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a filozof Edward Abramowski (1868-1918).
Prvním badatelem, kter˘ systematick˘m
a vûdom˘m zpÛsobem rozvíjel psychologii
náboÏenství byl Jan W. Dawid (1859-1914).
V závûreãn˘ch ãástech práce Hoffmann
hodnotí v˘znam orientalistÛ a klasick˘ch filologÛ. PﬁedchÛdcem a organizátorem polské religionistiky byl vynikající mongolista
W∏adys∏aw Kotwicz (1872-1944). K rozvoji orientalistiky v˘znamnû pﬁispûli také islamologové, indologové, buddhologové, sinologové, egyptologové ãi chetitologové.
RovnûÏ polská filologie, zejména pak klasická, si pomûrnû brzy získala mezinárodní
uznání a byla pﬁínosem pro religionistická
bádání v oblasti antické kultury. Na jejich
rozvoji se zejména podíleli Kazimierz Morawski (1852-1925) a Leon Sternbach
(1864-1940). Za nejv˘znamnûj‰í osobnost
s v˘razn˘m religionistick˘m pﬁesahem je
povaÏován Tadeusz Zieliƒski (1859-1944).
V samotném závûru se Henryk Hoffmann zab˘vá otázkou v˘znamu historické
reflexe religionistiky. Znalost vlastní historie je podle nûj dÛleÏitá proto, aby nedocházelo k opakování dﬁívûj‰ích badatelsk˘ch
omylÛ a jiÏ proveden˘ch v˘zkumÛ.
Nepochybnû je moÏno publikaci Henryka Hoffmanna povaÏovat za velmi zdaﬁilou
reflexi historického pﬁínosu polsk˘ch badatelÛ svûtové religionistice. Autor pﬁesvûdãil
o své erudici nejen v historii polské, ale souãasnû i svûtové religionistiky vãetnû jejich
metodologick˘ch souvislostí. Nutno ocenit
pﬁedev‰ím rozsah zpracovaného materiálu,
kter˘ je vhodnû ãlenûn podle jednotliv˘ch
religionistick˘ch disciplín. Nicménû zÛstává otázkou, jak vlastnû uchopit takovouto
‰íﬁi problematiky a uãinit ji ãtenáﬁsky pﬁijatelnou a atraktivní; zda detailnû a encyklopedick˘m zpÛsobem popsat historii oboru ãi
sledovat my‰lenkov˘ v˘voj a do hloubky interpretovat jeho podstatné otázky. V striktnû
historické práci je rovnûÏ obtíÏné nastínit
vlastní názorovou pozici. Publikace Henryka Hoffmanna upﬁednostÀuje spí‰e faktografické pojetí, stﬁízlivé kritické hodnocení
a vût‰í míru interpretaãní zdrÏenlivosti. Její
nejvût‰í cenností je, Ïe zachycuje i ménû v˘znamné badatele a jejich pﬁínos pro obor.
Jistû poslouÏí jako materiál pro dal‰í dílãí
v˘zkumy v této oblasti, zejména pak pro

svou hutnost a ohromn˘ bibliografick˘ aparát. Autor také serióznû aÏ gentlemansky pohlíÏí na velmi citliv˘ vztah religionistiky
k teologii, coÏ je vzhledem k pozici katolické teologie v polském vzdûlávacím systému
celkem logické.
Také se domnívám, Ïe autor mohl vûnovat pozornost pﬁínosu filozofie náboÏenství
religionistice. Chápu sice metodologické
dÛvody, které jej k tomu nejspí‰ vedly, ale
z tohoto hlediska je je‰tû problematiãtûj‰í
zahrnout do takovéto práce i v˘sledky teologÛ. I pﬁes tyto pﬁipomínky si v‰ak práce
zaslouÏí patﬁiãnou pozornost a ocenûní akademickou obcí a kromû toho se mÛÏe stát také inspirací i pro sepsání dûjin oboru u nás.
Na závûr je dÛleÏité podotknout, Ïe
vzhledem k tomu, Ïe se v˘razného mezinárodního ohlasu dostalo polské religionistice
pﬁedev‰ím po roce 1939, bude tato skuteãnost pro autora Hoffmanna osobní v˘zvou
k pokraãování v jiÏ zapoãatém bádání.
