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Evropa se utvářela několika tradicemi velkých náboženských, právních a filosofických kultur. Náš kontinent byl vychováván řeckou filosofií, římským právem a duchovním odkazem židovským a křesťanským. Chci se nyní soustředit pouze na jeden z „osudových“ vlivů – na židovství. Vybral jsem několik velmi závažných zvěstných směrnic a tradic. Co je tedy typické pro hebrejské poselství Starého zákona, či lépe První smlouvy?


1. MYŠLENKA NÁBOŽENSKÉHO POHYBU (VPŘED)

Izraelci byli původně nomádi, pásli ovce a kozy. Později se usadili (za okolností, jež dodnes nejsou zcela jasné ani badatelům zvučných jmen) v Kenaanu, v zemi, která měla oplývat „mlékem a strdím“, ale byla velmi chudá; nicméně poskytla zemědělské možnosti, o nichž se pastevcům v poušti ani nezdálo. Nomádská neusazenost se nutně proměňovala v usazenost. Někdejší hledačství, jež se promítlo i do náboženských představ, vyhlížení nových pastvišť a „pohyb stanů“ – to vše bylo to tam. Teď, v nových podmínkách, hrozilo náboženské zpohodlnění, ztráta pohledu vpřed – k novému zítřku. Zemědělská kultura Kenaanců si vytvořila řadu kultů spjatých s přírodním cyklem a soustřeďujících mysl náboženského člověka na přítomné „dary přírody“. Příroda figurovala jako kolektivní, všemi uznávané božstvo (Magna Mater) s mnoha oblastními reprezentantkami; v Kenaanu to byly různé „aštarty“, jmenované spolu s „baaly“; to poutalo sedláky k půdě, k opakujícímu se ročnímu cyklu, bylo to jakési magické úpolí „věčného návratu“ (sr. analýzy M. Eliadeho). Pohled vpřed, k dějinnému zítra, byl zazděn; lidé žili ve svých časech v mimočasovém ghettu.
Proto Izraelci transformovali „obsah“ zemědělských svátků (také pesach měl původně přírodní ráz) tak, aby byly zdůrazněny Hospodinovy dějinné činy. Velikonoce se staly vzrušující připomínkou exodu – vyvedení zotročených Hebrejů z egyptského otroctví. Tak je to také uvedeno v prologu Desatera (Ex 20). Slavnost stánků (hebrejsky sukkót) nebyla jen podzimní slavností úrod, nýbrž i připomínkou „stánkování“ Izraelců v poušti. JSME NA CESTĚ – vykřikovalo se tím. Přírodní fenomény měly i u Izraelců potřebnou vážnost, byly chápány jako zdroj Božích darů, popřípadě pokynů, jako znamení či stopy Boží tvůrčí přítomnosti. Každý čtenář starozákonní Bible narazí na Samuelovo váhání a zdráhání, když měl být zvolen první král, Saul. Instituce království byla spojena s tzv. intronizací, slavnostní instalací krále, který původně o každém Novém roku uzavíral „starý věk“, aby vzápětí onen „starý věk“ znovu zopakoval a uvedl v platnost „nový věk“. Nadto si králové nepřáli žádné změny, ty by mohly ohrozit jejich režim a neochotu vstoupit do „dějinného pohybu“. Aby se nezapomnělo na to „nomádské“(přetvořené ovšem ideami naděje a víry), vznikaly jakési izraelské „mnišské řády“ – rekabejci, nazírové apod. Také (později) apokalyptická vidění, podle nichž se události „vlnily“ a měnily, jako by byly přeplněny vzníceným očekáváním, varovaly „lidi víry“ před „zaseknutím“ v přítomném čase, v němž se všichni obaváři chtěli uhnízdit.


2. NORMY A SMĚRNICE

Hebrejské označení pro Zákon je Tóra. Toto slovo původně znamenalo učení, vyučování, nasměrování. Tóra byla normou norem, norma normans. Původně měla věštebný charakter. Ve svatyních zdomácnělo jakési poradenství: co udělat, co neudělat. K odpovědi na konkrétní dotazy návštěvníků svatyň sloužila různá zařízení, používáno bylo kamenů, losů a jiných předmětů. Vše mělo personální charakter a bylo jakousi výzvou, aby každý jednotlivec jednal v souladu s Boží vůlí. Na konci této (numinózní) cesty byly celé bloky norem, nejprve patrně ústních, později zachycených písemně. Tyto soubory norem (nařízení a zápovědí) byly zasazeny do souvislosti s Hospodinovými činy, především s vyrváním Izraelců z Ptahovského Egypta. Tak je to v úvodu k Dekalogu. Normy Desatera byly formulovány negativně: nekrást, necizoložit, nevraždit – tedy co nedělat. K základním normám patří také příkaz nedělat nic, totiž o šabatu, aby mohl být praktikován odstup od veškeré činnosti a nikdo nezapomněl, že je svobodnou bytostí, která má „svaté právo“ na oddech, cézuru mezi lidskou aktivitou a tím, co nelze žádnou houževnatostí či akribií získat. Nepominutelnou normou je i úcta k rodičům, tedy úcta k tomu, co vytvořily a duchovně přinesly předcházející generace. Další pozoruhodností je to, že do odpočinku „sedmého dne“ je zahrnut i dobytek (vůl a osel): ani domestikovaná zvířata nesmějí být přetížena prací. Pozitivně formulovány jsou jen dva příkazy, které jsem již zmínil: úcta k rodičům a zachovávání sobotního klidu. A ještě jedna věc je důležitá a není to důležitost pouze formální: Deset příkazů vrcholí „desátým slovem“ Nepožádáš. Už touha po něčem, co mně nepatří, je „nezákonná“. Tím jsou všechna předcházející přikázání radikálně zvnitřněna. Každý z příkazů má tuto skrytou dimenzi: už vůle k porušení normy je hřích. Poučná je i apodiktická formulace příkazů. Nezabiješ; ano, ale koho nemám zabíjet? Předmět potenciální vraždy není uveden. Ale právě v tom je ta pointa. Vždy znovu se musíš ptát, nikdo ti to přímo nepoví, rozhodni se sám ve svém svědomí. Aby normy nebyly příliš změkčeny anebo aby neustrnuly v jakési právní vágnosti, stanovili autoři Mišny (Talmud) ještě celé stovky příkazů (tzv. halachy), které se člověku hledícímu zvenku zdají umělé a zbytečně trápivé, ale tvoří ve skutečnosti „plot kolem Zákona“ a zabraňují tomu, aby člověk svou svobodu nechápal bezbřeze, nýbrž odpovědně, a byl si vědom konkrétních důsledků svého skotačení mimo zónu Tóry. 

