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Recenze
utváﬁení víry je tﬁeba „poctivé studium rozliãn˘ch náboÏenství“ (s. 29). Ráj zde odmítá idolatrii a obviÀuje náboÏenské vÛdce
z komercionalizace náboÏenství a konsekventní demoralizace spoleãnosti (s. 26).
Z uvedeného je patrné, Ïe tato „eklektická
smûsice náboÏensk˘ch ideí, které [Ráj] objevil v bohaté intelektuální kultuﬁe své domoviny“ (s. 26), je zaloÏena spí‰e na principech osvícenství neÏ na tradici sanátana
dharmy. Ráj v dobû sepisování Tohfatu koneckoncÛ upani‰ady je‰tû ani neznal, jak také uvádí Robertson (s. 25). Podle mého soudu proto Tohfatu poukazuje na dostateãnou
míru roztrÏky s domácí tradicí na to, aby bylo moÏno Ráje oprávnûnû oznaãit za pﬁedchÛdce a inspirátora neohinduismu.
Na druhé stranû je z Robertsonov˘ch
anal˘z patrné, Ïe RájÛv návrat k tradici byl
mnohem dÛslednûj‰í neÏ napﬁíklad návrat
Debendranátha Thákura, kter˘ jako vÛdãí
postava Bráhma samádÏe zcela opustil ·ankarovu filozofii a autoritu textÛ podﬁídil testu vlastního srdce. PﬁestoÏe Rájova védánta
vdûãila za mnohé inspiracím z evropského
my‰lení, jeÏ hluboce studoval a jejichÏ ‰íﬁení v rámci anglického modelu vzdûlávání
téÏ propagoval, je jasné, Ïe formálnû se pokusil o mnohem dÛslednûj‰í návrat k pÛvodní tradici hinduismu neÏ jak˘ uskuteãnili jeho kolegové a následovníci. Jak Robertson
pﬁesvûdãivû dokládá, Ráj se snaÏil oÏivovat
a roz‰iﬁovat advaita védántu nejen ve svém
okolí, ale téÏ, a moÏná pﬁedev‰ím, ve svém
vlastním my‰lení a Ïivotû. Autorita inspirovan˘ch textÛ, upani‰ad, pro nûj v této dobû
byla nadﬁazena rozumu. Ten na ní mohl stavût, ale nemohl ji zpochybÀovat. PasáÏe
‰ruti a nikoliv „common sense“ se staly nástroji kritiky bráhmanského establi‰mentu
a jeho interpretace náboÏensko-sociálních
pﬁedpisÛ i vodítky pro správné chápání nauky o brahma. Proto se Ráj také ujal úkolu
zpﬁístupnit autentické znûní inspirovan˘ch
textÛ sv˘m krajanÛm i britsk˘m kritikÛm
v jejich mateﬁsk˘ch jazycích.
I v tomto ov‰em vûzí háãek. Samotné
postavení textÛ do pﬁímé opozice k autoritû
Ïivé v˘kladové tradice a rozvrÏení zmínûného pﬁekladatelského projektu dokládá
hloubku Rájova pﬁijetí základních hodnot
zrozen˘ch evropskou renesancí a reformací.

Jak je patrné z této recenze samotné, Robertson svou prací podnûcuje ãtenáﬁe velmi
intenzivnû k diskusi nad místem Rámmohana Ráje v indickém intelektuálním Ïivotû jeho doby a nad jeho vztahem k v˘zvám pﬁedloÏen˘m indick˘m intelektuálÛm evropskou
pﬁítomností v Indii. Jeho metoda srovnání
anglick˘ch a bengálsk˘ch verzí jeho textÛ
se v tomto ohledu ukázala velmi úãinná.
Proto lze knihu vﬁele doporuãit k ãetbû odborníkÛm i studentÛm.
MILAN FUJDA

Petr Pokorn˘,
JeÏí‰ Nazaretsk˘:
Historick˘ obraz
a jeho interpretace,
Praha: Oikúmené 2005, 174 s.
ISBN 80-7298-135-8.
