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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

157

Recenze
zaobírat v‰emi tématy obsaÏen˘mi ve sborníku. Vûﬁím v‰ak, Ïe mé kritické poznámky
budou brány jako pﬁípadné podnûty do diskuse.
Martin Slobodník ve svém úvodním
pﬁíspûvku konstatuje, Ïe v Asii nalezneme
bohatou ‰kálu rÛzn˘ch podob vztahu náboÏenství a státu, od zemí s v˘raznû dominantním náboÏenstvím aÏ po pluralitní státy.
Velmi pﬁípadné jsou jeho poznámky k metodologii a zejména v˘chodiskÛm pﬁi zkoumání daného tématu. Vût‰ina diskusí totiÏ
stále probíhá v rámci teorií a paradigmat zaloÏen˘ch na historické zku‰enosti zemí euroamerického prostoru. Aplikovat napﬁíklad
teorie sekularizace a privatizace náboÏenství na dûní v asijsk˘ch zemích je problematické uÏ proto, Ïe tyto teorie jsou do urãité
míry spojeny s pﬁedstavou dûjinného smûﬁování k „nejlep‰ímu“ zﬁízení – liberální demokracii a sekulárnímu státu.
Anal˘zou vztahu státu a islámu na Blízkém V˘chodû se zab˘val Jozef Hudec. Zaãíná historick˘m exkurzem, kter˘ je nezbytn˘
k pochopení souãasné situace. Jistû lze souhlasit s tvrzením, Ïe dÛsledky koloniální politiky dodnes v˘raznû ovlivÀují dan˘ region.
Autor uvádí charakteristiky politického
uspoﬁádání jednotliv˘ch zemí, aby uzavﬁel
pﬁehledem sporÛ veden˘ch o postavení
islámského práva ve státû. Na konci svého
pﬁíspûvku varuje pﬁed zjednodu‰ujícími
interpretacemi a rychl˘mi recepty na ﬁe‰ení
sloÏité situace v regionu. Pﬁíspûvek dle mého názoru ãerpá z dosti omezeného v˘bûru
literatury (chybí mi zde napﬁ. práce Lubo‰e
Kropáãka Blízk˘ v˘chod na pﬁelomu tisíciletí [Praha: Vy‰ehrad 1999] a dal‰í).
Gabriel Pirick˘ upozorÀuje na ménû nápadnou, ale dÛleÏitou promûnu v Turecku,
kterou oznaãuje jako „integráciu konzervativn˘ch prúdov tureckého nacionalismu
a islamskej viery“ (s. 35). V historickém
pﬁehledu poukazuje na vznik rÛzn˘ch kulturních a politick˘ch uskupení, která propagovala slouãení tureckého nacionalismu
a islámu. V˘znamnou úlohu zde sehrála nová interpretace tureck˘ch dûjin zdÛrazÀující
pﬁínos TurkÛ pro islámskou civilizaci a rozvoj islámu obecnû. Od 80. let lze sledovat
sílící vliv skupin prosazujících turecko-islámskou syntézu v politice a zejména ve

‰kolství. Turecko-islámská syntéza tak do
velké míry nahradila pﬁedcházející kemalistickou ideologii a stala se oporou autoritáﬁského reÏimu. ZároveÀ tyto trendy posílily
vliv islamistick˘ch skupin, které se v polovinû 90. let stávají siln˘m hráãem na turecké politické scénû.
VztahÛm státní moci a islámsk˘ch aktivistÛ v Jordánsku se vûnoval Attila Kovács.
V pﬁíspûvku sleduje pﬁedev‰ím mûnící se
vztah vládnoucí dynastie k Muslimskému
bratrstvu. Na úvod rozebírá specifickou situaci Jordánska, kde je budování moderní
identity spojeno témûﬁ v˘hradnû s há‰imovskou dynastií. Následuje historick˘ nástin
v˘voje Muslimského bratrstva v dané oblasti se zvlá‰tním zﬁetelem k promûnám po
sjednocení zajordánské a palestinské poboãky hnutí. Kovács shrnuje svou anal˘zu následovnû: pﬁinejmen‰ím hlavní proud Muslimského bratrstva byl a je vÛãi vládnoucí
há‰imovské dynastii loajální, byÈ nûkdy velmi kritickou opozicí. Pﬁíspûvek je dÛkladn˘m rozborem sloÏit˘ch vztahÛ náboÏenské
organizace a politiky v regionu, ãerpá z bohat˘ch zdrojÛ a pﬁedkládá stﬁízlivá hodnocení situace.