3. DETABUIZACE
 
 „TABU“ (původně „ta“) je to, co je naprosto nedotknutelné, co je „odděleno“ pro sebe samo, co nedává žádnou odpověď na naše „proč“. Může to být věc nebo záležitost důstojná, obecně uznávaná či obávaná – například král, ale také něco ošklivého a páchnoucího – např. člověk malomocný. Tabu odděluje lidi, věci či „instituce“ od profánního života, svatost těchto jevů je prostě dána předem. Jako „tabu“ byl chápán David na dvoře Pelištejce Akíše, poněvadž jednal jako potřeštěný; měli ho za šílence, a tím si zachránil život (1S 21). 
Zvláštním, jedinečným způsobem byl Izraelcům tabuizován sám Bůh, Jahve, Adonaj. Správnějším označením je tu ovšem svatost, kterou poznal na své duši a snad i kůži prorok Izajáš při neobvyklé vizi v chrámu (Iz 6). Zápornými tabu byly Izraelcům „nečisté pokrmy“, styk s mrtvolou atp. Izraelští vůdcové či duchovní kapacity pozorovali v pohanském okolí mnoho tabuizovaných věcí nebo osob, o nichž byli přesvědčeni, že ve skutečnosti nepředstavují nic skutečně výjimečného, že tato tabu jsou produkty pověr, magie, někdy astrologie, ale že mnohdy slouží i jako úmyslná zástěrka skutečnosti nebo alibi sloužící k útěku před živým Bohem. Proto izraelští a judští proroci strhávali z lidí, model a věcí šlář falešné nedotknutelnosti. Jeremjáš „striptýzoval“ nedotknutelnost národa, ale i Hospodinova chrámu, složil k tomu účelu dokonce posměšný pamflet. „Prorocké osoby“ (nemuselo se jednat o známé a veřejně vystupující osoby) věděly, že svatyně může fungovat i jako falešné magikum. 
Podobně byla napadána tzv. božnost králů. V Egyptě vystupoval faraón jako Horus, Boží syn. Ve zmírněné podobě se něco podobného dělo i v Babylóně a jinde. Izraelský král však nebyl „tabu“, i když musel mít autoritu. By to jen Boží služebník, vlastním Králem byl Hospodin; král se musel řídit tzv. královským zákonem, a překročil-li lidské kontury, byl prorockými osobami „detabuizován“ a byl mu zvěstován Boží soud. „Detabuizačních“ historek je ve Starém zákoně celá řada. Davidovi vojáci odstraní z městských hradeb pohanského ještě Jeruzaléma „slepé a kulhavé“, kteří byli „tabu“, poněvadž to byli (jak se to jeví některým starozákonním odborníkům) dobrovolní kultičtí oslepenci a ochromenci, kteří obětováním svého zdraví a svého „normálního“ postavení ve společnosti magicky chránili objekt státní důležitosti (2S 5). 
Famózní izraelský soudce Gedeón měl zahájit osvobození od Midjánců zbořením Baalova oltáře na jakémsi kopci v blízkosti vesnice, v níž bydlela Gedónova rodina. Baalův oltář v kultickém háji byl „tabu“, zbořit jej znamenalo přivolat si rychlou a neodvolatelnou smrt. Gedeón se „svatokrážedné“ destrukce odvážil (Sd 6). Ježíš opakovaně detabuizoval jeruzalémský chrám. Jako důkaz rouhání bylo před židovskou Radou uvedeno Ježíšovo slovo, že zboří „tento chrám udělaný rukama“ a vystaví „jiný, ne rukama udělaný“ (Mk 14,58).
Detabuizací kamenného chrámu bylo i Ježíšovo prohlášení, že chrámem, který bude zbořen, je jeho tělo (řec. sóma – J 2). Klasickou „příručkou detabuizace“ je starozákonní kniha Kazatel (Kohelet), v níž je všechno (výjimkou je jen Bůh) odabsolutněno, všechno je jen relativní, mocenské osoby či struktury, moudrost i samo náboženství. Všechno má povahu vánku či prachu (Kaz 1nn). Detabuizace staví všechno pod otazník, dokonce i stabilitu kosmu, nakonec (jak hlásá apokalyptika) budou padat hvězdy a „svět se zřítí“ (Mk 13,25). Detabuizovány jsou i vysoké nábožensko-spirituální hodnoty jako víra nebo naděje. Ovšem: něco platí vždycky a bude se uplatňovat všude – tady na zemi i v příštím světě: láska (řec. agapé – 1K 13).