Vzedmutí zájmu o historick˘ rozmûr JeÏí‰ovy postavy dosáhlo v pﬁedposlední dekádû minulého století takov˘ch rozmûrÛ, Ïe
se právem mluví o tzv. tﬁetím hledání historického JeÏí‰e. U jeho poãátkÛ stál pﬁedev‰ím kalifornsk˘ Jesus Seminar (John D.
Crossan, Marcus Borg, Paula Fredriksenová, Robert Funk, Richard A. Horsley, E. P.
Sanders), jehoÏ principiálním cílem bylo
pﬁekonání teologick˘ch limitÛ dvou pﬁedchozích vln – první z druhé poloviny
19. století, ukonãené pronikavou kritikou
Alberta Schweitzera, a druhé z pﬁelomu
50. a 60. let 20. století, iniciované a rozvíjené zvlá‰tû Jamesem M. Robinsonem a Helmutem Kösterem. Pﬁes ambiciózní zámûry
jeÏí‰ovského semináﬁe byly jeho v˘sledky
podrobeny oprávnûné kritice jak z ﬁad
sociologizujících biblistÛ (Gerd Theissen),
tak sociologizujících religionistÛ (Burton
L. Mack), nicménû práce kalifornsk˘ch novozákoníkÛ pﬁinesla podnûty, které vyvolaly
oÏivení v nej‰ir‰ím kontextu jeÏí‰ovsk˘ch
bádání (Jesus Research).
V˘znamn˘m pﬁíspûvkem k tomuto proudûní je i nová kniha Petra Pokorného JeÏí‰
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Nazaretsk˘, jeÏ nabízí vnitﬁnû sevﬁen˘ soubor autorov˘ch jeÏí‰ovsk˘ch prací, vesmûs
publikovan˘ch pÛvodnû jednotlivû v zahraniãí. Navazuje na Pokorného dlouhodob˘
zájem o tuto problematiku, kter˘ v nedávné
dobû vyvrcholil uspoﬁádáním mezinárodní
konference Historick˘ JeÏí‰ (Praha, 17.-19.
bﬁezna 2005), na níÏ vystoupil nejen z titulu
ﬁeditele praÏského Centra biblick˘ch studií
a hlavního organizátora, ale také jako jeden
z klíãov˘ch ﬁeãníkÛ.
Kniha je uvedena rozsáhlej‰í studií „JeÏí‰ Nazaretsk˘. Historick˘ obraz, problémy
souãasného bádání, interpretace“ (s. 8-37),
jeÏ byla pÛvodnû vypracována pro Handbook for the Study of the Historical Jesus
(Leiden: E. J. Brill 2005) a tvoﬁí metodologickou osnovu celého svazku. Na ni pak navazují dílãí kapitoly vûnované JeÏí‰ovu obrazu v Pavlov˘ch listech (s. 38-61), postavû
Jana Kﬁtitele a jeho vztahu k JeÏí‰i (s. 6273), lexikálním a rétorick˘m zvlá‰tnostem
nejstar‰í jeÏí‰ovské tradice (s. 74-89), konceptu BoÏího království (s. 90-102), gnómickému uchopení JeÏí‰ovy smrti (s. 103115), jeÏí‰ovsk˘m akcentÛm v Matou‰ovû
teologii (s. 116-127), kristovskému pojetí
JeÏí‰e (s. 128-132) a JeÏí‰i jako podobenství
Boha (s. 133-144).
Po krátkém pﬁehledu dosavadního bádání a v˘ãtu hlavních jeÏí‰ovsk˘ch témat autor
v úvodní metodologické kapitole podává základní charakteristiku pramenÛ, jeÏ jsou pﬁi
pokusech o rozkrytí historického profilu JeÏí‰e k dispozici (s. 14-15). Konstatuje, Ïe
v‰echny hlavní zdroje informací o JeÏí‰ovi
jsou kﬁesÈanského pÛvodu a jejich historickou v˘povûdní hodnotu navíc komplikují
dvû zásadní okolnosti: (a) Tyto prameny
jsou souãástí textÛ, které v‰echny pro‰ly ranû kﬁesÈanskou redakcí. (b) Synoptická
evangelia, jeÏ obsahují drtivou vût‰inu údajÛ o historickém JeÏí‰i, jsou sice sloÏena
z více (nezávisl˘ch) pramenÛ (Marek, Q,
speciální prameny Matou‰ova a Luká‰ova
evangelia), av‰ak ty se pﬁekr˘vají jen z nepatrné ãásti (dublety v Markovi a Q,
v Q a gnostickém Tomá‰ovû evangeliu,
v Q a Pavlov˘ch listech), takÏe vût‰ina informací je doloÏena jen jedním zdrojem.