Politick˘ islám ve Stﬁední Asii je tématem zajímavého pﬁíspûvku Slavomíra Horáka. V regionu pﬁitom rozli‰uje dvû podoby
islámu: tradiãní a importovan˘. V historickém nástinu se dozvídáme o vztazích místních duchovních k ruské a posléze sovûtské
vládû. Horák upozorÀuje nejen na „oficiální“ struktury, ale také na ilegální síÈ duchovních, která vznikla v dÛsledku stalinsk˘ch
represí. Autor se dále vûnuje jednotliv˘m
hnutím a státÛm. V závûru konstatuje, Ïe
ãasté proklamace, které z rÛzn˘ch islamistick˘ch skupin dûlají „teroristy“, jsou
mnohdy souãástí úãelové represivní politiky
post-sovûtsk˘ch vlád v oblasti.
Viktor Krupa podal základní pﬁehled
problematiky postavení náboÏenství v Indonésii a Malajsii. Zaãíná exkurzem popisujícím etnickou a geografickou situaci regionu,
kde se odedávna setkávaly vlivy ãínsk˘ch
a indick˘ch tradic, pozdûji také islámu
a kﬁesÈanství. Vût‰í ãást pﬁíspûvku je vûnována situaci po druhé svûtové válce (srovnání Sukarnova a Suhartova reÏimu v Indonésii, a pak Malajsii). Solidnímu pﬁehledu by
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v‰ak prospûl závûr, nûkterá tvrzení pokládám za ponûkud problematická. Co je mínûno názorem, Ïe „kontakty muslimsk˘ch
cudzincov so sultanátmi boli mobilnej‰ie
a pruÏnej‰ie neÏ kontakty s dovtedaj‰ou
zkostnatelou hinduistickou hierarchiou“ (s.
111)? Souvisí to snad s pau‰álním a tûÏko
obhajiteln˘m soudem na následující stranû,
kde je islám vyzdvihován nad hinduismus
pro jeho údajnû vût‰í míru rovnosti lidí, soucit s chud˘mi a nadﬁazování univerzalizmu
nad etnickou pﬁíslu‰nost? Nesprávné je zde
uÏití anglického pﬁepisu jmen svátkÛ (Na
s. 118 Krupa pí‰e o buddhistickém svátku
„Wesak“ ãi hinduistickém „Deepavali“).
Du‰an Deák se zamûﬁil na promûny vztahu státu a náboÏenství v moderní Indii. Téma sleduje ve tﬁech rovinách: zformování
monolitick˘ch náboÏensko-politick˘ch blokÛ, z pohledu tradiãní hierarchie spoleãnosti, a v perspektivû hinduisticko-muslimsk˘ch polemik. Shrnuje proces promûn
tradiãních náboÏensk˘ch pﬁístupÛ do nov˘ch, koloniálním kontextem utváﬁen˘ch
nacionálnû-náboÏensk˘ch postojÛ. Mnozí
ãlenové pÛvodnû reformních náboÏensk˘ch
hnutí (jako Árja-samádÏ) se stali aktivními
politiky, a tak se na konci 19. a zaãátku
20. stol. zaãali formovat bloky definované
monoliticky vykládan˘m náboÏenstvím
(„národy“ hinduistÛ a muslimÛ). Souhlasím
s tvrzením, Ïe v pﬁípadû ideologického zdÛvodnûní komunalismu jde o umûle vytvoﬁenou konfesi. Deák dále rozebírá fundamenty ideologie hindutvy a ukazuje jejich
znaãnou problematiãnost (s. 133-137). Pﬁíspûvek je dobr˘m pﬁehledem zejména k v˘voji komunálních konfliktÛ na subkontinentu a jejich ideologickému pozadí, zajímavû
doplnûn˘m o osobní zku‰enosti z terénu.
