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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
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a pouãené shrnutí dvou pólÛ nedávného
a vlastnû i souãasného stavu buddhismu
v Amdu, totiÏ ãínského na jedné stranû a tibetského na stranû druhé. Bezprostﬁední v˘povûdi mnichÛ a laikÛ z oblasti klá‰tera
Labrang jsou v publikaci doplnûny pÛvodními ãínsk˘mi stranick˘mi a vládními materiály, které se vztahují k náboÏenské ãi
církevní politice âLR od roku 1949 do souãasnosti. Je to poprvé, kdy se nám tyto dokumenty dostávají v pﬁekladu do rukou
a evokují tak svojí dikcí dobu, kterou jsme
do roku 1989 zaÏívali i u nás.
Zajímavou skuteãností je, Ïe dne‰ní
klá‰tery v Tibetu nemají pﬁímou stavební
kontinuitu s klá‰tery v minulosti, jsou to
ãasto jejich novodobé kopie, coÏ se t˘ká
i Labrangu. Ale jak to vypadá s tou ãástí
monastického Ïivota, která není na první
pohled viditelná? Jak˘ je Ïivot mnichÛ a jak
ho zmûnila ãínská okupace? Recenzovaná
publikace ãtenáﬁi pﬁedstavuje vskutku hlubok˘ vhled do Ïivota jednoho vybraného tibetského klá‰tera. Odhaluje mnohá „tajemství Tibetu“, o kter˘ch nemûli a nemají
romantiãtí hledaãi mystické moudrosti lámÛ
ani ponûtí. Vedle zmínûn˘ch v˘povûdí a dokumentÛ obou aspektÛ dûjin klá‰tera se ãtenáﬁ z informovan˘ch komentáﬁÛ, poznámek
a doplÀkÛ dozví mnoho o kontextu onûch
v˘povûdí, svûdectví a dokumentÛ. Publikace obsahuje také mapu, schéma klá‰tera,
ãetné fotografie a faksimile.
Zámûru publikace odpovídá i její struktura. Po úvodním historickém pﬁehledu nazvaném „MinulosÈ a súãasnosÈ klá‰tora
Labrang“ následuje první svûdectví tibetského mnicha o událostech v klá‰teﬁe po roce 1949. Tato Ïivá a místy aÏ mrazivá v˘povûì oãitého svûdka a nechtûného aktéra
událostí je vystﬁídána pﬁekladem textu
„Interní ãínské zprávy Inspekãní skupiny
Oddûlení pro náboÏenské záleÏitosti z podzimu 1995“; jedná se dokument sepsan˘
ãínsk˘m úﬁedním jazykem, publikovan˘
v „Propagandistick˘ch materiálech k vzdûlávání a studiu v tibetském buddhismu“. Na
kontrastu obou pohledÛ a pﬁístupÛ ke stejné
záleÏitosti, tj. k Labrangu, se plasticky vyjevuje to, co tvoﬁí poslední pÛlstoletí hlavní
problém tibetského buddhismu v jeho mateﬁské zemi – vztah tradiãního náboÏenství

k nepﬁátelské státní moci. Nutno ﬁíci, Ïe recenzovaná publikace na mnoha místech upozorÀuje a odkazuje na skuteãnost, Ïe tento vztah nebyl a není nemûnn˘, naopak má
svoji vlastní dynamiku, danou pﬁedev‰ím
politick˘mi zmûnami v Pekingu. V˘razem
tûchto promûn vztahu státu a tibetského
buddhismu v âínû je napﬁíklad i kampaÀ
„Milovat vlast, milovat náboÏenství“, známá ãtenáﬁÛm z prvního svazku Edice
Dokumenty, publikovaném v roce 1999 pod
názvem Zavírání dveﬁí, náboÏenská represe
v Tibetu v nakladatelství Lungta.
