dekonstrukce, náboÏenství,
kﬁesÈanství“, soustﬁeìující filosofické problémy spojené s obûtí jako Ïivou metaforou. Tﬁi ãásti knihy vzájemnû propojují tﬁi
velká jména: Svorník tvoﬁí samozﬁejmû
R. Girard a jeho antropologie analyzující
zásadní roli násilí pro ãlovûka a spoleãnost,
av‰ak proti nûmu stojí dva oponenti – ital‰tí
filosofové Roberto Calasso a zejména
Gianni Vattimo. Kniha tím získává zvlá‰tní
napûtí a vysokou diskusní úroveÀ.
Calasso je italsk˘ vydavatel, a tudíÏ znalec Girardov˘ch knih, odborník na Nietzscheho filosofii a autor prací o dûjinách náboÏenství
a
náboÏensk˘ch
kultur
(v nûmeck˘ch pﬁekladech napﬁ. Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia, Franfurt a.
M. – Leipzig: Insel-Verlag 1993; Der
Untergang von Kasch, Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 1997). Vattimo, jeden z nejznámûj‰ích soudob˘ch italsk˘ch filosofÛ (blíÏe
viz napﬁ. Filosofick˘ slovník, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1998, ???), pﬁiná‰í zase do sborníku heideggerovskou perspektivu a dekonstruktivistickou aplikaci obûti.
K tûmto dvûma musíme jako dal‰í vÛdãí
osobnost konference pﬁiãíst Wolfganga
Palavera, nûmeckého filosofa náboÏenství,
jenÏ pravdûpodobnû jako vÛbec první upozornil na moÏnosti komparace mezi tzv.
politickou teologií Carla Schmitta a mimetickou teorií obûti R. Girarda. Palaverova
studie „A Girardian Reading of
Schmitt’s Political Theology“ (Telos 93,
192, 43-68) uvedla podnûty, které Girard ze
Schmittovy koncepce pﬁejal a dál je rozvinul – pﬁedev‰ím dÛraz na desakralizaci násilí (u Schmitta zejména války) a odhalení
dÛsledkÛ, jeÏ pﬁiná‰í redukce redukce násilí
na ãistû lidsk˘ vztah.
Návaznû na Palaverovy my‰lenky se
v celém oddíle „Politická filosofie a mimetická teorie„ diskutují strukturální analogie

obou postojÛ. Za nesporné lze povaÏovat,
Ïe oba sdílejí pﬁesvûdãení, které popírá pﬁirozené dobro jako nedílnou souãást lidské
podstaty (tak, jak tuto kategorii uvádûla filosofická antropologie mezi M. Schelerem
a M. Landmannem), obûma je vlastní decizionismus (my‰lenka, Ïe sociálnû politick˘
ﬁád mÛÏe vyrÛstat z normativnû neodvoditeln˘ch a v tomto smyslu nezdÛvodnûn˘ch
mocensk˘ch rozhodnutí), a koneãnû je spojuje názor, Ïe politika má náboÏensk˘ pÛvod. Z tûchto podobností nûkteﬁí z autorÛ
sborníku odvozují, Ïe GirardÛv znám˘ mechanismus obûtního beránka pﬁedstavuje
pouze modernizovanou konkretizaci
Schmittovy snahy, s níÏ zbavuje politiku jakéhokoli zdání boÏského povûﬁení. Podle
Schmitta znamená humanizace války
(v obecné poloze „násilí“) pﬁedev‰ím odboÏ‰tûní, redukci války na lidsk˘ vztah.
Utváﬁení politiky pak není niãím víc neÏ namáhav˘m pokusem korigovat a smiﬁovat existenciální konflikty, jenÏ má k dispozici
ãistû lidské prostﬁedky práva a moci.
Tím se Schmitt jasnû odli‰il od star‰ích
teorií zaloÏen˘ch na sakrifikaci pﬁedev‰ím
váleãného násilí, v nûmÏ v˘znaãnou roli
hrála my‰lenka obûti. Za jejich reprezentanta se zpravidla uvádí klasik sociologie
evropské moderny Max Weber, moÏná zﬁetelnûji je jejich jádro obsaÏeno ve fenomenologii Maxe Schelera (napﬁ. ve studii
der Genius des Krieges und der Deutsche
Krieg, Leipzig: Verlag der Weißen Bücher
31917). Právû on tvrdí, Ïe smrt na váleãném
poli se od bûÏného umírání li‰í právû ve své
masovosti tím, Ïe kaÏd˘ jednotlivec ví, za
co a proã pokládá Ïivot. Smrt ve válce je tak
vydávána za vûdomou, jakoby dobrovolnou
obûÈ za nûjakou vy‰‰í ideu, jiÏ lze snadno
vydávat za „posvátnou“.
Zatímco mnozí (poãínaje Kierkegaardem pﬁes Bonhoeffera aÏ po Guardiniho) by
takovou tezi povaÏovali za prosté zneuÏití
náboÏensky nárokovaného termínu obûÈ,
prokazuje Girard reálnou (mimetickou)
souvislost obûtního jednání, násilí a politiky. Mimésis vyﬁazuje ze hry posvátno – neexistuje nevinné, protoÏe posvátné obûtní
jednání, Ïádná obûÈ není prostá násilí, a tudíÏ ãistá, kaÏdé v obûti pﬁítomné a zposvátnûním legitimované násilí je prvek zcela de-
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sakralizovaného politického zájmu o moc.