Nesouhlasím v‰ak s tvrzením, Ïe indick˘
stát si po dlouhá staletí zachovával „sekularitu“ (s. 125). Samotn˘ pojem sekulárního
státu vychází z evropsk˘ch historick˘ch
zku‰eností, a tûÏko jej lze aplikovat na indické pﬁedkoloniální pomûry. V mnoha pﬁípadech byli panovníci v roli ochráncÛ dharmy a mûli v˘znamnou rituální funkci. Bylo
by tﬁeba spí‰ hovoﬁit o specificky indickém
pojetí role krále a státu. Také nelze zcela
souhlasit s tím, Ïe pro Brity v 19. století státní moc neznamenala naplÀování náboÏen-

ského ideálu (s. 126). V koloniální vládû se
jistû stﬁetávaly liberální, utilitaristické a dal‰í pojetí, ale nejen v Indii se odkazování na
kﬁesÈanství stalo v˘raznou souãástí koloniální ideologie (viz napﬁ. Ronald Hyam, Britain’s Imperial Century 1815-1914, London:
B. T. Batsford 1976).
Zdenûk Trávníãek srovnává úãel mni‰ského Ïivota jak byl definován v pálijském
kánonu se sociální a politickou angaÏovaností srílansk˘ch mnichÛ v souãasnosti. Zajímavé jsou informace z terénního v˘zkumu
autora o pÛsobení neziskové organizace
Bodhiraja Foundation, nebo o setkávání
s mnichy pÛsobícími ve mûstech, ãi naopak
Ïijícími v lesích. Shrnující pasáÏ o cíli mni‰ského Ïivota je pak Trávníãkovi v˘chodiskem ke kritice stavu mni‰ské sanghy na ostrovû. Tato kritika je v‰ak dle mého názoru
vedena zpÛsobem, kter˘ neodpovídá odbornému diskurzu. Objevují se zde pﬁíli‰ silná
a nejasnû podloÏená tvrzení (moÏnost kvalitního vedení mnichÛ v meditaci je „témûﬁ
nulová“ – s. 153); moralizující v˘roky (globalizace a trÏní hospodáﬁství mohou za to,
Ïe „prostota, ‰tûdrost a jednoduchost jsou
válcovány vidinou bohatství, chtivostí
a mnohostí konzumního zpÛsobu Ïivota“ –
s. 155); autor pﬁedkládá idealizovan˘ obraz
„období sinhálské jednoty a slávy“ naru‰ovaného „invazemi hinduistick˘ch TamilÛ
a pozdûji kﬁesÈansk˘mi kolonizátory“
(s. 156-157). Vyzdvihování Buddhova uãení
je tak autorov˘m emotivním vyznáním víry.
I dal‰í autorova tvrzení pﬁispívají k tomu, Ïe
text pÛsobí spí‰e jako manifest za návrat k ideálÛm mni‰ského meditativního Ïivota,
neÏ jako anal˘za vztahu náboÏenské a politické autority.
Milo‰ Hubina se zab˘val sociálnû-politickou úlohou mni‰ské sanghy v Thajsku.
V jeho textu se prolínají dvû linie – historick˘ nástin vztahu panovníkÛ a vÛbec vlády
k mni‰ské obci spoleãnû se sledováním specifik thajského mni‰ství. Vládce byl a dosud
je vnímán jako laik s nejvût‰ím mnoÏstvím
nasbíran˘ch karmanov˘ch zásluh, jako
ochránce dharmy a lidu. Dûjiny vztahu státu
a mni‰ské obce proto Hubina charakterizuje
zejména jako dûjiny úsilí ústﬁední vlády
o unifikaci a hierarchizaci mni‰ské sanghy
po vzoru vládní administrativy tak, aby
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mni‰ská obec slouÏila prosazování vládních
programÛ. Autor popisuje zejména reformy
vládcÛ dynastie âakri s poukazem na jejich
politick˘ kontext. Úsilí panovníkÛ o reformy mni‰ské obce vedly k jejímu rozdûlení
na Thammajutnikáj a Mahanikáj; první skupina se mûla navrátit k pÛvodnímu uãení pálijského kánonu a „oãistit“ Ïivot mnichÛ od
pozdûj‰ích vlivÛ (napﬁ. domácích praktik
komunikace s duchy). Reformní hnutí v‰ak
nedokázalo zcela promûnit tradiãní úzkou
provázanost klá‰terÛ s „lidov˘m buddhismem“ a poãetnûj‰í zÛstává Mahanikáj. âlánek je zajímav˘m a na informace bohat˘m
shrnutím k tématu.
