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sakralizovaného politického zájmu o moc.
Zdaleka v‰ak nejde jen o válku; mnohem
závaÏnûj‰í jsou zji‰tûní, která dokládají, Ïe
v mimetické koncepci obûti se odhaluje urãit˘ typ my‰lení, kter˘ lze svazovat se základními kulturními charakteristikami – jinak ﬁeãeno, mimetická teorie se prokazuje
také jako teorie (na‰í) kultury ÏidovskokﬁesÈanské tradice.
Sobû vlastním polemick˘m zpÛsobem
dokládá tuto pﬁedstavu také G. Vattimo ve
studii „Heidegger a Girard – v˘chodiska dialogu“. Podle nûj Girard postﬁehl, Ïe
Heidegger zÛstal stát sv˘m filosofick˘m
postojem a sv˘m my‰lením uvnitﬁ té logiky
obûti, která dominovala hlavnímu (tj. weberovskému) proudu evropské moderny.
Pﬁíklady, na kter˘ch Girard své soudy
o Heideggerovi ilustruje, stejnû jako jeho
interpretace Heideggerovy ontoteologie,
dávají podle Vattima dobr˘ základ k tomu,
aby se na‰e ãtení Heideggera doplnilo o dosud spí‰e ignorovan˘ aspekt mechanismu
obûti. Jak autor dodává, objevil by se tak plnûj‰í smysl Heideggerova uvaÏování, jenÏ
by mohl napomoci otevﬁít znovu debatu
mezi soudob˘m postmetafyzick˘m my‰lením a Ïidovsko-kﬁesÈanskou kulturnû náboÏenskou tradicí (s. 257).
Celá kníÏka opût otevírá staré téma –
zda náboÏenství obûtního beránka skuteãnû
spolehlivû chrání lidi pﬁed násilím, jeÏ je
jim vlastní. Oproti ranûj‰ím svárliv˘m reakcím, které vyvolávaly Girardovy první práce, je dne‰ní diskuse o mimetické teorii
obûti mnohem ucelenûj‰í, promy‰lenûj‰í,
zahrnuje dosud nepﬁítomné nebo marginalizované filosofické a náboÏensko-filosofické aspekty a v‰ímá si v˘znamÛ, které znaãnû pﬁekraãují pÛvodní politicko-teologick˘
rámec polemik. Vidíme na ní, Ïe mimetická
teorie se etablovala, a bude proto vyÏadovat
adekvátní odpovûì rovnûÏ z hlediska religionistiky.
B¤ETISLAV HORYNA

Charles Taylor, Varieties of
Religion Today. William
James Revisited,
Cambridge – London: Harvard
University Press 2002, 127 s.
Mezi pûti dÛvody, které vedou nejen historiky ale i systematiky spoleãensk˘ch vûd
k opûtovnému konstruktivnímu ãtení klasikÛ, uvádûl Robert K. Merton ve svém známém eseji O historii a systematice sociologické teorie pﬁedev‰ím „nepravdûpodobnû
znûjící událost: dialog mezi mrtv˘m a Ïiv˘m“, jehoÏ dÛsledkem je jednak lep‰í internalizace jiÏ poznaného a zároveÀ formulace
nov˘ch otázek na základû pozitivní my‰lenkové interference mezi obûma autory. Právû
to se s úspûchem podaﬁilo kanadskému filosofovi a sociologovi náboÏenství Ch. Taylorovi, kdyÏ „meditoval“ nad sto let star˘mi
Druhy náboÏenské zku‰enosti Williama
Jamese. Znovuprom˘‰lení stûÏejního díla
tohoto autora je pﬁitom o to aktuálnûj‰í, Ïe
James je nejen v celosvûtovém mûﬁítku
nepochybnû nejãtenûj‰ím psychologem náboÏenství, pﬁedev‰ím v‰ak jeho spí‰e fenomenologické neÏ „manipulativnû-psychologické“ uchopení religiozity a zejména
náboÏenské zku‰enosti z nûj právû v na‰í dobû ãiní autora svrchovanû moderního, nezpochybnitelnû „módního“ od poãátku
20. století aÏ do souãasnosti (srov. David M.