Vzhledem k tomu, Ïe lze pﬁi rekonstrukci JeÏí‰ova Ïivota a uãení jen velmi omeze-

nû pouÏít obvyklého historického postupu,
kter˘ spoãívá v dokládání autenticity informace z alespoÀ dvou nezávisl˘ch pramenÛ,
uvádí Pokorn˘ dal‰í metody (s. 16-19), které by mohly nedostatek pﬁím˘ch zdrojÛ
zãásti vyváÏit:
(1) Za hodnovûrné lze povaÏovat takové
informace, na jejichÏ vytvoﬁení nemohli mít
jejich nositelé zájem (napﬁ. pomluva JeÏí‰e
a Jana Kﬁtitele v L 7,33par; srov. s. 62-73).
(2) Jistou aplikací pﬁedchozího je kritérium
nepodobnosti, podle kterého lze pokládat informaci za autentickou, pokud je originální
v porovnání s dobov˘m kontextem (autor
zvlá‰tû pﬁipomíná dílãí uplatnûní této metody pﬁi rozboru specifick˘ch literárních subÏánrÛ ranû kﬁesÈansk˘ch pramenÛ; srov. s.
74-89, 103-115).
Kritérium nepodobnosti má v‰ak své
meze, neboÈ pﬁi jeho dÛsledném uplatnûní
by napﬁíklad JeÏí‰ovo uãení bylo pro svou
naprostou originalitu nesdûlné (jinou stránkou vûci, autorem nezmiÀovanou, je antick˘
respekt k tradici, pro kter˘ byla originalita
nedÛleÏitá nebo dokonce neÏádoucí). Jmenovaná pozitivní kritéria proto Pokorn˘ navrhuje doplnit sekundárními metodami: (3)
kritériem koherence (ãi kritériem interpretace), podle nûhoÏ se ovûﬁuje, zda zji‰tûná data dávají hlub‰í smysl, jsou-li seﬁazena do
vût‰ích celkÛ (za zvlá‰tní pﬁípad tohoto kritéria povaÏuje Theissenovo kritérium kontextové pravdûpodobnosti, které si v‰ímá
koherence se sociálním a historick˘m prostﬁedím); a (4) kritériem kongruence (ãi kritériem kumulativního nepﬁímého dÛkazu),
podle nûhoÏ lze povaÏovat za hodnovûrnou
takovou informaci, která je doloÏena více
nepﬁím˘mi dÛkazy a pﬁitom není známo
svûdectví, jeÏ by ji pﬁímo ãi nepﬁímo vyvracelo.
Pohlédneme-li v‰ak na „dosavadní v˘sledky“ pokusÛ o rekonstrukci JeÏí‰ova Ïivota a uãení, jejichÏ „obraz sdílí pomûrnû ‰iroká badatelská obec“ (s. 19), vtírá se
otázka, nakolik je pﬁedestﬁená skica (s. 1937) dÛsledkem uplatnûní uveden˘ch metod
a nakolik projekcí sdílen˘ch teologick˘ch
v˘chodisek.
Uveìmû nûkolik pﬁíkladÛ: Zázraky jsou
zde pojímány jako historická souãást JeÏí‰ova Ïivota (srov. s. 25), tﬁebaÏe se jako bûÏná
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legendární v˘bava vyskytují u ﬁady antick˘ch postav; touto souvislostí samozﬁejmû
nejsou popírána kﬁesÈanská specifika jejich
podání, n˘brÏ problematizována jejich historicita ve vztahu k JeÏí‰ovi. Podobn˘m
problémem je JeÏí‰Ûv postoj k jeruzalémskému chrámu (srov. s. 24), vezmeme-li
v úvahu pozoruhodné paralely ve vystoupení JeÏí‰e ben Anania, o nûmÏ referuje Josephus Flavius ve Válce Ïidovské (VI,300309), sepsané pﬁibliÏnû ve stejné dobû, kdy
probíhala závûreãná redakce Markova evangelia. Stejnû tak pﬁíkaz lásky k nepﬁátelÛm
a neodplácení, povaÏovan˘ za úheln˘ bod
JeÏí‰ovy etiky (srov. s. 97-102), má blízké
paralely v rabínské tradici, kde je s obdobnou „doloÏitelností“ spojován s JeÏí‰ov˘m
farizejsk˘m pﬁedchÛdcem Hillelem (srov.