Pﬁíspûvek Jany Benické „Postavenie
buddhismu v cisárskej âíne (6.-13. storoãie)“ nastiÀuje v historické perspektivû promûny vztahu vládcÛ k rÛzn˘m buddhistick˘m skupinám. V úvodu autorka poukazuje
na nûkolik problémÛ s nimiÏ se buddhisté
v âínû museli vyrovnávat: siln˘ cit pro rodinné vztahy byl v rozporu s ideály asketického Ïivota; pro buddhisty nebylo snadné
zaãlenit do svého systému kult pﬁedkÛ; bylo
rovnûÏ tﬁeba vyﬁe‰it vztahy mezi autoritou
císaﬁe (pﬁíp. vysok˘ch úﬁedníkÛ) a autoritou
v˘znamn˘ch buddhistick˘ch osobností.
V âínû se ve vymezeném období stﬁídali
panovníci buddhismu naklonûní s vládci
podporujícími spí‰e místní konfuciánské
a taoistické tradice. V zajímavém ãlánku obsahujícím ﬁadu podrobn˘ch informací a odkazÛ shledávám dvû problematická tvrzení.
Benická povaÏuje Wu-cungovu represi klá‰terÛ v polovinû 9. století za zásah, po kterém
se buddhistick˘ „establishment“ uÏ nikdy
zcela nevzpamatoval (s. 199) a nikdy nedosáhl takové spoleãenské prestiÏe a podpory
(s. 202). Ov‰em pozdûji první císaﬁ dynastie
Sung zvlá‰tním ediktem povolil obnovení
dﬁíve opu‰tûn˘ch klá‰terÛ (v roce 960) a za
vlády císaﬁe âen-cunga (998-1023) se poãet
mnichÛ a mni‰ek v˘raznû pﬁiblíÏil stavu
pﬁed zmínûnou represí (260 000 pﬁed ediktem z roku 845; 230 000 za vlády âen-cunga). Benická v úvodu rovnûÏ tvrdí, Ïe buddhismus sice zanechal v˘razné stopy v ãínské
kultuﬁe a my‰lení, ale v „oficiální historiografii“ a ve „vysoké literatuﬁe“ hrál jen marginální úlohu (s. 193). Domnívám se, Ïe to
je pﬁíli‰ silné tvrzení. Napﬁ. Jen Jü, zaklada-

tel ãínské buddhistické literárnû-kritické tradice, ovlivnil (dle nûkter˘ch autorÛ) svou
prací ãínské literáty prakticky aÏ do dne‰ka.
Také u v˘razn˘ch osobností ﬁazen˘ch mezi
konfuciány se projevovaly silné buddhistické vlivy. Pﬁíkladem byli Chuang Tching-Èien
(11. století), nebo Wang Jang-ming (14721529) a skupina jeho ÏákÛ a pokraãovatelÛ
silnû ovlivnûn˘ch ãchanem (tzv. tchajãouská ‰kola).
