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a nahlíÏením do nich. Pﬁeklad je ve skuteãnosti jazykovû v˘teãn˘ a vÛbec nadprÛmûrn˘. S nepoveden˘m a nekvalifikovan˘m
ãesk˘m pﬁekladem jiné knihy o katarství –
Anne Brenonová, Kataﬁi: Îivot a smrt jedné
kﬁesÈanské církve, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001 – se pochopitelnû nedá srovnávat.
Celkovû lze Montaillou oznaãit za obohacující, velmi ãtivou a silnou knihu, která
se vzpírá jak odsouzení, tak pﬁijetí. Autor
zkrátka odmítl odranému, podmraãenému
a celkovû nevzhlednému démonkovi vûdecké historiografie v tûch nejstriktnûj‰ích pojetích obûtovat vypravûãskou autoritu a její
potenciál k produkování autenticity. Se v‰emi dÛsledky, které to pﬁiná‰í – aÈ uÏ je hodnotíme jakkoli.
DAVID ZBÍRAL

Bruce Carlisle Robertson,
Raja Rammohan Ray: The
Father of Modern India,
New Delhi: Oxford University
Press 2001, s. 210.
ISBN 019-564853-6.
Pozornost Rámmohanu Rájovi (17741833) a jeho vlivu na podobu moderního
hinduismu a moderní indické spoleãnosti
vÛbec vûnovali jiÏ mnozí badatelé. Zejména
pﬁíspûvky Paula Hackera (Kleine Schriften,
L. Schmithausen [ed.], Wiesbaden: Franz
Steiner 1978) podnûcují stále znovu ostatní
autory k prom˘‰lení kulturního v˘znamu
Rájova díla. Robertsonovo úsilí o korekci
nûkter˘ch obecnû pﬁijíman˘ch Hackerov˘ch
závûrÛ je právû tím, co ãiní jeho práci zajímavou. Hlavním metodologick˘m nedostatkem Hackerov˘ch (a mnoha dal‰ích) studií
je podle Robertsona závislost v˘hradnû na
anglick˘ch textech Rámmohana Ráje. Ta
vede k pﬁeceÀování vlivu evropského filozofického a kﬁesÈanského my‰lení na Ráje
a k nadhodnocování míry jeho rozchodu
s hinduistickou tradicí. Robertson proto po-

stavil svou studii pﬁeváÏnû na srovnání Rájov˘ch bengálsk˘ch a anglick˘ch prací.
Ve skuteãnosti v tomto není zcela originální. JiÏ Wilhelm Halbfass ve své klasické
práci India and Europe: An Essay in Understanding (Delhi 1990, s. 203n) poukázal na
strategick˘ v˘znam pouÏití bengál‰tiny
resp. angliãtiny v pracích Rámmohana Ráje
a na jeho schopnost koncipovat svá sdûlení
s vytﬁíben˘m citem pro oãekávání, potﬁeby
a hermeneutické zakotvení publika. ZdÛraznil, Ïe stejné Rájovy texty v rÛzn˘ch jazycích nelze chápat jako pouhé pﬁeklady, ale
spí‰e jako relativnû nezávislá sdûlení adresovaná rÛzn˘m skupinám ãtenáﬁÛ. Pﬁíspûvek B. C. Robertsona lze proto vnímat jako
zdviÏení rukavice hozené Halbfassem.
V úvodu své knihy Robertson nastiÀuje
RájÛv Ïivot, vyjasÀuje autorství a dataci jednotliv˘ch textÛ a popisuje struãnû kontext
a prÛbûh jeho vztahÛ k hinduistick˘m tradicionalistÛm, kﬁesÈansk˘m misionáﬁÛm, britsk˘m úﬁedníkÛm a orientalistÛm. Tímto
zpÛsobem se snaÏí pﬁesnûji vymezit Rájovu
pozici v rámci dobov˘ch diskusí a politick˘ch sporÛ v Bengálsku a oddûlit dopad jeho ãinnosti od vlivu jeho spolupracovníkÛ
a dal‰ích podobnû sm˘‰lejících osobností.
StûÏejní ãást své studie vûnuje Robertson obsahov˘m a formálním anal˘zám zásadních Rájov˘ch textÛ. S ohledem na Rájovo úsilí o dosaÏení uznání jako autorita
v oblasti védánty, právû jeho védántské spisy pokládá Robertson za zásadní. Samostatnou kapitolu vûnuje Rájovû první práci
o védántû Védántasáﬁe (publikované 1815,
anglicky jako Abridgement of the Vedant,
1816), která je v˘kladem ·ankarova komentáﬁe Brahmasúter. V obsáhlej‰í kapitole
srovnává Rájovy anglické a bengálské pﬁeklady a v˘klady pûti upani‰ad: Kény, Í‰y,
Kathy, Mundaky a Mándúkji (kterou pro její irelevanci pro kﬁesÈanského ãtenáﬁe Ráj
pﬁeloÏil pouze do bengál‰tiny). Jako poslední analyzuje Bhattáãárjja Sahit Biãár (A Second Defence of the Monotheistical System
of the Veds, obû verze publikovány 1817),
polemick˘ spis v nûmÏ Ráj reagoval na text
zvan˘ Védántaãandriká (anglicky An Apology of the Present State of Hindoo Worship,
1817), tradicionalistickou prezentaci sanátana dharmy z pera jeho nejvût‰ích oponen-
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tÛ Rádhákanty Déva a MrtjundÏaje Vidjálankára. Ve zvlá‰tní kapitole prezentuje Robertson téÏ svou anal˘zu v˘kladu védánty
v textu Védántagrantha (1815), kter˘ podle
nûj není dílem Rájov˘m, ale kolektivní prací ãlenÛ Átmíja sabhá.
Závûry, k nimÏ Robertson na základû
studia zmínûn˘ch textÛ dospûl, jsou v mnohém ohledu velmi zajímavé a podnûtné.
Paul Hacker naãrtl obraz Rámmohana Ráje
jako pﬁedchÛdce a iniciátora hnutí, které
oznaãil termínem „neohinduismus“. Binární
opozici k tomuto pojmu tvoﬁí v Hackerovû
koncepci pojem „tradicionalismus“ a klíãem
této klasifikace je zpÛsob reakce hinduistick˘ch intelektuálÛ na kulturní stﬁet se Západem. Podle Hackera moderní tradicionalistick˘ hinduismus zachovává tváﬁí v tváﬁ
Západu nepﬁeru‰enou kontinuitu s tradicí,
do níÏ pouze pﬁidává v dÛsledku kontaktu se
Západem nûkteré nové prvky. Pro neohinduismus naopak je návrat k tradici dÛsledkem
pﬁeru‰ení kontinuity. Základní prvky tradice
jsou autory reprezentujícími neohinduismus
reinterpretovány v dÛsledku pﬁijetí západních hodnot. Kulturní vyrovnání se Západem se v rámci neohinduismu dûje prostﬁednictvím poukazu na pﬁítomnost domnûle
jedineãn˘ch pozitivních západních hodnot
ve starobylé indické tradici. V tomto bodû se
spojuje neohinduismus s hinduistick˘m reformismem a nacionalismem.
Robertson ve své práci nicménû popírá,
Ïe by k roztrÏce s tradicí, pﬁijetí západních
hodnot a jejich následnému nalezení v tradici domácí do‰lo u Rámmohana Ráje. ZdÛrazÀuje, Ïe Rájovo pojetí védánty se opírá
pevnû o specifické pasáÏe ·ankarova komentáﬁe k Brahmasútrám, a Ïe jeho tvrzení
jsou podepﬁena citacemi z dal‰ích autoritativních textÛ, zejména upani‰ad, ale téÏ
Bhagavadgíty, Manusmrti, Bhágavatapurány a Kulárnavatantry a Mahánirvánatantry.
Podle Robertsona byl Ráj mnohem ménû
ovlivnûn kﬁesÈanstvím a moderní evropskou
(zejména britskou) filozofií neÏ se obecnû
soudí, a naopak byl mnohem více zakoﬁenûn
v pÛvodní védántské tradici, byl spí‰e jejím
obnovitelem neÏ neohinduistou. Odtud také
název závûreãné kapitoly: „Rámmohan Ráj
a znovuoÏivení adavaitavédánty“.