Mt 7,12 a ·abbat 31a), atd.
Podle autora poslední tﬁi témata knihy
(s. 116-144) pﬁesahují vlastní problematiku
hledání historického JeÏí‰e, neboÈ jiÏ zachycují „povelikonoãní“ christologické uchopení jeho postavy (srov. s. 7). Sv˘m zpÛsobem
se to v‰ak t˘ká podstatnû vût‰í ãásti jeho
textu, tedy i pasáÏí, kde se opírá o nejstar‰ích kﬁesÈanské zdroje, jejichÏ vznik spadá
je‰tû pﬁed rok 70 (pád Jeruzaléma). Jde o zásadní metodologické dilema, zda se lze
z nejhlub‰í vrstvy kﬁesÈansk˘ch pramenÛ
(Pavlovy listy, pramen Q, Tomá‰ovo evangelium, markovské tradice ad.) dobrat víceménû souvislého profilu historického JeÏí‰e,
nebo spí‰e „jen“ rozkr˘t pestrou ‰kálu nejranûj‰ích christologick˘ch koncepcí, jak se
o to v poslední dobû pokusil zejména „Projekt pﬁepsání poãátkÛ kﬁesÈanství“, iniciovan˘ Burtonem L. Mackem (viz zejm. Ron
Cameron – Merrill P. Miller [eds.], Redescribing Christian Origins, Atlanta: Society

of Biblical Literature 2004). Hledání historického JeÏí‰e se totiÏ v mnoha ohledech jeví jako pov˘tce teologick˘ úkol, mající své
zdroje „teprve“ v liberální teologii a historismu 19. století, jejichÏ symbióza pﬁinesla
svébytnou inovaci tradiãního protestantského hledání „ryzího poãátku“.
Není v‰ak na místû vyt˘kat nereligionistick˘ pﬁístup, kdyÏ se autor otevﬁenû hlásí
k teologickému, a to dokonce v té míﬁe, Ïe
religionistiku témûﬁ nezmiÀuje (implicitnû
se patrnû skr˘vá i za tím, co ve stopách Paula Ricœura oznaãuje jako nomologick˘ pﬁístup). TﬁebaÏe Petr Pokorn˘ vystupuje jako
historizující, existenciálnû orientovan˘ teolog-biblista, a nikoli jako religionista, pojímající kﬁesÈanství dÛslednû jako jev lidské
kultury, pﬁiná‰í jeho kniha ﬁadu inspirativních podnûtÛ i pro religionistická zkoumání
poãátkÛ kﬁesÈanství.
Pozoruhodné je napﬁíklad jeho upozornûní na roli ustálen˘ch rãení z vojenské oblasti (s. 103-115), jeÏ ukazuje na v˘znamnou souvislost ranû kﬁesÈanského pﬁeklenutí
potupné JeÏí‰ovy smrti na kﬁíÏi. DÛleÏitou
roli v nûm sehrál koncept muãednické smrti, kter˘ krystalizoval jiÏ bûhem makabejského povstání a kter˘ se po propojení
s Pavlovou aplikací helénistického konceptu vzne‰ené smrti stal pevnou souãástí evangelijního m˘tu.
Z religionistického hlediska lze povaÏovat recenzovanou knihu za nejpﬁínosnûj‰í
právû v té rovinû, na níÏ se autor uplatÀuje
jako hlubok˘ znalec ﬁecké literatury, tj.
v rozboru lexikálních, stylistick˘ch a rétorick˘ch specifik ranû kﬁesÈanského traktování JeÏí‰e.
DALIBOR PAPOU·EK