Martin Slobodník shrnuje náboÏenskou
politiku vÛãi tibetskému buddhismu v postmaoistické âínû. Pﬁíspûvek se zamûﬁuje je
na 80. a 90. léta 20. století. V prÛbûhu 80. let
do‰lo k urãitému uvolnûní a pﬁehodnocení
pﬁedcházející represivní politiky, coÏ vedlo
k obnovû témûﬁ tﬁí ãtvrtin dﬁíve zniãen˘ch
tibetsk˘ch klá‰terÛ a velkému nárÛstu poãtu
mnichÛ. Politická angaÏovanost místních
mnichÛ v úsilí za obnovení samostatnosti
zemû v‰ak vedla (spoleãnû s intenzivnûj‰ím
úsilím dalajlamovy exilové vlády) k nástupu
restriktivnûj‰í politiky ãínské vlády v 90. letech. Mezi nejzávaÏnûj‰í zásahy patﬁí snaha
komunistické strany kontrolovat proces vyhledávání v˘znamn˘ch pﬁevtûlencÛ a také
vytvoﬁení v˘borÛ pro správu klá‰terÛ. Pﬁínosem autora je periodiazace let 1950-2006
do pûti období; v ãlánku rovnûÏ bohatû cituje a odkazuje na zásadní dokumenty vydávané ãínskou vládou. Zajímav˘ pﬁíspûvek je
navíc doplnûn poznatky z autorova terénního v˘zkumu.
Pavel ·indeláﬁ hledá analogie mezi souãasn˘m vztahem ãínské vlády k hnutí Fa-lunkung a historick˘mi modely vztahu císaﬁsk˘ch vlád k lidov˘m náboÏensk˘m hnutím
(jako bylo hnutí Bíl˘ lotos). Mezi Fa-lunkungem a historick˘mi hnutími nachází následující spoleãné charakteristiky: opozice
vÛãi institucionalizovan˘m tradicím s podporou státu; hledání nov˘ch cest ke komunikaci
s nebesy; orientace na nej‰ir‰í vrstvy obyvatel; vût‰ina hnutí vystoupila v dobách pﬁevratn˘ch spoleãensk˘ch a hospodáﬁsk˘ch
zmûn; role charismatického vÛdce a jím vytvoﬁen˘ch vûrouãn˘ch textÛ; mileniaristick˘
charakter nauky. Co se t˘ká samotného vztahu ãínské vlády k Fa-lun-kungu, pﬁebírá ·indeláﬁ v podstatû názor C. K. Yanga, podle
nejÏ je vnímání netradiãních náboÏensk˘ch
hnutí jako politicky nebezpeãn˘ch dÛsled-
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kem historick˘ch zku‰eností zejména
ãchingské dynastie. Tento tradiãní názor pﬁevzala i komunistická vláda a tudíÏ potlaãuje
i mnohá hnutí, která nemají politické ambice.
Chybné je ·indeláﬁovo datování Bílého lotosu do 14. století (s. 237). Nûkteﬁí autoﬁi jeho
vznik kladou uÏ do 4. století (viz Benická
v tomto sborníku, s. 203); hnutí bylo velmi
aktivní za dynastie Sung (viz Jaroslav PrÛ‰ek
– Augustin Palát, Stﬁedovûká âína, Praha:
DharmaGaia 2001, s. 231).
Vztahem ruské a pozdûji sovûtské vlády
ke dvûma v˘znamn˘m institucím v rámci
hierarchie burjatského buddhismu se zab˘val Lubo‰ Bûlka. První z nich je bandido
chambolama, nejvy‰‰í pﬁedstaven˘ burjatské mni‰ské sanghy; druhou je rozpoznan˘
znovuzrozenec (chubilgán). Funkce hlavy
burjatské mni‰ské obce byla v˘sledkem
podﬁízení sanghy carské a pozdûji sovûtské
vládû: bandido chambolama a niÏ‰í hodnostáﬁi byli sice voleni burjatsk˘mi mnichy,
ale potvrzení volby a jmenování do funkce
si ponechaly vládní úﬁady. Naproti tomu tradici znovuzrozen˘ch v˘znamn˘ch mnichÛ
úﬁady ignorovaly, a to zﬁejmû pﬁedev‰ím
proto, Ïe statut znovuzrozence byl potvrzován v Tibetu. V pﬁípadû zaãlenûní tradice
znovuzrozencÛ do ruské (ãi sovûtské) administrativy by tak do vnitﬁních záleÏitostí státu de facto zasahovala autorita zvenãí.