TOMÁ· BUBÍK

Joshua A. Fishman
– Tope Omoniyi (eds.),
Explorations in the
Sociology of Language and
Religion,
Amsterdam: John Benjamins
Publishing Co. 2006, 347 s.
ISBN 90-272-2710-1.
Sociologie jazyka a náboÏenství je velice mladá vûdní disciplína a sborník Explorations in the Sociology of Language and
Religion pﬁiná‰í jeden z prvních ucelen˘ch
textÛ v tomto novém oboru. JiÏ samotné dvû
mateﬁské disciplíny – sociologie jazyka
a sociologie náboÏenství jsou interdisciplinárními obory, nabízí se tedy otázka, proã
vlastnû ustanovovat nov˘ vûdní obor a zuÏovat tak sledovaná pole. Odpovûì vypl˘vá
ze samotné pﬁítomnosti – rychlost zmûn ve
svûtû se zvy‰uje, objevují se nové problémy,
vyvstávají nové otázky, které vyÏadují spe-
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cifick˘ pﬁístup. Jen jeden pﬁíklad ze vztahÛ
jazyka, náboÏenství, národní identity a ideologie: nedávné umoÏnûní ordinace Ïen na
duchovní v anglikánské církvi reprezentuje
zcela novou perspektivu ve zpÛsobu vyjadﬁování i v mentálních a vizuálních koncepcích.
Nové otázky v souãasnosti vyvstávají také okolo etnické a náboÏenské identity, obãanství, práv men‰in atd. Souãasné sociální
struktury se stávají sloÏitûj‰ími a stará paradigmata, zamûﬁená vût‰inou na ãisté opozice: V˘chod – Západ, men‰ina – vût‰ina, jiÏ
nepostaãují. Vyvstává tedy potﬁeba nalézt
nové metody a teoretická paradigmata, která by umoÏnila postihnout styãné plochy,
demonstrovat blízkost a vzájemnost vztahu
mezi jazykem a náboÏenstvím a roz‰íﬁit znalosti a vûdomosti na tomto poli. Sociologie
jazyka a náboÏenství si tedy dává za úkol
podívat se nov˘ma oãima na témata, která
spolu sociologie náboÏenství a sociologie
jazyka sdílejí. Sociologie jazyka a náboÏenství je více neÏ jen sociologií náboÏenského
jazyka jako takového. V minulosti se vztah
jazyka a náboÏenství zkoumal zejména
v souvislosti s pﬁeklady posvátn˘ch textÛ do
rÛzn˘ch jazykÛ ãi jazykov˘ch dÛsledkÛ ‰íﬁení rÛzn˘ch náboÏenství. Av‰ak stále je‰tû
málo prozkoumaná jsou napﬁíklad témata
bilingualismu nebo multilingualismu ve
vztahu jazyka a náboÏenství, jazykov˘ch
dÛsledkÛ vazeb mezi pﬁevládajícími jazyky
a dialekty v urãité oblasti a náboÏenskou
praxí nebo vztah mezi imigrací, zachováváním pÛvodního jazyka a následn˘m posunem v náboÏenské oblasti v jednotliv˘ch generacích.
Editory sborníku jsou Joshua A. Fishman a Tope Omoniyi. Joshua Aaron Fishman je americk˘ sociolog a lingvista, v souãasné dobû pÛsobící jako profesor na
Stanfordské univerzitû, ãasto b˘vá citován
v literatuﬁe jako jeden ze zakladatelÛ sociologie jazyka. Tope Omoniyi je britsk˘ sociolog a lingvista, pÛsobící na univerzitû
v Roehamptonu. Spoleãnû zaﬁadili do sborníku pﬁíspûvky demonstrující ‰irokou ‰kálu
moÏností, jaké nov˘ vûdní obor pﬁiná‰í a zahrnující zdroje z nejrÛznûj‰ích geografick˘ch, kulturních, lingvistick˘ch a náboÏensk˘ch okruhÛ. V úvodu sborníkÛ J. A.

Fishman pﬁedstavuje tzv. Dekalog teoretick˘ch principÛ, ve kterém pouÏívá modelu
sociologie jazyka jako základu pro sociologii jazyka a náboÏenství, pﬁedstavuje teoretické moÏnosti interakce jazyka (nebo spí‰e
rÛznorodosti jazykÛ) a náboÏenství (rÛznorodosti náboÏenství) a umoÏÀuje tak teoretick˘ a metodologick˘ základ pro empirick˘
v˘zkum.