Wulff, Psychology of Religion, New York:
Willey 1997, 473). O to více pﬁekvapuje, jak
málo je James znám v ãeském religionistickém, filosofickém a psychologickém diskurzu, aã dokonce existuje vynikající, byÈ jen
ãásteãn˘ pﬁeklad jeho hlavního religionistického díla (Druhy náboÏenské zku‰enosti,
Praha: Melantrich 1930). Na‰i psychologové náboÏenství se zdají b˘t aÏ pﬁíli‰ zahledûni do hlubinn˘ch psychoanalytick˘ch teorií,
de facto redukujících ãlovûka na objekt ontogeneticky a fylogeneticky podmínûn˘ch
intrapsychick˘ch procesÛ (srov. nejnovûji
Pavel ¤íãan, Psychologie náboÏenství,
Praha: Portál 2002), zatímco fenomenologové a filosofové, psychologii jiÏ tradiãnû pﬁehlíÏející právû z tohoto dÛvodu, se zﬁejmû
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nedokáÏí pﬁenést pﬁes prvoplánové zaﬁazení
W. Jamese do psychologické „‰katulky“,
aniÏ by se hloubûji seznámili s jeho dílem.
Tím vût‰í v‰ak je po mém soudu relevance
Taylorova „Jamese znovunav‰tíveného“,
jenÏ by nám mûl otevﬁít cestu jak k tomuto
velikánovi moderní religionistiky, tak pﬁedev‰ím k aktuálním otázkám filosofie a sociologie náboÏenství, které vyvstávají právû
nad jeho dílem.
Ch. Taylor se v recenzované knize nepokusil o nemoÏné, o shrnující v˘klad Jamesova pohledu na náboÏenství (z novûj‰í literatury na toto téma lze upozornit pﬁedev‰ím
na: Gay W. Allen, William James, New
York: Viking 1967; Jacques Barzun,
A Stroll with William James, Chicago –
London: University of Chicago Press 1983;
Donald Capps – Janet L. Jacobs [eds.], The
Struggle for Life, West Layfayette: SSSR
1995; Johannes Linschoten, Auf dem Wege
zu einer phnomenologischen Psychologie,
Berlin: W. de Gruyter 1961), n˘brÏ se v první kapitole (s. 3-29) zamûﬁil na nûkteré jeho
stûÏejní body, pﬁiãemÏ zároveÀ nastínil jeho
limity vzhledem k na‰í (post)moderní situaci. Ukázal pﬁitom, Ïe aã pro Jamese byla
klíãovou individuální náboÏenská zku‰enost, nikoli institucionálnû zprostﬁedkovaná
zboÏnost, právû i tuto individuální zku‰enost mnohdy do znaãné míry formují náboÏenské skupiny (s. 7, 28), pﬁiãemÏ bychom
nemûli zapomínat ani na to, Ïe kﬁesÈanství
(i dal‰í náboÏenské kultury) garantuje spásu
nejen „náboÏensk˘m virtuosÛm“, n˘brÏ
v‰em vûﬁícím (s. 10). Jinak ﬁeãeno, JamesÛv
individualistick˘ pohled na náboÏenství,
jakkoli se zdá vysoce moderní, byl pﬁíli‰ úzk˘; touto svou omezeností v‰ak v˘znamnû
dokumentující právû problémy moderní doby, její ﬁe‰ení vztahu jedince a nadindividuálních entit. LimitÛm Jamesovy konceptualizace (moderní) religiozity Taylor vûnoval
i druhou kapitolu své knihy, pﬁíznaãnû nazvanou klíãov˘m jamesovsk˘m termínem,
„dvojzrozen˘“ (s. 33-60). Vedle tzv. „náboÏenství zdravé mysli“, radostného niterného
vztahu k Bohu, totiÏ James kladl dÛraz také
na druhou moÏnost transcendentní vazby,
na neustál˘ pocit vlastní nedostateãnosti
a hﬁí‰nosti, jehoÏ jedin˘m ﬁe‰ením je druhé,
duchovní „narození“ pﬁedurãující cestu ke

spáse. Tu je tﬁeba upozornit nejen na to, Ïe
James sám tomuto „pesimistickému“ typu
zboÏnosti v˘raznû stranil (srov. Druhy náboÏenské zku‰enosti…, 127), n˘brÏ dokonce
nûkteré vlastní proÏitky ve své knize skrytû
citoval (s. 34), pﬁiãemÏ podobná osobní
zku‰enost podle Taylora k religionistice
vedla i mnohé dal‰í autory, napﬁ. Maxe
Webera ãi novûji Marcela Gaucheta (s. 41).
Z hlediska sociologie náboÏenství je svrchovanû dÛleÏit˘ i poznatek, Ïe právû Jamesem ‰iroce popisovan˘ pocit osobní
hﬁí‰nosti stoupencÛ tûchto „náboÏenství nemocné du‰e“ tvoﬁí jeden z hlavních proudÛ
napájejících v souãasnosti masivnû se ‰íﬁící
letniãní evangelikalismus (s. 38), podle
P. L. Bergera a dal‰ích autorÛ pﬁedstavující
nejdÛleÏitûj‰í prvek kulturní globalizace
(srov. Peter L. Berger [ed.], The Desecularization of the World, Washington – Grand
Rapids: EPPC – Eerdmans 1999, 37-49),
zatímco napﬁíklad v prostﬁedí americk˘ch
ãernochÛ tutéÏ úlohu pﬁijal islám (s. 39).
