
147

r e c e n z e

Jan Pokorný: Lingvistická 
antropologie. Jazyk, mysl 
a kultura. Grada, Praha 2010, 
352 s.

Lingvistická antropologie doktoranda Etno-
logického ústavu FF UK Jana Pokorného je 
původní českou prací, která se snaží vypl-
nit mezeru v dostupných materiálech pro 
začínající studenty antropologie, etnolo-
gie i dalších oborů. Najdeme sice něko-
lik překladů zahraničních publikací (např. 
J. Copans: Základy antropologie a etnologie. 
Portál, Praha 2002; Z. Salzmann: Jazyk, 
kultura a společnost. EÚ AV ČR, Praha 
1999), avšak žádnou takto úzce speciali-
zovanou. Hned zpočátku chci předeslat, že 
se opravdu jedná o shrnující úvod, který se 
snaží postihnout vše podstatné pro tento 
obor, zájemcům o širší souvislosti a hlubší 
porozumění pak slouží velmi obsáhlá bibli-
ografie na konci knihy. Je zřejmé, že odbor-
ník hledající poučení v jednom z mnoha 
zmiňovaných témat musí sáhnout po něk-
teré z publikací zahraničních.

Kniha na přibližně třech stech stra-
nách prochází celým spektrem lingvis-
tické antropologie, tedy od vlastní defini-
ce oboru a jeho historie, přes vlastnosti 
a vývoj jazyka, klasifikaci jazyků i jazykový 
obraz světa, až po pragmatiku a etnografii 
komunikace. Jistě, lingvistická antropolo-
gie je hraničním oborem úzce souvisejícím 
s lingvistikou, fonetikou, etnologií, biolo-
gií i dalšími obory, avšak i přes tyto přesa-
hy stále tvoří samostatný obor. Nemůžeme 
proto očekávat rozpracování fonetických 
systémů do hloubky či podrobný popis 
všech jazykových rodin. Kniha je přehle-
dem pro první seznámení s oborem a toto 
poslání plní více než dobře. Škála oborů 

a témat, do kterých kniha zabíhá, je oprav-
du pozoruhodná. Čtenáři místy připadá, 
že není v silách jediného člověka pojmout 
všechny možnosti jediného oboru. Zde je 
třeba autorovi vyslovit obdiv za to, s jakou 
odvahou se pustil na pole všech výše zmí-
něných odvětví a jak při tom obstál. Kni-
ha je přehledná a srozumitelná, psaná 
přístupným jazykem (a i při množství uvá-
děných termínů zůstává na čitelné úrov-
ni) a je třeba podotknout, že dokáže udržet 
stejný rozsah všech kapitol i témat, i když 
některá přímo lákají k dalšímu rozvedení 
či diskusi.

Je pochopitelné, že každý recenzent 
by našel nedostatky dle svého konkrétní-
ho zaměření. Já osobně považuji za mír-
ně nekonzistentní již zmíněný popis jed-
notlivých jazykových rodin. Mám za to, 
že pokud je u některých jazykových rodin 
uveden například morfologický typ jazyka 
či fonetická zvláštnost, měla by být podob-
ná relevantní informace obsažena u všech 
zmíněných jazykových rodin či izolá-
tů. Obdobně nerozumím použití nečeské 
fonetické terminologie při klasifikaci jed-
notlivých fonémů, když je ustáleno zce-
la konkrétní názvosloví používané v čes-
ké fonetické literatuře; například termín 
sonoranta je zavádějící a v české vědec-
ké fonetické literatuře se neužívá. Nevím, 
bylo-li autorovým záměrem odpoutat se 
od českého jazykového prostředí a pojed-
návat o všech jazycích rovnocenně a zce-
la objektivně (byť v češtině), ale bylo 
by na místě i alespoň občasné zasaze-
ní do českého jazykového obrazu světa, 
který je cílovému čtenáři (tedy studento-
vi či zájemci z řad laické veřejnosti) blízký 
a uchopitelný. To jsou však pouze drobnos-
ti ve srovnání s přínosem, jakého se dostá-
vá začínajícím studentům příbuzných obo-
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rů i případným dalším zájemcům o obor 
lingvistické antropologie – tj. s možnos-
tí seznámit se s celou šíří tohoto nepří-
liš známého oboru v dostupné a uchopi-
telné formě. Myslím, že toto zpřístupnění 
a přehlednost informací stojí samo o sobě 
za doporučení.

Eliška Pospíšilová

Marek Jakoubek: Vojvodovo. 
Etnologie krajanské obce 
v Bulharsku. CDK, Brno 2011, 
347 s.

Marek Jakoubek působí na Fakultě filo-
zofické Západočeské univerzity a kromě 
jiných témat se již více než deset let zabý-
vá českým osídlením v Bulharsku. Toto 
krajanské osídlení v Bulharsku je coby 
předmět zájmu českému čtenáři známo 
z odborných statí Lenky J. Budilové, Zdeň-
ka R. Nešpora, Tomáše Hirta, Michala Svo-
body, a především právě Marka Jakoub-
ka. Autor spolu s Lenkou J. Budilovou, jejíž 
stěžejní text o Vojvodovu na publiková-
ní teprve čeká, využívají ve svém dlouho-
dobém výzkumu maxima dostupných pra-
menů (matrik, archivů, map, genealogií, 
vzpomínkových vyprávění, egodokumen-
tů atd.). Výsledkem je velmi hutná, živá 
monografie, v níž jsou výroky jednotlivých 
informátorů postaveny v dialog a auto-
rem střízlivě komentovány. Zásadní pří-
nos recenzované studie je nicméně v ně-
čem jiném. Je stěžejním typem publikace 
v sociokulturní antropologii – monogra-
fií založenou na dlouhodobém terénním 
výzkumu. Na nedostatek tohoto typu pub-
likací v českém prostředí přitom v Čes-
kém lidu již v roce 2005 upozornili Neš-