Ve stejném duchu jako pﬁedchozí ãásti,
tj. konfrontace v˘povûdí pamûtníkÛ s úﬁedními dokumenty, pokraãuje i druhá ãást knihy, která pﬁechází z historie do doby nedávno uplynulé, ãi pﬁímo do pﬁítomnosti. Za
mimoﬁádnû pﬁínosné povaÏuji ty ãásti, které
se zab˘vají fenoménem „rozpoznan˘ch
znovuzrozencÛ“ (tib. tulku), znám˘ch téÏ
pod ponûkud nepﬁesn˘m termínem „pﬁevtûlenci“ ãi „reinkarnace“. Na první pohled je
aÏ pﬁekvapivé, jakou váÏnost a pozornost
vûnuje ãínsk˘ ateistick˘ reÏim této zdánlivû
pouze náboÏenské proceduﬁe ustanovování
hierarchÛ v klá‰terech. JenomÏe se nejedná
o pouhou náboÏenskou událost: v˘bûr
pﬁedstaven˘ch a jin˘ch monastick˘ch
a ekleziálních hodnostáﬁÛ v minulosti mûl
a v podstatnû vût‰í míﬁe má i v pﬁítomnosti
politicko-mocenskou dimenzi, a tak není divu, Ïe tato záleÏitost neuniká pozornosti
Pekingu zejména v dne‰ní dobû. Ostatnû
známé pﬁípady panãhenlamy a karmapÛ
z pﬁelomu 20. a 21. století tomu nasvûdãují.
Závûr knihy pﬁiná‰í vedle kritické reflexe dûní okolo klá‰tera Labrang i velice cenné vysvûtlivky a podrobn˘, nicménû selektivní seznam literatury (s. 84-86). Knihu
uzavírá anglické résumé. Lze pochopitelnû
mít i drobné kritické pﬁipomínky: napﬁíklad
schéma klá‰tera (s. 11) by si jistû zaslouÏilo
vût‰í formát, nûkteré ãíslice na nûm nelze
rozpoznat, stejnû jako by publikaci slu‰ela
i podrobnûj‰í mapka Amda, a rejstﬁík, nicménû tyto „v˘tky“ se t˘kají vskutku pouze
stránky formální.
Vedle odborné veﬁejnosti publikaci nepochybnû ocení i ‰ir‰í ãtenáﬁská obec. Tibet
nav‰tûvují kaÏdoroãnû snad stovky âechÛ
a SlovákÛ, pﬁeváÏná vût‰ina z nich nav‰tû-
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vuje i klá‰tery, ale troufám si ﬁíci, Ïe pouze
men‰ina z nich zná a rozumí tomu, co se za
zdmi klá‰tera dûje. Je to pochopitelné, je
zde jazyková bariéra, nedostatek ãasu atp.
Recenzovaná publikace k hlub‰ímu poznání
a pochopení monastického Ïivota TibeÈanÛ
pﬁiná‰í mnohé. Závûrem lze ﬁíci, Ïe právû
kvÛli vysoké odborné kvalitû, originalitû,
aktuálnosti – ale také kvÛli její ãtivosti – by
bylo nanejv˘‰ vhodné vydat tuto knihu anglicky, nejlépe v jiÏ zmínûném TINu.
LUBO· BùLKA

Rodney Stark – Roger
Finke, Acts of Faith.
Explaining the Human Side
of Religion,
Berkeley: University of
California Press 2000, 343 s.
Rodney Stark a Roger Finke v této knize systematicky shrnují „nové paradigma“
sociologie náboÏenství zaloÏené na teorii
racionální volby, které sv˘mi studiemi spolu s dal‰ími sociology, mezi nimiÏ si zaslouÏí jmenovat pﬁedev‰ím Laurence R.