Poeticky ﬁeãeno, „James je na‰ím nejvût‰ím
filosofem vrcholÛ náboÏenského proÏitku.
Více neÏ kdokoli jin˘ ﬁíká, jaké to je, stát
v otevﬁeném prostoru, cítit, jak vûtry ãlovûka uná‰ejí chvíli tam, chvíli onam. Tím popsal klíãov˘ aspekt modernity“ (s. 59),
vedoucí k „hrÛze z dûjin“ pozdûji konceptualizované M. Eliadem, jinak ﬁeãeno
k opûtovnému hledání religijnû zakotvené
jistoty v tomto svûtû.
Pﬁedchozí v˘klad Taylora dovedl k jádru
jeho sdûlení, k filosofickému a sociologickému rozboru soudobé euroamerické zboÏnosti, jímÏ vyplnil tﬁetí kapitolu své práce
(s. 63-107). Shrnuje zde, Ïe aãkoli „víc a víc
lidí se dostává k vrcholu, kter˘ James tak
v˘teãnû popsal … neznamená to je‰tû obecnou platnost Jamesovy pﬁedstavy náboÏenské zku‰enosti jako jádra religiozity, jak by
se mohlo na první pohled zdát“ (s. 63-4).
Moderní sekularizace veﬁejné sféry vede totiÏ nejen ke vzniku více ãi ménû fundamentalistick˘ch náboÏensk˘ch denominací
(k postoji, jenÏ Taylor naz˘vá „star˘m durkheimismem“, odvolávaje se na klasickou teorii sociální funkce náboÏensk˘ch skupin),
nevyãerpává se v‰ak ani pﬁesunem religiozity jistého typu na etnické, tﬁídní ãi státní
entity („etnická náboÏenství“ J. Casanovy
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ãi „obãanské náboÏenství“ R. N. Bellaha),
jeÏ naz˘vá „neo-durkheimovsk˘mi“ (s. 78).
Vedle tûchto dvou typÛ zboÏnosti se totiÏ
objevuje neménû dÛleÏit˘ modus „postdurkheimovsk˘“ opírající se o „,expresivní’
individualismus“, kter˘ má svÛj základ
v oblasti spotﬁeby a v jejích promûnách po
druhé svûtové válce (s. 80). Zatímco v tradiãní spoleãnosti, kde ãlenství v náboÏenské skupinû a ve spoleãnosti jako celku
spl˘valo, se ãlovûk do církve vût‰inou rodil
(byÈ existovaly i marginalizované heretické
skupiny a tolerovaní outsideﬁi) a v moderním sociálním uspoﬁádání si jednak volil
svou denominaci, stále zﬁejmûji v‰ak zároveÀ participoval na religijnû ãi implicitnû
náboÏensky zakotvené politické entitû,
v na‰em (post) moderním svûtû jiÏ nic takového platit nemusí. „NáboÏensk˘ Ïivot ãi
praktiky, jichÏ se úãastním, musí b˘t nejen
mojí volbou, ale musí mû i oslovovat; musí
dávat smysl v rámci mého duchovního v˘voje, jak mu sám rozumím“ (s. 94), jinak ﬁeãeno jiÏ nemusí b˘t spojen s jakoukoli
sociální skupinou. Soudobá religiozita, respektive její v˘znamná sloÏka, tak podle
Taylora pﬁestává b˘t popsatelná v durkheimovsk˘ch termínech, neboÈ „duchovno jako takové jiÏ není nevyhnutelnû spojené se
spoleãností“ (s. 102). Tato privatizace náboÏenství, abych pouÏil termínu jin˘ch autorÛ
popisujících tutéÏ sociální promûnu, podle
Taylora na jedné stranû vede ke zmasovûní
ateismu a zároveÀ ke stále ãastûj‰ímu pﬁíklonu k mimokﬁesÈansk˘m, najmû orientálním náboÏensk˘m tradicím, na stranû druhé
v‰ak vyvolává reakci v podobû fundamentálních promûn zaveden˘ch církví, které se
snaÏí na tuto situaci odpovûdût (s. 107).