Zdaleka v‰ak nejde jen o válku; mnohem
závaÏnûj‰í jsou zji‰tûní, která dokládají, Ïe
v mimetické koncepci obûti se odhaluje urãit˘ typ my‰lení, kter˘ lze svazovat se základními kulturními charakteristikami – jinak ﬁeãeno, mimetická teorie se prokazuje
také jako teorie (na‰í) kultury ÏidovskokﬁesÈanské tradice.
Sobû vlastním polemick˘m zpÛsobem
dokládá tuto pﬁedstavu také G. Vattimo ve
studii „Heidegger a Girard – v˘chodiska dialogu“. Podle nûj Girard postﬁehl, Ïe
Heidegger zÛstal stát sv˘m filosofick˘m
postojem a sv˘m my‰lením uvnitﬁ té logiky
obûti, která dominovala hlavnímu (tj. weberovskému) proudu evropské moderny.
Pﬁíklady, na kter˘ch Girard své soudy
o Heideggerovi ilustruje, stejnû jako jeho
interpretace Heideggerovy ontoteologie,
dávají podle Vattima dobr˘ základ k tomu,
aby se na‰e ãtení Heideggera doplnilo o dosud spí‰e ignorovan˘ aspekt mechanismu
obûti. Jak autor dodává, objevil by se tak plnûj‰í smysl Heideggerova uvaÏování, jenÏ
by mohl napomoci otevﬁít znovu debatu
mezi soudob˘m postmetafyzick˘m my‰lením a Ïidovsko-kﬁesÈanskou kulturnû náboÏenskou tradicí (s. 257).
Celá kníÏka opût otevírá staré téma –
zda náboÏenství obûtního beránka skuteãnû
spolehlivû chrání lidi pﬁed násilím, jeÏ je
jim vlastní. Oproti ranûj‰ím svárliv˘m reakcím, které vyvolávaly Girardovy první práce, je dne‰ní diskuse o mimetické teorii
obûti mnohem ucelenûj‰í, promy‰lenûj‰í,
zahrnuje dosud nepﬁítomné nebo marginalizované filosofické a náboÏensko-filosofické aspekty a v‰ímá si v˘znamÛ, které znaãnû pﬁekraãují pÛvodní politicko-teologick˘
rámec polemik. Vidíme na ní, Ïe mimetická
teorie se etablovala, a bude proto vyÏadovat
adekvátní odpovûì rovnûÏ z hlediska religionistiky.
B¤ETISLAV HORYNA

Charles Taylor, Varieties of
Religion Today. William
James Revisited,
Cambridge – London: Harvard
University Press 2002, 127 s.
Mezi pûti dÛvody, které vedou nejen historiky ale i systematiky spoleãensk˘ch vûd
k opûtovnému konstruktivnímu ãtení klasikÛ, uvádûl Robert K. Merton ve svém známém eseji O historii a systematice sociologické teorie pﬁedev‰ím „nepravdûpodobnû
znûjící událost: dialog mezi mrtv˘m a Ïiv˘m“, jehoÏ dÛsledkem je jednak lep‰í internalizace jiÏ poznaného a zároveÀ formulace
nov˘ch otázek na základû pozitivní my‰lenkové interference mezi obûma autory. Právû
to se s úspûchem podaﬁilo kanadskému filosofovi a sociologovi náboÏenství Ch. Taylorovi, kdyÏ „meditoval“ nad sto let star˘mi
Druhy náboÏenské zku‰enosti Williama
Jamese. Znovuprom˘‰lení stûÏejního díla
tohoto autora je pﬁitom o to aktuálnûj‰í, Ïe
James je nejen v celosvûtovém mûﬁítku
nepochybnû nejãtenûj‰ím psychologem náboÏenství, pﬁedev‰ím v‰ak jeho spí‰e fenomenologické neÏ „manipulativnû-psychologické“ uchopení religiozity a zejména
náboÏenské zku‰enosti z nûj právû v na‰í dobû ãiní autora svrchovanû moderního, nezpochybnitelnû „módního“ od poãátku
20. století aÏ do souãasnosti (srov. David M.
Wulff, Psychology of Religion, New York:
Willey 1997, 473). O to více pﬁekvapuje, jak
málo je James znám v ãeském religionistickém, filosofickém a psychologickém diskurzu, aã dokonce existuje vynikající, byÈ jen
ãásteãn˘ pﬁeklad jeho hlavního religionistického díla (Druhy náboÏenské zku‰enosti,
Praha: Melantrich 1930). Na‰i psychologové náboÏenství se zdají b˘t aÏ pﬁíli‰ zahledûni do hlubinn˘ch psychoanalytick˘ch teorií,
de facto redukujících ãlovûka na objekt ontogeneticky a fylogeneticky podmínûn˘ch
intrapsychick˘ch procesÛ (srov. nejnovûji
Pavel ¤íãan, Psychologie náboÏenství,
Praha: Portál 2002), zatímco fenomenologové a filosofové, psychologii jiÏ tradiãnû pﬁehlíÏející právû z tohoto dÛvodu, se zﬁejmû

