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ra cudzojazyãného diela. SnaÏili sa teda drÏaÈ ão najviac originálnych v˘znamov hebrejsk˘ch slov, a to aj za cenu toho, Ïe sa väã‰inou museli vzdaÈ zvukomalebnej stránky
básne. K tomuto rozhodnutiu dospeli autori
aj na základe dlhého v˘voja, ktor˘ hebrejãina prekonala od ãias Ibn Gabirola aÏ po súãasnosÈ. Bolo potrebné urobiÈ krok späÈ,
smerom k biblickej hebrejãine, a hºadaÈ v˘znamy jednotliv˘ch slov i cel˘ch v˘rokov
predov‰etk˘m v Tanachu. Napriek tomu sa
mnohokrát stalo, Ïe sa konkrétny v˘raz javil
jednoducho nepreloÏiteºn˘ a autori si museli pri tvorbe slovenského v˘znamu slov vypomôcÈ ìal‰ími hebrejsk˘mi spismi (Daat
Mikra, hebrejsk˘m slovníkom ha-Milon hechadasch), slovensk˘m prekladom Svätého
Písma alebo prekladmi Koruny kráºovstva
do in˘ch jazykov, do modernej hebrejãiny,
nemãiny, angliãtiny alebo ru‰tiny. âasto to
v‰ak nestaãilo a autori sa pri hºadaní slovensk˘ch ekvivalentov hebrejsk˘ch slov museli podujaÈ na kompletnú rekon‰trukciu jednotliv˘ch v˘znamov, priãom vÏdy museli
braÈ do úvahy celkov˘ v˘znamov˘ kontext.
Súvisí to pravdepodobne so zámerom oboch
autorov, predloÏiÈ odbornej verejnosti nie
umelecké, ale filozoficky a teologicky fundované dielo.
V podrobnom komentári Miãaninová,
autorka viacer˘ch ‰túdií k stredovekej
Ïidovskej a islamskej filozofii, venuje pozornosÈ kaÏdej strofe zvlá‰È, aby poukázala
nielen na moÏné vysvetlenia básnick˘m obrazov a metaforick˘ch vyjadrení hymnusu,
ale aj na kontinuitu a syntetick˘ charakter
Ibn Gabirolovho myslenia. Kniha je urãená
tak pre ãitateºov, ktorí chcú pokraãovaÈ
v poznávaní stredovekej Ïidovskej filozofie,
ako aj pre t˘ch, ktorí sa jej ãaro e‰te len chystajú objaviÈ.
KRISTÍNA BOSÁKOVÁ

Eleonóra Hamar,
Vyprávûná Ïidovství:
O narativní konstrukci
druhogeneraãních
Ïidovsk˘ch identit,
Praha: SLON 2008, 244 s.
ISBN 978-80-7419-004-9.
Titul knihy Vyprávûná Ïidovství je nejen
poetick˘m názvem, ale i kondenzovan˘m
vyjádﬁením tematického a teoretického zamûﬁení v˘zkumu stojícího u základÛ této
knihy. Odkazuje k bliÏ‰ímu urãení skupiny
informátorÛ a informátorek autorky a základnímu tématu v˘zkumu i k teoretické
perspektivû, z níÏ autorka k celému v˘zkumnému procesu i získan˘m datÛm pﬁistupovala. ZmiÀovan˘ v˘zkum byl zaloÏen
na anal˘ze Ïivotních pﬁíbûhÛ zástupcÛ tzv.
druhé Ïidovské generace z âeské republiky
a Maìarska a jeho pojetí, design i anal˘za
získan˘ch dat vycházely z narativní teorie
(zejména konceptu narativní identity)
a principÛ narativního v˘zkumu. K Ïidovské identitû tedy autorka nepﬁistupovala jako k víceménû stálé esenci, jeÏ mÛÏe b˘t
správn˘mi metodami objevena a popsána,
ale jako k situaãnû podmínûné pozici jedince neoddûlitelné od procesu autobiografického vyprávûní a konstruované v tomto vyprávûní.