TaylorÛv popis plurality a postupné privatizace moderní euroamerické zboÏnosti
(autor si správnû uvûdomuje, Ïe nejde o celosvûtov˘ trend; s. 97), stejnû jako její fundamentální propojenosti s ekonomicko-spotﬁební sférou, samozﬁejmû v mnohém
koresponduje s dﬁívûj‰ími úvahami P. L.
Bergera a Thomase Luckmanna (srov. napﬁ.
Peter L. Berger, The Sacred Canopy, New
York: Doubleday 1967), základní rysy podobného pojímání víry v‰ak autor nachází
právû jiÏ u Jamese. V závûru své knihy se
proto ptá, nakolik byla Jamesova predikce

moderní religiozity oprávnûná, pﬁiãemÏ se
spolu s tímto psychologem a filosofem snaÏí
jít pﬁeci jen o nûco hloub, neÏ Bergerovi
a Luckmannovi „dovolil“ vûdeck˘ diskurz
sociologie náboÏenství. Jako filosof – respektive jako dvojice filosofÛ v plodném dialogu,
vrátím-li se k metafoﬁe, jíÏ jsem svou recenzi
uvedl – si to mÛÏe, na rozdíl od nás – religionistÛ, dovolit. – A právû v tom je Taylorova
síla. William James mûl nepochybnû pravdu
v tom, Ïe náboÏenská zku‰enost jistého typu
je klíãov˘m prvkem na‰í doby, uzavírá Taylor
svou úvahu, m˘lil se v‰ak v její striktní individualizaci, stejnû jako se m˘lili svrchu citovaní sociologové náboÏenství, coÏ nakonec
vedlo ke konceptualizaci religijní deprivatizace (P. L. Berger, Desecularization…, 1-18;
José Casanova, Public Religions in the
Modern World, Chicago – London: University of Chicago Press 1994, 211-234). „V postdurkheimovském svûtû bude tato vûrnost =
religiozita oddûlena jak od sakralizované spoleãnosti (paleo durkheimovsk˘ typ), tak od
národní identity (novo durkheimovsk˘ typ);
bude v‰ak stále kolektivním spojením“ (s.
112). Právû proto dochází k souãasné desekularizaci, neboÈ mnozí nacházejí existenciální
jistotu prostﬁednictvím nejrÛznûj‰ích (více ãi
ménû) neortodoxních náboÏensk˘ch skupin,
právû proto je stále Ïivá „neo-durkheimovská“ implicitní religiozita vãetnû jejích nejrÛznûj‰ích zneuÏití (Taylor explicitnû zmiÀuje pﬁípad války v Jugoslávii a indickou stranu
Bháratíja DÏanta, s. 115) a koneãnû je to právû pokus o trvalé udrÏení v˘sostného náboÏenského záÏitku, kter˘ vede jednoho kaÏdého z nás, jakkoli vyznávajícího „osobní“ víru,
k náboÏensk˘m institucím, jeÏ právû toto umoÏÀují (s. 111-116). (Post)moderní zboÏnost se tedy podle Taylora rodí v „post-durkheimovském“,
typicky
jamesovském
proÏitku víry, záhy v‰ak smûﬁuje ke své formální institucionalizaci, aã nikde není ﬁeãeno,
zda a nakolik tato institucionalizace musí vycházet ze zaveden˘ch náboÏensk˘ch tradic.
„JeÏí‰ v Disneylandu“, abych pouÏil
i v âechách dostateãnû známého pﬁímûru
(David Lyon, JeÏí‰ v Disneylandu, Praha:
Mladá fronta 2002), se stává jednou z mnoha
podob moderní víry, jeÏ zﬁejmû nejsou ani
zcela kﬁesÈanské, ani kﬁesÈanství naprosto
protikladné.