Fishman uvádí, Ïe se zámûrnû vyh˘bá
tomu definovat jak pojem sociologie, tak jazyk ãi náboÏenství – oznaãuje to za „skliãující“ úkol a pﬁedpokládá, Ïe tyto pojmy budou rozumûny v jejich „primitivní“ podobû.
Pﬁiznává v‰ak, Ïe má v plánu se k tomuto
úkolu v blízké budoucnosti vrátit. Stejnû tak
zámûrnû nedefinuje pojmy jazyk/dialekt, ale
pouÏívá neutrální termín „jazyková varianta“.
Prvním principem jeho Dekalogu je uvûdomûní si, Ïe jazyk náboÏenství vÏdy funguje v rámci vût‰ího vícejazyãného souboru.
Tento princip pﬁedpokládá, Ïe ãlenové jakéhokoliv sociokulturního spoleãenství umí
rozli‰it mezi náboÏensk˘m a nenáboÏensk˘m nebo mezi ménû a více posvátn˘m
kontextem nebo ãinností, nehledû na to, jak
obtíÏné to mÛÏe b˘t pro pozorovatele zvenãí (zejména pro badatele ze Západu). Av‰ak
na druhé stranû, i v tûch spoleãnostech, kde
náboÏenství prostupuje kaÏdodenní Ïivot
nejvût‰ím zpÛsobem, není náboÏensk˘ jazyk tím jedin˘m, kter˘ mají ãlenové k dispozici – tím více to platí pro spoleãnosti
moderní. Tento princip dovoluje, ba pﬁímo
oãekává rozmanitost a v tomto smyslu nastoluje poÏadavek sociologického v˘zkumu.
Dal‰í principy pak napﬁíklad hovoﬁí o vût‰í
stabilitû náboÏensk˘ch jazykov˘ch variant
a o jejich vût‰ím vlivu na svoje sekulární
protûj‰ky neÏ je tomu naopak, o tom, Ïe
v‰echny zdroje sociokulturní zmûny jsou
rovnûÏ zdroji zmûny sociolingvistického repertoáru vzhledem k náboÏenství ãi uvádí
dÛvody, proã mohou rÛzné náboÏenské jazykové varianty koexistovat v rámci jednoho náboÏenského spoleãenství. V‰ech deset
principÛ je vÏdy bohatû doloÏeno pﬁíklady
z minulosti i souãasnosti – Fishman uvádí
i v˘jimky, u kter˘ch nechybí vysvûtlení, je
si ale také vûdom, Ïe se jedná o první návrhy teoretick˘ch principÛ, které budou jistû
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ãasem modifikovány, doplnûny nebo dokonce vyvráceny následn˘mi v˘zkumy.
Jednotlivé pﬁíspûvky, jichÏ je celkem
dvacet dva, jsou ﬁazeny do ãtyﬁ ãástí nazvan˘ch „Vlivy náboÏenství na jazyk“, „Vzájemnost jazyka a náboÏenství“, „Vlivy jazyka na náboÏenství“ a „Jazyk, náboÏenství
a gramotnost“. Pﬁíspûvky vycházejí z Fishmanovy metodologie ãi z obecné metodologie sociolingvistiky, nenabízejí nové teoretické pﬁístupy, jedná se vût‰inou o empirické
prÛzkumy, témûﬁ v˘luãnû ze souãasnosti,
poskytují v‰ak inspirující pﬁehled vyuÏití
nového teoretického základu v praxi. Pro
velk˘ poãet pﬁíspûvkÛ je zde nelze v‰echny
vyjmenovat, pro ilustraci uvádím napﬁíklad
staÈ „Vytváﬁení Boha v na‰ich pﬁedstavách –
BoÏí atributy v jorubském socio-kulturním
prostﬁedí“, zab˘vající se postupy pﬁíslu‰níkÛ kmene JorubÛ (jihozápadní Nigérie) pﬁi
vyuÏívání jazyka pro tvorbu boÏské bytosti
uspokojující jejich pragmatické potﬁeby
stejnû jako kulturní v˘znamy spoleãnosti
(Oladipo Salami), dále pﬁíspûvek „Spoleãenská mnohojazyãnost a multináboÏenskost“ (Tope Omoniyi), ve které autor