Vyprávûná Ïidovství zároveÀ odráÏejí
dlouhodob˘ teoretick˘ zájem Eleonóry Hamar o problematiku konstrukce v˘znamÛ ve
vyprávûních a o uplatnûní narativní teorie
v religionistice. Publikace rozvíjí témata,
jimÏ se autorka vûnovala jiÏ ve své magisterské a zejména pak dizertaãní práci, kterou
obhájila na Katedﬁe sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Tuto
knihu tak lze povaÏovat za jak˘si destilát
autorãina dlouhodobého zab˘vání se narativitou a kvalitativním (zejména narativním)
v˘zkumem, destilát v ãeském prostﬁedí prozatím spí‰e ojedinûl˘. DÛvodem takového
hodnocení je nejen nedostatek ãesk˘ch monografií vûnovan˘ch tématÛm narativity,
identity ãi anal˘ze Ïivotních pﬁíbûhÛ, ale
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i samotné kvality recenzované knihy, zejména dÛkladné zpracování problematiky narativní teorie a narativního v˘zkumu ve vztahu k identitû a organické propojení teorie
s anal˘zou konkrétního empirického materiálu získaného prostﬁednictvím narativních
rozhovorÛ.
Celkovû je kniha Eleonóry Hamar zajímavá pﬁedev‰ím ve vztahu ke tﬁem okruhÛm
témat, respektive základním dimenzím autorãiny v˘povûdi. Jednu z tûchto dimenzí je
moÏné popsat jako pﬁíspûvek k akademickému studiu Ïidovsk˘ch kultur a moderních
Ïidovsk˘ch identit, pﬁedev‰ím tûch, jeÏ jsou
zasazeny ve stﬁedoevropském kontextu.
Z jiné perspektivy, která odpovídá druhé dimenzi knihy, lze text nahlíÏet jako pﬁíspûvek
k teorii identity a ke konceptualizaci procesu jejího utváﬁení, pﬁípadnû (na obecnûj‰í
úrovni) k tématu narativní konstrukce v˘znamÛ. Tﬁetí dimenzi knihy pak lze shrnout
v˘razy metodologie kvalitativního v˘zkumu
a anal˘za kvalitativních dat. Kniha je tak také v˘povûdí o komplexní povaze anal˘zy
kvalitativních rozhovorÛ a její text názornû
ilustruje, Ïe tato anal˘za není „pouh˘m“
pﬁepsáním a teoreticky naivním ãi nereflektovan˘m zprostﬁedkováním pﬁíbûhÛ informátorÛ, jakkoli by mohlo b˘t zveﬁejnûní jejich (ãasto velmi siln˘ch) vzpomínek
z lidského hlediska obohacující ãi dÛleÏité.
Je naopak, alespoÀ v podání Eleonóry Hamar, procesem zakotven˘m v dobﬁe zvládnuté teorii a metodologii v˘zkumu i ve studiu sociokulturního kontextu, urãujícího
meze moÏn˘ch individuálních v˘povûdí, ãi
historick˘ch promûn zkoumaného jevu.
Tomuto pojetí kvalitativního v˘zkumu
odpovídá také rozvrÏení knihy. Konkrétnû je
text strukturován do tﬁí základních ãástí:
ãásti teoretické, ãásti historicko-diskursivní
a ãásti vûnované druhogeneraãním Ïidovsk˘m identitám a narativní anal˘ze Ïivotních pﬁíbûhÛ.
V prvním oddíle knihy autorka pﬁedstavuje teoretické základy svého v˘zkumu
a vysvûtluje vztah mezi Ïivotním pﬁíbûhem,
procesem utváﬁení identity a samotn˘m jednáním jedince. Její klíãovou teoretickou inspirací je Ricoeurova hermeneutika Já, z níÏ
vychází jak její koncept narativní identity,
tak pojetí procesu v˘stavby Ïivotního pﬁíbû-

hu. Hamar zároveÀ ukazuje své pojetí narativa, identity a narativní konstrukce v˘znamÛ v ‰ir‰ím teoretickém kontextu, a to
prostﬁednictvím naznaãení souvislostí s diskusemi, teoriemi ãi koncepty v rÛzn˘ch, nejen sociálnûvûdn˘ch, disciplínách (vedle sociologie ve filosofii, historiografii ãi
literárnû-filosofické naratologii).