V pﬁíspûvku jsou rovnûÏ zajímavû podány
osudy burjatsk˘ch reformátorÛ, kteﬁí se pokou‰eli kult chubilgánÛ zru‰it.
Martina Bucková popisuje vliv koloniálních úﬁadÛ a misií na tradiãní náboÏenství
v Polynésii. V historickém pﬁehledu najdeme informace o prvních kontaktech EvropanÛ s obyvateli tichomoﬁsk˘ch ostrovÛ,
o soupeﬁení jednotliv˘ch státÛ i protestantsk˘ch a katolick˘ch misií o vliv na jednotliv˘ch souostrovích, a také charakteristiku
domácí recepce kﬁesÈanství ze strany místních vládcÛ. Právû poslednû jmenované téma povaÏuji za nejzajímavûj‰í: ke konverzi
vedlo ãasto pﬁesvûdãení, Ïe bÛh EvropanÛ je
mocnûj‰í, neÏ domácí boÏstva, jelikoÏ Evropané od nûj dostali lodû, zbranû a jiné „vymoÏenosti“. KdyÏ konverze nepﬁiná‰ela k˘Ïené hmotné statky, místní konvertité ãasto
vytváﬁeli synkretická hnutí s v˘razn˘m mileniaristick˘m dÛrazem. KdyÏ autorka ﬁadí

mezi kladné stránky pÛsobení misionáﬁÛ
v Polynésii budování ‰kol (s. 297), pﬁebírá
v zásadû koloniální eurocentrickou rétoriku,
která samozﬁejmû nadﬁazuje na‰e pojetí
a zpÛsoby vzdûlávání nad tradiãní vzdûlání
jin˘ch kultur.
Beáta âierniková se zab˘vá vztahem náboÏenství a státu v Arménii. Její pﬁíspûvek
je shrnutím dûjin etablování a v˘voje arménské církve, které byly nerozluãnû spjaty
s politikou panovníkÛ a místní aristokracie.
Pro Arménii bylo specifické prolnutí církevní hierarchie s místními nejv˘znamnûj‰ími
aristokratick˘mi rody uÏ od poãátkÛ církve;
‰íﬁení kﬁesÈanství bylo zpoãátku velmi násilné a církev se záhy stala nejvût‰ím vlastníkem pÛdy ve státû. Autorka dále sleduje pohnuté osudy zemû, o kterou ãasto bojovaly
sousední mocnûj‰í státy. Pﬁíspûvek Beáty
âiernikové je bohat˘ na informace a ãerpá
také z nám jazykovû tûÏko dostupn˘ch zdrojÛ. Ponûkud nekriticky je ale vyzdvihována
role církve: která „[p]oãas stároãí stála …
neochvejne pri svojom národe“ (s. 297). Autorka také na základû své zku‰enosti tvrdí,
Ïe v období rozpadu Sovûtského svazu byla
sounáleÏitost ArménÛ s církví ãímsi samozﬁejm˘m („Îiadni ateisti, Ïiadni neveriaci,
Ïiadni nezaradení.“ – s. 298). To se vÛbec
neprojevil vliv marxistické ideologie spojené s kombinací nabídky hmotn˘ch v˘hod
pﬁi spolupráci s reÏimem a represí pﬁi rezistenci? V ãlánku jsou zmínûna nûkterá nová
náboÏenská hnutí, která se snaÏí v post-sovûtské éﬁe rozvíjet svou ãinnost, ale chybí
informace o násiln˘ch útocích, které proti
nim byly podniknuty s tichou podporou
církve a místních úﬁadÛ (viz napﬁ. Eileen
Barker, „But Who’s Going to Win? National
and Minority Religions in Post-Communist
Society“ in: Irena Borowik – Grzegorz Babiƒski [eds.], New Religious Phenomena in
Central and Eastern Europe, Krakov: Nomos 1997, zejména s. 48-53).
Celkovû povaÏuji sborník za velmi zdaﬁil˘ poãin, kter˘ pﬁiná‰í ãasto nejnovûj‰í poznatky k tématu vztahu státní moci, politiky
a náboÏenství.
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