pouÏívá Nigérii a Velkou Británii jako modelové multikulturní spoleãnosti a zam˘‰lí
se nad vztahem státu a jedince v oblasti jazyka a náboÏenství. Velice zajímavou staÈ
pﬁedstavuje „Etymytologické odli‰ování se
od druh˘ch (ãe‰tina nenabízí elegantnûj‰í
ﬁe‰ení pro pﬁeklad anglického othering) a síla lexikálního inÏen˘rství v judaismu, islámu a kﬁesÈanství“ (Ghil’ad Zuckermann),
která pﬁiná‰í pohled na lidovou etymologii
reflektující náboÏenské a kulturní interakce
a ãasto pﬁedvádí snahu urãitého náboÏenství
uchovat si vlastní identitu – mÛÏe tak b˘t ãinûno s humorem nebo naopak velmi odmítavû. Zuckermann uvádí mnoÏství pﬁíkladÛ
v graficky dobﬁe pﬁehledné podobû. Pﬁíspûvek „Funkce liturgické gramotnosti v muslimsk˘ch komunitách Velké Británie“ (Andrey Rosowsky) se pak zab˘vá otázkami co
je to obecnû liturgická gramotnost a jakou
roli hraje v urãité muslimské komunitû, jak˘
má v˘znam pro její pﬁíslu‰níky a jaká je motivace ãlenÛ pro její osvojení.
Pro ãeského ãtenáﬁe pak budou neménû
uÏiteãné i bohaté odkazy na literaturu, pﬁi
jejím vyhledávání se v‰ak bude muset zhus-

ta spolehnout na vlastní síly, v knihovnách
vûdeck˘ch institucí práce z oboru sociologie
jazyka ãasto nezabírají pﬁíli‰ mnoho místa.
PﬁestoÏe ve sborníku chybí medailony
jednotliv˘ch autorÛ, z letmé prohlídky jejich
ÏivotopisÛ na internetu je patrné, Ïe v‰ichni
pﬁispûvatelé jsou lingvisté, sociolingvisté ãi
se zab˘vají aplikovanou lingvistikou. Toto
jejich zamûﬁení vysvûtluje absenci pﬁíspûvkÛ t˘kajících se napﬁíklad etnografie ﬁeãi,
které by, dle mého názoru, mohly b˘t do této nové disciplíny také zahrnuty. Pokud totiÏ název oboru zní „sociologie jazyka
a náboÏenství“ a tento nechce b˘t pouze
subdisciplínou lingvistiky, ale ustavit se jako opravdu samostatn˘ obor, mûli by se do
v˘zkumu na tomto poli zapojit napﬁíklad
i sociologové náboÏenství, kteﬁí mohou pﬁinést nov˘ náhled a nové zku‰enosti a pﬁispût
tak k obohacení a prohloubení znalostí
v tomto novém oboru. Právû náboÏenství jako kontext je velmi vhodn˘m pÛsobi‰tûm
pro zkoumání nejen jazyka, ale také ﬁeãi
a komunikace v rámci náboÏenské skupiny,
mezi jednotliv˘mi skupinami navzájem ãi
s ostatní spoleãností. Tato nová disciplína
by se pak mohla stát uÏiteãn˘m metodologick˘m nástrojem pro sociologii náboÏenství – pro studium náboÏenské zmûny, nov˘ch forem religiozity a náboÏenství
v souãasnosti vÛbec.
LUCIE HLAVINKOVÁ

Martin Slobodník – Attila
Kovács (eds.), Politická moc
verzus náboÏenská autorita
v Ázii,
Bratislava: Chronos 2006, 303 s.
ISBN 964-361-302-X.
Sborník na aktuální téma obsahuje pﬁíspûvky celkem patnácti autorÛ a autorek.
Pﬁíspûvky pokr˘vají geograficky rozsáhlou
oblast, ﬁadu náboÏensk˘ch tradic a státních
útvarÛ. Následující shrnutí a hodnocení bude nezbytnû ponûkud nevyváÏené, protoÏe
není v silách jednoho ãlovûka dÛkladnû se