V druhé ãásti knihy vûnuje autorka pozornost historick˘m promûnám zásadním
pro formování Ïidovsk˘ch identit. Zamûﬁuje
se na anal˘zu zrodu multiplicity a ambivalence Ïidovsk˘ch identit a sociopolitick˘
kontext tohoto zrodu. Multiplicita a nejednoznaãnost jsou totiÏ podle autorky pﬁíznaãné i pro souãasné Ïidovské identity, podobnû jako rÛzné strategie vyrovnávání se
s nimi. Za klíãové pro jejich nástup povaÏuje Hamar sloÏité pﬁemûny evropsk˘ch spoleãností shrnované pod pojem „modernizace“. Potû‰itelné je, Ïe její v˘klad nezÛstává
jen na úrovni abstraktního modelu „pﬁedmoderní spoleãnost a její radikální promûna,
kterou pﬁiná‰í modernita“, ale sleduje konkrétní transformaãní zmûny, jeÏ identifikuje
jako aspekty modernizace. Podrobnûji jsou
rozebrány dva, z autorãiny perspektivy zásadní, modernizaãní procesy: proces emancipace Ïidovsk˘ch komunit/jednotlivcÛ
a haskala neboli tzv. Ïidovské osvícenství,
stejnû jako rÛznorodé reakce na nû. Hamar
v této souvislosti zároveÀ ukazuje, Ïe pod
kategorií „Ïidovská identita“ ãi „Ïidovství“
se, v souvislosti s v˘‰e zmínûnou pluralizací a problematizací, skr˘vá velké mnoÏství
rÛzn˘ch a ãasto nesourod˘ch aÏ deklarativnû opoziãních forem a Ïivotních stylÛ, jejichÏ prvky se pak v rozliãn˘ch konstelacích
objevují také v souãasn˘ch Ïivotních pﬁíbûzích.
Autorãino sledování historické dimenze
artikulace Ïidovské identity je propojeno
s nastínûním diskursivních promûn t˘kajících se perspektiv ãi pozic, z jak˘ch je subjekt „Î/Ïida“ konstruován. Zahrnutí anal˘zy
obecnûj‰ích diskursÛ urãujících zpÛsob definování „Ïidovství“ není samoúãelné, naopak vychází z toho, Ïe autorka vidí úzk˘,
„dialogick˘“ vztah mezi vytváﬁením osobního Ïivotního pﬁíbûhu a ‰ir‰ími diskursy. Postup blízk˘ diskursivní anal˘ze se objevuje
také ve tﬁetí ãásti knihy v rámci kapitoly,
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v níÏ autorka problematizuje a analyzuje kategorii/jev Ïidovské druhé generace. Hamar
pﬁesvûdãivû ukazuje, Ïe tato „druhá generace“ není nûãím samozﬁejm˘m, co by pﬁirozenû sdruÏovalo potomky Î/ÏidÛ zasaÏen˘ch holocaustem. Naopak, zrod této entity
umisÈuje do konkrétního ãasu a kontextu
70. let 20. století a spojuje s diskursivními
promûnami t˘kajícími se jak konstrukce holocaustu a jeho pﬁeÏiv‰ích, tak napﬁíklad
prosazení konceptu mezigeneraãního pﬁenosu traumatu v psychiatrickém diskursu. ZároveÀ ukazuje, jak se diskurs o druhé Ïidovské generaci promítá nejen do produkce
vûdeckého vûdûní ãi beletristick˘ch poãinÛ,
ale také do rÛzn˘ch aspektÛ vyprávûn˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ.