Iannaccone a William S. Bainbridge, rozvíjejí od 80. let minulého století. Podobnû jako dﬁívûj‰í obdobné shrnutí, kniha R. Starka
a W. S. Bainbridge A Theory of Religion
(Bern et al.: Peter Lang 1987), obsahuje
i tato práce formální teorii náboÏenství, jeÏ
je doplnûna o podrobné zdÛvodnûní jednotliv˘ch propozic a jejich demonstraci prostﬁednictvím empirick˘ch studií. Oproti
pﬁedchozí verzi doznala nûkolika zmûn a je
v˘raznû roz‰íﬁena, jádro ov‰em zÛstalo víceménû stejné.
V úvodu a v první ãásti knihy autoﬁi prezentují souãasnou situaci v sociologii náboÏenství jako konflikt paradigmat. „Staré paradigma“, které dominovalo sociologii
náboÏenství od jejího vzniku aÏ témûﬁ do
souãasnosti, spoãívá podle nich na pﬁesvûdãení, Ïe náboÏenství je nepravdivé a ‰kodlivé. Sociologické studium náboÏenství tak
podle nich bylo aplikací ateismu, ale nikoliv sociální vûdou. Teorie sekularizace, za

jejíÏ jádro povaÏují pﬁesvûdãení o zániku
náboÏenství, není sociálnû vûdní teorií,
n˘brÏ produkt osvícenského wishful thinking (s. 78). Pﬁíãinou vzniku „nového paradigmatu“, jak uvádí autoﬁi, byla na jedné
stranû nespokojenost s teoretick˘mi v˘chodisky dominantního paradigmatu a na stranû druhé shromaÏìování stále rostoucího
souboru empirick˘ch dat s ním nekonsistentních.
Po této úvodní ãásti následuje systematická prezentace „nového paradigmatu“. Jak
uÏ jsem uvedl, má podobu formální teorie
sestávající z 99 propozic a 36 definic (shrnut˘ch také v dodatku na konci knihy).
Autoﬁi postupují od mikro-úrovnû, jíÏ je vysvûtlení náboÏenského jednání individuálních osob, pﬁes mezo-úroveÀ (náboÏenské
skupiny) aÏ po makro-úroveÀ (náboÏenská
ekonomika), pﬁiãemÏ na vy‰‰ích úrovních
vÏdy vycházejí ze závûrÛ, k nimÏ do‰li pﬁi
zkoumání úrovní niÏ‰ích. V následujících
odstavcích shrnu jejich argumentaci po jednotliv˘ch úrovních.
V˘chodisko celé teorie pﬁedstavuje pﬁesvûdãení o základní racionalitû ve‰kerého
lidského jednání, tedy i jednání náboÏenského. Lidé se obracejí k náboÏenství, protoÏe usilují o získání prostﬁedkÛ, jeÏ není
moÏné získat jinak neÏ interakcí s nadpﬁirozen˘mi silami, kterou náboÏenství nabízí.
Vysvûtlení pﬁíslu‰nosti k rÛzn˘m náboÏensk˘m skupinám zakládají Stark a Finke na
konceptu „náboÏenského kapitálu“ (obdoba
sociálního kapitálu): lidé volí pﬁíslu‰nost
tak, aby zachovali ãi zv˘‰ili svÛj náboÏensk˘ kapitál.
Základní charakteristikou náboÏensk˘ch
skupin je podle autorÛ míra napûtí mezi
skupinou a okolím, pﬁiãemÏ existuje pozitivní korelace mezi mírou tohoto napûtí
a mírou oddanosti (commitment) jednotliv˘ch ãlenek ãi ãlenÛ vÛãi dané skupinû.
NáboÏenské skupiny s vy‰‰í mírou napûtí
vÛãi okolí totiÏ sice poÏadují vy‰‰í náklady,
ale v˘mûnou za nû nabízí vy‰‰í hodnotu nejen náboÏenského, ale také sociálního kapitálu. NáboÏenské skupiny s vy‰‰í mírou napûtí tedy pﬁitahují stále více lidí a rostou,
ov‰em rÛst vede zároveÀ k tlaku na sniÏování napûtí vÛãi okolí, jeÏ následnû vede ke
sníÏení míry oddanosti.

