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Tejto práci nie je celkovo ão vyãítaÈ.
Diskutabilné pasáÏe sa t˘kajú veºmi ‰peci-
fick˘ch záleÏitostí, ale bez urãitej miery
diskutabilnosti sa hádam k danej téme vy-
jadriÈ ani nedá. No natrafil som na niekoºko
nejasností a nezrovnalostí, na ktoré musím
upozorniÈ. Nie je mi úplne jasn˘ autorov
postoj vo vzÈahu DMS a nirvány. Na s. 55
a 57 sa bráni priamej identifikácii DMS
s buddhistickou nirvánou, na s. 114 tak v‰ak
pod pojmom „trvalé DMS“ ãiní. V‰etko
v‰ak nasvedãuje tomu, Ïe pod termínom
DMS chápe „nahliadanie vecí ako substan-
ciálne a hodnotovo prázdnych“ (s. 112).
Pravdepodobne z nepozornosti je chyba
v poznámke 204 na s. 98: „Názor eternali-
stov; nasleduje názor anihilicionalistov.“ –
ão má byÈ uvedené opaãne.

Vasubandhu je meno pravdepodobne
dvoch indick˘ch uãencov, ktorí sa rozli‰ujú
t˘m, Ïe jeden má prívlastok star‰í a je jed-
n˘m zo zakladateºov jógaãáry (asi 320-
380), a druh˘ s prívlastkom mlad‰í je pred-
staviteºom sarvástivády (asi 400-480).
Hubina, ktor˘ sa zaoberá obidvomi ‰kola-
mi, v‰ak len v jednom prípade urãuje, o kto-
rého uãenca sa jedná, a v ostatn˘ch prípa-
doch ich uÏ bliÏ‰ie neurãuje. V‰eobecne,
spôsob citácie pramenného materiálu má
podºa mÀa mnoho nedostatkov. Autor síce
pouÏíva rozsiahly pramenn˘ materiál, ale
ãasto nie je z kontextu jasné, do ktorej ‰ko-
ly citované dielo patrí. Zoznam pôvodn˘ch
prameÀov (je ich 24) by si zaslúÏil urãitú
klasifikáciu, ako aj informácie, z ktor˘ch
prekladov anglick˘ch, ãesk˘ch alebo rus-
k˘ch indológov autor vychádzal pri jednot-
liv˘ch textoch. V texte pouÏíva citaãné
skratky vo forme napr. Abh. I,32, a v zozna-
me skratiek je uvedené len Abhidarmakó‰a,
bez ìal‰ích informácií, kto je prekladateºom
a pod.

Hubinova kniha nie je, aj podºa jeho
vlastn˘ch slov, Ïiadnou encyklopédiou ani
úvodom do ‰túdia buddhizmu. Ciele i spô-
sob, ak˘m pristupuje k téme, si jasne defi-
noval uÏ v úvode práce. Buddhizmom sa
zaoberá ako normatívnym systémom a ne-
v‰íma si jeho Ïitú stránku. Hºadá tu odpo-
vede na otázky, aké sú najv˘znamnej‰ie
rozdiely medzi tromi buddhistick˘mi ‰kola-
mi, ão spôsobuje túto v˘razovú a doktrinál-

nu heterogenitu, ak˘ spoloãn˘ motív stojí
za touto rozmanitosÈou a ão ju zjednocuje.
Ako som uÏ spomínal, Hubina pátra po
princípoch, po systéme, nie je historikom,
ale filozofom, dielo nekompiluje, ale je
svojráznym a slobodn˘m mysliteºom. Jeho
interpretaãná ãinnosÈ v‰ak nestojí vo vzdu-
chu, má pevné a ‰iroké základy v pôvod-
n˘ch prameÀoch i v odbornej literatúre, tak-
Ïe nik nemôÏe maÈ dojem, Ïe „‰pekuluje“.
Z tohto pohºadu je práca v˘nimoãn˘m prí-
nosom nielen pre slovenskú a ãeskú bud-
dhológiu, ale je jedineãná i v ‰ir‰ích súvis-
lostiach.

ANDREJ FUKAS

Hledání ztracené jednoty
PrÛniky nov˘ch náboÏenství a ekologie

DU·AN LUÎN¯

Tfietí svazek ediãní fiady „Promûny nábo-
Ïenství“ vydávané péãí Ústavu religionis-
tiky FF MU v Brnû.

Autor knihy je docentem Ústavu religio-
nistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnû. Jeho odborn˘m zamû-
fiením je sociologie náboÏenství, se zvlá‰t-
ním zfietelem k problematice nov˘ch ná-
boÏensk˘ch hnutí a zmûn náboÏenského
Ïivota v podmínkách globální kultury.

Ambivalentnost moderní doby spoãívá
v jejím tlaku na individualizaci, která v‰ak
na druhou stranu vede k hledání jednoty.
Existuje nûkolik oblastí lidského my‰lení, kde toto téma hraje klíãovou roli.
Vût‰inou to jsou rÛzné formy ideologie, v nichÏ se uplatÀuje pfiedstava svû-
ta jako smysluplného celku. Mezi ty, jejichÏ legitimizaãní síla hledání jed-
noty je nejv˘raznûj‰í, patfií bezesporu náboÏenství a ekologie.
Publikace Hledání ztracené jednoty se snaÏí najít místa, v nichÏ se tyto dvû
vize svûta prolínají. Soustfieìuje se na nûkteré moderní verze náboÏenství
a environmentalismu, tj. na vybraná nová náboÏenství a na nûkteré proudy
v souãasném environmentálním my‰lení, které z náboÏenství ãerpají a na-
cházejí v nûm vhodn˘ nástroj k v˘kladu svûta.
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Vybrané texty ze sociologie náboÏenství

DU·AN LUÎN¯

Dvanáct˘ svazek ediãní fiady „Religionis-
tika“ vydávané péãí Ústavu religionistiky
FF MU v Brnû.

Autor knihy je docentem Ústavu religio-
nistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnû. Jeho odborn˘m zamûfie-
ním je sociologie náboÏenství, se zvlá‰t-
ním zfietelem k problematice nov˘ch ná-
boÏensk˘ch hnutí a zmûn náboÏenského
Ïivota v podmínkách globální kultury.

Kniha pfiedkládá ukázky z dûl v˘znam-
n˘ch autorÛ, jejichÏ ideje v˘znamnou mû-
rou ovlivnily ãi dosud ovlivÀují sociolo-
gické uvaÏování o náboÏenství. Základní
tezí publikace je idea, Ïe náboÏenství konstruuje univerzální fiád, kter˘ svût
obdafiuje smyslem. NáboÏenství pak vzná‰í nárok na takové spoleãenské
a kulturní uspofiádání, které tomuto univerzálnímu fiádu odpovídá. Vybrané
texty popisují nejen základní sociologickou perspektivu, ale také procesy
konstruování univerzálního fiádu svûta, producenty a udrÏovatele této kon-
strukce. Kniha se téÏ vûnuje procesÛm, které dnes tento fiád zpochybÀují,
a snahám, které se jej naopak snaÏí obnovit.
Vybrané texty M. Webera, É. Durkheima, K. Marxe, P. Bergera, T. Luckman-
na, C. Geertze, M. Juergensmeyera, M. Featherstona, R. Robertsona, G. Ke-
pela, M. Mendela a P. Bar‰i jsou doplnûny úvodní studií editora publikace.
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