DÛkladnou pozornost, kterou Hamar vûnuje historick˘m a diskursivním souvislostem vznikání a promûÀování moderních Ïidovsk˘ch identit, lze odÛvodnit jejím
pojetím identity: osobní identity nechápe jako v˘sledek ãistû individuální kreativity, na
druhou stranu ov‰em ani jako pﬁím˘ plod
pÛsobení sociálních kategorií. Jinak ﬁeãeno,
identita je formována jak pÛsobením spoleãnosti, tak také interpretaãní a imaginativní
aktivitou vypravûãe. Vyprávûn˘ Ïivotní pﬁíbûh (a identita v nûm konstruovaná) vzniká
jako v˘sledek souhry mezi pamatovan˘mi
událostmi a proÏitky vypravûãova Ïivota
a sociálnû prostﬁedkovan˘mi v˘znamy
a hodnotami, sdílen˘mi zpÛsoby vyprávûní
ve vztahu k urãitému tématu ãi reprezentacemi objektÛ. Îivotní pﬁíbûhy jsou tak
chápány jako místa, kde dochází k setkávání
individuálního a sociálnû sdíleného a k dialogu mezi nimi (napﬁ. s. 221-222). Zajímavé
a dÛleÏité stﬁípky v mozaice teoretického
pﬁíbûhu o narativní identitû pﬁedstavují také
autorãiny poznámky na téma nedostateãnosti a nejednoznaãnosti kategorií „náboÏensk˘“ a „sekulární“ pﬁi popisu moderních
Ïidovsk˘ch identit (s. 82-86, 190) ãi zpochybnûní uÏiteãnosti jin˘ch binárních opozic (napﬁ. relace Ïidovská versus neÏidovská
identita) pro konceptualizaci tûchto identit
(s. 87-91).
Tﬁetí ãást knihy je pak (vedle jiÏ zmínûného rozboru pojmu druhé Ïidovské generace) vûnována podrobnûj‰ímu pﬁedstavení
autorãina terénního v˘zkumu a detailní ana-

l˘ze jednotliv˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ tzv. holocaust-ÎidÛ neboli pﬁíslu‰níkÛ druhé Ïidovské generace, v jejichÏ vyprávûních vytváﬁí téma holocaustu klíãov˘ referenãní
bod. Na tûchto rozhovorech autorka mimo
jiné demonstruje, jak subjektivní dimenze
identity v pﬁíbûzích interaguje s pﬁíbûhy rodiãÛ ãi jin˘ch pﬁíbuzn˘ch i s „nadindividuálními“ pﬁíbûhy o druhogeneraãních
Î/Ïidech (pﬁebíran˘mi z odborné i vzpomínkové literatury nebo sl˘chan˘mi od Ïidovsk˘ch pﬁátel) ãi se specifick˘m diskursem
o holocaustu. V rámci anal˘zy ‰esti vybran˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ sleduje Hamar souvislost mezi strukturou pﬁíbûhÛ, organizací
jejich zápletky a podobou vznikajících Ïidovsk˘ch identit i to, jak urãit˘ zpÛsob
v˘stavby pﬁíbûhu umoÏÀuje ﬁe‰it nûkteré nejednoznaãné ãi problémové aspekty „Ïidovství“ (napﬁ. rozpor mezi pﬁipsanou a chtûnou
identitou ãi mezi rÛzn˘mi moÏn˘mi vyjádﬁeními „Ïidovské identity“).
Na celé knize bych chtûla vedle zajímav˘ch anal˘z vyzdvihnout také dÛslednost
a peãlivost autorky, s níÏ vysvûtluje uÏívané
teoretické koncepty a propojuje je s popisem metodologie v˘zkumu i s anal˘zou dat.
K její badatelské poctivosti patﬁí také to, Ïe
neopomíná zahrnout „pﬁíbûh“ v˘zkumu samotného a Ïe tento metodologick˘ pﬁíbûh
obsahuje nejen osvûtlení metody sbûru dat
a jejich anal˘zy, ale i reflexi vlastní pozice
ve v˘zkumném procesu a ve vztahu k respondentÛm. Velmi také oceÀuji, Ïe se Hamar nevyh˘bá ani popisu vlastních obav
v prÛbûhu v˘zkumu ãi kritick˘ch míst v˘zkumného procesu. ·koda jen, Ïe nûkterá
zajímavá místa v˘zkumu jsou popsána pﬁíli‰
struãnû, a zÛstávají tak pouze naznaãena
(podrobnûj‰í vysvûtlení a reflexi bych uvítala zejména v pﬁípadû poznámky o rozdílech
ve struktuﬁe rozhovorÛ provádûn˘ch v první
a druhé fázi v˘zkumu). Celkovû lze ale ﬁíci,
Ïe metodologická dÛslednost autorky ãiní
z této knihy také cenn˘ materiál pro zaãínající kvalitativní v˘zkumníky.