Podle Robertsona to tedy nebyli kﬁesÈan‰tí misionáﬁi a brit‰tí „osvícen‰tí“ kritici
hinduismu, kdo utváﬁeli Rájovu interpretaci
védánty, ale byly to pÛvodní tradice interpretace védánty, které jej pﬁivedly k podpoﬁe nûkter˘ch aspektÛ kritiky hinduismu ze
strany kﬁesÈansk˘ch misionáﬁÛ a koloniálních správcÛ Indie. Jeho dÛraz na sociální
angaÏovanost toho, kdo usiluje o poznání
brahma, na v˘znam boÏí milosti pro dosaÏení tohoto poznání, na schopnost „laika“
(jak pﬁekládal Ráj termín grhastha) – a nakonec kohokoliv bez ohledu na kastu a pohlaví – dosáhnout tohoto poznání, jeho snaha o dosaÏení reformy Ïiv˘ch tradic
bráhmanismu, jeÏ podle nûj neodpovídaly
pﬁedpisÛm ‰áster, toto v‰e nebylo podle Robertsona natolik v˘sledkem Rájova setkání
se Západem jako dÛsledného obratu k vybran˘m domácím tradicím.
Robertsonova argumentace má nicménû
dva zásadní nedostatky: a) jedinou autoritou
v interpretaci upani‰ad, které se Ráj dovolává, je ·ankara. Av‰ak vût‰ina v˘‰e zmínûn˘ch aspektÛ jeho védánty je v rozporu se
·ankarov˘m uãením, na coÏ sám Robertson
upozorÀuje; b) Robertson nebere pﬁíli‰
v úvahu Rájovy názory zveﬁejnûné v jeho
první, persky psané práci Tohfatu l’Muwahhidín (1803-4, vydané anglicky 1884 pod titulem A Present to the Believers in One
God). Na jedné stranû to odÛvodÀuje tím, Ïe
byla Rájov˘m souãasníkÛm prakticky neznámá, na stranû druhé tím, Ïe její my‰lenky se v pozdûj‰ích védántsk˘ch textech objevují „na zcela nové a s jejich dﬁívûj‰ím
v˘skytem nesouvisející úrovni diskuse“
(s. 30). Podle mého soudu nicménû Robertson podcenil jak závaÏnost a specifiãnost
Rájova rozchodu se ·ankarou, tak hermeneutick˘ v˘znam Tohfatu pro v˘voj jeho
my‰lení. I kdyÏ pozdûj‰í studium védánty
pod vedením pﬁedních kalkatsk˘ch panditÛ
vedlo Ráje jin˘m smûrem, neznamená to, Ïe
my‰lenkov˘ svût, z nûjÏ Tohfatu vycházel,
netvoﬁil hermeneutické pozadí tohoto studia.
Ráj v Tohfatu hovoﬁí o „testu rozumu“,
jemuÏ musíme podrobit náboÏenství na‰ich
pﬁedkÛ, o tom, Ïe k tomu, abychom nepropadli pﬁedsudkÛm a fanatismu, nám dal BÛh
rozum a „common sense“, Ïe ke správnému
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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‰

