Zdeněk Štipl: Hnutí křesťanských ášramů v Indii
Abstrakt
Tato práce se zabývá Hnutím křesťanských ášramů v Indii. Hnutí představuje
pozoruhodný inkulturační experiment, skrze nějž se křesťanství pokusilo proniknout do
kulturního i náboženského světa Indie, ve kterém navzdory své téměř dva tisíce let trvající
přítomnosti až dosud zůstává v pozici cizího elementu. Historie křesťanských ášramů pokrývá
prakticky celé 20. století a jejich idea prochází napříč církevními denominacemi. V počátcích
Hnutí vznikaly ášramy zejména na indickém jihu a byly zakládány protestantskými církvemi.
Od poloviny 20. století pak převzala aktivitu církev katolická, která se po 2. vatikánském
koncilu na konci 60. let stala vůdčím duchem Hnutí. V období jeho největšího rozkvětu,
odehrávajícího se v 70. a 80. letech, počet existujících ášramů přesáhl stovku, nacházely se
prakticky ve všech jazykových regionech Indie, ášramová idea se dokonce rozšířila i do
okolních zemí či daleko za indické hranice.
První část práce nabízí stručný přehled dějin křesťanství v Indii, a to perspektivou
vymezení jednotlivých etap vývoje vztahu křesťanství k majoritnímu hinduismu. Z tohoto
historického vývoje vyplývá kriticky pojímaný komplex charakteristických rysů křesťanství
v Indii. Mnohé z nich lze chápat jako motivy či přímé příčiny vzniku Hnutí. Druhá část
představuje a rozebírá ideový koncept inkulturace, do jejíhož obecného rámce lze křesťanské
ášramy i Hnutí zahrnout. Třetí, nejrozsáhlejší část se věnuje vlastní historii Hnutí
křesťanských ášramů. Předkládá komplexní a definitivní popis vzniku a vývoje ideje
křesťanského ášramu, prezentovaná historická narace navíc Hnutí jasně zasazuje do kontextu
vývoje křesťanství v Indii ve 20. století. Čtvrtá část přistupuje ke křesťanskému ášramu jako
k fenoménu a pokouší se jej systematicky analyzovat. Výsledkem této analýzy je značná
pestrost pojetí ášramu u jednotlivých autorů a ideologů Hnutí. Tato pestrost poukazuje jednak
na bouřlivý vývoj ášramové ideje ve 20. století, ale také na její značně vágní významový
obsah. V závěru je pak ášramové hnutí kriticky zhodnoceno a naznačeny jsou též různé
interpretační možnosti, jimiž je možné Hnutí i fenomén ášramu nazírat.
Práce předkládá poznatky a závěry z mnohaletého terénního výzkumu ášramové scény
v Indii. Shrnuje také veškerou dosud publikovanou literaturu zabývající se Hnutím a
fenoménem ášramu. V českém prostředí představuje vůbec první odbornou studii, která se
Hnutí křesťanských ášramů věnuje.
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