Knihu Vyprávûná Ïidovství tak lze urãitû
doporuãit
v˘zkumníkÛm/v˘zkumnicím
a studentÛm/studentkám zajímajícím se
o vyuÏití narativních technik v kvalitativním
v˘zkumu. ZároveÀ je tato kniha cenná pro
zájemce/zájemkynû o studium judaismu, Ïi-
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dovsk˘ch kultur a moderních artikulací Ïidovství. Zatﬁetí ji pak lze doporuãit v‰em,
kdo se zajímají o problematiku utváﬁení
osobní identity a roli vyprávûní v tomto procesu ãi o téma narativní konstrukce reality.
MICHAELA ONDRA·INOVÁ

Inken Prohl,
Religiöse Innovationen:
Die Shintÿ-Organisation
World Mate in Japan,
Berlin: Dietrich Reimer Verlag
2006, 416 p.
ISBN 978-3-496-02794-2.
In late December 2008 the Japanese
Agency for Cultural Affairs (bunkachÿ)
recorded 182,601 religious corporations
(shkyÿ hÿjin) comprising mainly religious
edifices that are in a great measure maintained by Buddhist and Shintÿ traditions.
However, the data base also covers multitudinous individual religions including
a large number of what the Japanese call
shinshkyÿ (new religions), i.e. religious
movements that have emerged since 1800,
or shinshinshkyÿ (new new religions), i.e.
religious movements that have been founded in the past few decades. Some of these
traditions play a significant role in contemporary Japanese society engaging in the political discourse, in social service activities
and/or in the field of education. Movements
like the Sÿka Gakkai, Risshÿ Kÿseikai or
Kÿfuku no Kagaku are said to potentially
draw upon hundreds of thousands or even
millions of followers underlining their
strong momentum in modern Japan. Among
the more influential and spotlighted new religions we can find a movement which despite a comparatively small number of adherents – totaling around 50,000 – has
evolved into a dynamic and well connected
player in the domestic religious landscape.
The Shintÿ based religious tradition World
Mate (wÇrudomeito) was founded by Fuka-

mi Tÿsh (born 1951 by the name of Handa
Haruhisa), purportedly a successful businessman, ritual expert and gifted spiritual
medium, who is not only the figurehead of
this particular religious organization but the
mastermind behind a veritable conglomerate.
The study at hand is based on extensive
field research by the author conducted between 1995 and 1997, and was approbated
as a postdoctoral dissertation (Habilitation)
at Free University Berlin in 2003. It is the
first comprehensive and in-depth investigation of World Mate, a religious tradition that
is still hardly known outside of Japan. The
author Inken Prohl is Professor of Religious
Studies at the University of Heidelberg and
distinguished specialist of contemporary Japanese religions. In her opus she endeavors
to thoroughly inquire into the manifold
facets of World Mate thereby employing
a mixed methodological approach combining philological and social scientific methods. Prohl chiefly relies on the output of her
field research and Japanese source materials
also taking into account a vast amount of recent Japanese and, of course, Western scholarship.
The Romanization of Japanese follows
the Hepburn system with some modifications in terms of diacritics concerning the
rendering of katakana (adding a circumflex
instead of a macron for indicating long vowels). The Romanization of Chinese follows
the Wade-Giles system. The writing style is
smooth and with respect to formality the
study meets the demands of high quality research. At the end of the book the author
provides a short glossary (p. 375-384)
which contains a selection of Japanese
terms and their corresponding Romanization including a short translation/explanation. At this point, however, I believe a more
complete glossary covering all Japanese
terms that have been used in the text would
have been more expedient. Moreover, at
times, particularly when discussing Fukami’s teachings, I miss some further references that would have been valuable to follow up some details.
The study consists of 9 chapters, the
glossary, a voluminous bibliography (p.