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V˘sostn˘m jazykem psaná kniha, jíÏ
jsem si dovolil na nûkolika ﬁádcích pﬁedstavit, z jistého pohledu vlastnû nepﬁiná‰í nic
nového: ﬁadu dÛleÏit˘ch poznatkÛ o moderní religiozitû, k nimÏ Taylor dospûl na základû svého „dialogu“ s W. Jamesem, samozﬁejmû známe z dûl moderních sociologÛ
náboÏenství. Pﬁesto v‰ak – po mém soudu –
ne‰kodí znovu a znovu je pﬁipomínat, zejména v ãeském prostﬁedí, kde se sociologie
náboÏenství dosud jen zvolna probouzí
z agónie, v níÏ se ocitla v období komunistického reÏimu. Taylorova kniha v‰ak má
je‰tû jeden rozmûr, a právû ten z ní ãiní skuteãnû brilantní a inspirativní anal˘zu – je
jím její metodologie. Autor nám prostﬁednictvím svého setkání s Jamesem ukázal, Ïe
k pregnantní artikulaci klíãov˘ch spoleãensk˘ch i vûdeck˘ch problémÛ nemusí slouÏit
jen striktnû vûdecká anal˘za, n˘brÏ i svého
druhu filosofická spekulace, dokáÏe-li si
udrÏet svÛj vztah ke vûdû (v tomto pﬁípadû
k sociologii náboÏenství). Tato filosofickovûdecká spolupráce na nejrÛznûj‰ích polích
je dlouhodob˘m cílem vídeÀského Institut
für die Wissenschaften vom Menschen, na
jehoÏ pÛdû Taylorova kniha vznikla, pﬁiãemÏ pﬁipomínka tohoto moÏného a ãasto
vysoce plodného spojení je obzvlá‰tû v˘znamná v prostoru stﬁední a v˘chodní
Evropy, kam badatelské aktivity tohoto institutu ãasto smûﬁují, neboÈ marxistická
„scientizace“ spoleãensk˘ch vûd u nás zmínûné spojení natolik zpﬁetrhala a jeho v˘sledky devalvovala, Ïe ani dnes není povaÏováno nejen za samozﬁejmé, ale mnohdy
ani moÏné. Tím nemá b˘t ﬁeãeno, Ïe bychom v rámci religionistiky mûli rezignovat
na vûdecké standardy, ani Ïe nás k religionistice musí vést pouze vlastní náboÏenská
zku‰enost, n˘brÏ toliko upozornûno na zásadní vzájemnou pﬁínosnost vûdeckého a filosoficko-teologického uchopení religiozity, pokud se obû strany berou dostateãnû
váÏnû a zároveÀ si uvûdomují meze toho
kterého pﬁístupu. Taylorova kniha Druhy
náboÏenské zku‰enosti dnes je pregnantní
ukázkou plausibility zmínûné syntézy a právû z toho dÛvodu by se mûla stát dÛleÏitou
inspirací soudobé ãeské religionistice.
ZDENùK R. NE·POR

Labrang.
Tibetsk˘ buddhistick˘
klá‰tor v socialistickej âíne
(dokumenty a svedectvá),
Bratislava: Lungta 2002, 92 s.
Tibetsk˘ buddhistick˘ klá‰ter Labrang
/tib. bla brang/ není ãtenáﬁÛm Religia zcela
neznám˘. Po fundované a obsaÏné studii
Martina Slobodníka o jeho dûjinách a pﬁítomnosti („Obnova náboÏenského Ïivota
v tibetskom klá‰tore Labrang“, Religio
10/1, 2002, 67-84) se nyní slovenskému
a ãeskému ãtenáﬁi poprvé dostává svûdectví
o nedávné historii tohoto amdoského klá‰tera „z první ruky“ v monografické podobû.
Kniha vychází jak z rozsáhlého terénního
v˘zkumu, tak z peãlivé práce s tibetsk˘mi
a ãínsk˘mi prameny. Takto pojatá publikace
nemá ve slovenském a ãeském písemnictví
obdobu; ve svûtovém kontextu sice existuje
rozsáhlá publikaãní ﬁada TIN (Tibet Information Network), vydávaná v Lond˘nû,
která pﬁiná‰í podobná svûdectví, ale její ãtenáﬁstvo se omezuje jen na anglicky ãtoucí
zájemce. Obdobnû jako u vût‰iny knih
z TINu jsou i v pﬁípadû recenzované publikace její autoﬁi skryti za pseudonymy uvnitﬁ
publikace.
Pozornost tibetanistÛ a buddhologÛ se
v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech
20. století zamûﬁovala spí‰e na oblast Centrálního Tibetu, Ü-Cang (Tibetská autonomní oblast), tedy na Tibet v uÏ‰ím smyslu slova. Okrajové oblasti, jako je Kham na
v˘chodû ãi Amdo na severov˘chodû, zÛstaly, jistû neoprávnûnû, ponûkud stranou hlavního zájmu. Tento postﬁeh se ov‰em net˘ká
pouze badatelÛ a odborníkÛ zab˘vajících se
minulostí a souãasností Tibetu a jeho náboÏenstvím, ale také laick˘ch zájemcÛ, kteﬁí
do tûchto konãin pﬁijíÏdûjí s jin˘mi motivacemi, jedná se pﬁedev‰ím o cestovatele, turisty a náboÏenské hledaãe zamûﬁené na tibetsk˘ buddhismus a bönismus.
V ãem spoãívá hlavní hodnota této pÛvodní ãeské a slovenské práce? Pﬁedev‰ím
v tom, Ïe pﬁedstavuje dobﬁe informované

