XIX/2011/1/Zprávy

Letní ‰kola „Messianism:
Jewish and Christian Perspectives“
MILAN HANY·
Mesianismus v Ïidovsk˘ch a kﬁesÈansk˘ch perspektivách, takové bylo
téma dvout˘denní letní ‰koly, kterou zorganizovala ve dnech 5.-16. ãervence 2010 Stﬁedoevropská univerzita v Budape‰ti (Central European University, CEU) ve spolupráci s Duke University v USA. Cílem letní ‰koly
bylo poskytnout solidní historické znalosti o mesianismech doktorsk˘m
studentÛm a mlad˘m badatelÛm a umoÏnit tak hlub‰í anal˘zu rÛzn˘ch forem mesianismu, náboÏensk˘ch a zejména sekulárních. Tomuto cíli odpovídal i v˘bûr lektorÛ a (mnohdy vûhlasn˘ch) pﬁedná‰ejících: Matthias
Riedl a Michael Miller (oba CEU, Budape‰È) s úãastníky pro‰li mesianistické texty Tanachu a Nového zákona (nejen ty explicitnû mesianistické,
ale i takové, které byly jako mesianistické interpretovány v tradicích), Ida
Fröhlich (Katolická univerzita, Budape‰È) pﬁedstavila mesianistická a apokalyptická oãekávání v kumránsk˘ch textech a v intertestamentární literatuﬁe. Mo‰e Idel (Hebrejská univerzita, Jeruzalém), jehoÏ ãtenáﬁi jistû netﬁeba pﬁedstavovat, se zamûﬁil na pluralitu mesianistick˘ch oãekávání ve
stﬁedovûkém judaismu a samozﬁejmû téÏ obligátní sabatianismus. IdelÛv
pﬁíspûvek byl hodnotn˘ také v tom, Ïe implicitnû varoval pﬁed vytváﬁením
jak˘chkoli jednoduch˘ch kauzálních nexÛ typu „spoleãenská krize vytváﬁí mesianistická oãekávání“. Velmi pﬁínosná byla Idelova pﬁedná‰ka vûnovaná interpretaci zakladatele chasidismu Izraele ben Eliezera (známého téÏ
jako Baal ·em Tov) coby postavy s mesianistick˘m sebepochopením. Jeden z ﬁeditelÛ kurzu, Matthias Riedl, pÛvodním vzdûláním politolog, kter˘ v‰ak vûnoval svou dizertaci Jáchymovi z Fiore, se zamûﬁil na revoluãní
pojetí historie v Jáchymovû díle, které bylo pﬁedstaveno jako jeden z fundamentÛ moderních mesianismÛ (nikoli náhodou se Jáchymovi z Fiore vûnoval také Bedﬁich Engels). Mimo pozornost nezÛstalo stát ani následující franti‰kánské hnutí a radikálnû politick˘ mesianismus Thomase
Müntzera. Michael Miller (CEU) se zamûﬁil na (ne)oãekávání mesiá‰e
v sionistickém hnutí a v reformním judaismu. Následovaly dva bloky
pﬁedná‰ek a semináﬁÛ s profesory z americké Duke University. Michael
Gillespie (mimo jiné autor monografie The Theological Origins of Moder-
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nity)1 v semináﬁi diskutoval o moÏnostech interpretace Nietzscheho jako
mesianistické postavy. Následující pﬁedná‰ka tohoto amerického filosofa
byla vûnována politickému mesianismu Martina Heideggera. Malachi Hacohen se vûnoval autorÛm, kteﬁí se pokou‰eli analyzovat mesianistické
aspekty totalitárních reÏimÛ (Voegelin, Aron, Borkenau, Gurian, Talmon).
Poslední blok vûnoval antropolog Vlad Naumescu (CEU) jednak úvodní
diskuzi o tom, co ãiní patologické formy mesianistick˘ch hnutí atraktivní
(Koreshovi davidiáni, Jonestown), jednak mesianistick˘m aspektÛm hnutí
staroobﬁadníkÛ ãi starovûrcÛ v tradici v˘chodního kﬁesÈanství.2 Naumescu
také pﬁedstavil svÛj terénní v˘zkum komunity starovûrcÛ pﬁeb˘vající v dunajské deltû a filmov˘ dokument Bird’s Way, kter˘ v komunitû natoãil.
Vedle semináﬁÛ a pﬁedná‰ek byly velmi cenné diskuze v pracovních
skupinách, kde jednotliví úãastníci diskutovali o sv˘ch v˘zkumn˘ch projektech. Oborové spektrum úãastníkÛ sahalo od religionistiky, historie, filosofie, sociologie a antropologie po nejãastûj‰í politologii, coÏ vytváﬁelo
prostor pro mezioborovou reflexi dílãích projektÛ. Zastoupeni byli mladí
badatelé ze Spojen˘ch státÛ, Evropy, Izraele a Turecka. Pro ãlovûka nepﬁíli‰ znalého zájmÛ (zejména americk˘ch) politologÛ byl zvlá‰tû pﬁekvapující intenzivní zájem o politickou teologii autorÛ u nás v tomto ohledu nepﬁíli‰ recipovan˘ch (Carl Schmitt, Walter Benjamin, Gerschom Scholem,
Jacob Taubes). Velk˘m pﬁínosem byla jak zpûtná vazba od úãastníkÛ a lektorÛ, tak také vytvoﬁení kontaktÛ mezi badateli, kteﬁí mají obdobné zájmy,
aãkoli jsou jejich v˘chozí obory velmi odli‰né.
Omezení probûhlé letní ‰koly jsou zjevná – málokdy byla pozornost zamûﬁena mimo tradice kﬁesÈanství a judaismu a mimo „politická náboÏenství“. Aãkoli mÛÏe b˘t problematické hovoﬁit o mesianismu jinde neÏ
v kontextu Ïidovství a kﬁesÈanství, obdobné jevy lze nalézt i v jin˘ch náboÏensk˘ch tradicích. Pro získání skuteãné typologie „mesianismÛ“ (z nedostatku lep‰ího slova uÏijme nyní toto), pﬁípadnû nûjaké plauzibilní teorie, by bylo tﬁeba více komparativní práce. Matthias Riedl a Michael
Miller mají v plánu za dva roky uskuteãnit podobnou letní ‰kolu. Po vybudování solidní faktografické báze v evropském mesianismu se pravdûpodobnû doãkáme i více mezináboÏenské a mezikulturní komparace.
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