por s Jakoubkem a tuto mezeru částečně 
zaplňuje jen práce Josefa Kanderta Každo-
denní život vesničanů středního Slovenska 
v šedesátých a osmdesátých letech 20. stole-
tí (Karolinum, Praha 2004), avšak v dané 
kategorii i nadále stojí tato publikace znač-
ně osaměle. V případě badatelů mladší (tj. 
Jakoubkovy) generace pak byla tato kate-
gorie doposud prázdnou množinou. Nad 
nedostatkem monografických antropo-
logických prací se čtenář pozastaví pře-
devším, vezme-li v úvahu vysoký počet 
absolventů oboru sociální a kulturní antro-
pologie, kteří každý rok získávají akade-
mické tituly na českých univerzitách. 

Jakoubkova monografie je vlastně rozvi-
nutím předchozích výzkumů bulharských 
Čechů a Slováků, prováděných v deva-
desátých letech Vladimirem Penčevem. 
Autor však dosavadní studie rozvíjí tím, že 
výzkum neprovádí jen v samotném Vojvo-
dovu, ale i v Čechách, v místech, kam voj-
vodovští Češi přesídlili v polovině 20. sto-
letí. Kniha je tvořena osmi samostatnými 
kapitolami, ve kterých autor z různých per-
spektiv konstruuje obraz Vojvodova v době, 
kdy tato obec byla osídlena Čechy. Prá-
vě sled kapitol může budit dojem neprová-
zanosti a snad i nahodilosti. V první kapi-
tole nazvané Sesek autor podává zprávu 
o doposud zcela zapomenuté, první Čechy 
obydlené vesnici v Bulharsku. Vychází jak 
z archivního výzkumu, tak ze vzpomínko-
vých vyprávění potomků obyvatel Sese-
ku. Teprve ve vztahu k tomuto krátkému 
a neradostnému pobytu českých osídlenců 
v Seseku je možné plně porozumět aktér-
skému popisu života ve Vojvodově, kam se 
ze Seseku odstěhovali. V další kapitole se 
autor věnuje existenciální, niterné dimen-
zi vojvodovské religiozity, které, jak sám 
poznamenává, nebyla doposud v odbor-
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né literatuře věnována žádná pozornost 
(na rozdíl od praktické dimenze vojvodov-
ské religiozity). V zaměření na víru ve Voj-
vodovu autor pokračuje v kapitole čtvrté, 
v níž tematizuje vztah obyvatel Vojvodo-
va k smrti, ostatkům zemřelých a hrobům. 
Kromě již zmíněných metod zde přidává 
epigraficko-sepulkrální analýzu náhrob-
ních kamenů. Třetí kapitola představuje 
první sociolingvistickou studii vojvodov-
ské češtiny. Kapitola pátá a šestá se snaží 
konstruovat obraz vojvodovských Čechů 
z perspektivy jejich sousedů a z perpekti-
vy samotných českých obyvatel Vojvodova. 
Teoreticky ukotveno je toto snažení v kon-
ceptu imagologie Velička Todorova, který 
tímto autor rehabilituje. Kniha je uzavře-
na krátkou kapitolou nazvanou Vojvodov-
ské kalendárium, přehledným shrnutím 
všech známých a datačně ukotvených udá-
lostí mezi lety 1878 a 1950, vztahujících se 
k historii Vojvodova.

Kniha je opatřena nejen dobovými foto-
grafiemi z každodenního života aktérů, 
ale obsahuje také fotokopie různých doku-
mentů. Dalo by se říci, že obsahuje maxi-
mum dostupných vizuálních příloh, zve-
řejnitelných k danému tématu. Již zde však 
pomalu vyvstává otázka etiky výzkumu. 
Autor v celém textu i v přílohách použí-
vá v nepozměněné podobě jména a jiné 
osobní informace o svých informátorech. 
Na druhou stranu však z textu na několika 
místech jasně vyplývá, že informátoři jsou 
s tímto postupem srozuměni, dokonce oce-
ňují, že bude v písemné podobě zachová-
na památka na jejich rodiny a životní osudy 
(s. 18, 115-117, 148, 199, 232-233, 241-242, 
249, 254-270, 281). Čtenáři, který sledoval 
doposud publikované práce na téma vojvo-
dovského krajanského společenství, se tato 
problematika mohla zdát už téměř vyčer-

paná. Všechny základní oblasti, kterých 
se dobrá monografie má dotknout (pří-
buzenství, rozdělení moci, náboženství, 
způsoby obživy a směna), byly již zpra-
covány, tak co nového může předkláda-
ná monografie přinést? Jakoubkova studie 
je přínosná a inspirativní nejen po strán-
ce tematické, ale i po stránce metodologic-
ké. Přináší detailní rozbor několika zásad-
ních témat v životě vojvodovských Čechů, 
například jejich individuální prožívání víry 
nebo fluidní a situační identifikování se 
v rámci různých jednotek. V tomto ohle-
du Jakoubek předkládá budoucím bada-
telům návod, jak se k uchopení proměnli-
vých a na první pohled ne zcela viditelných 
fenoménů dobrat. Role autora v tomto 
textu je podobná roli schopného kolážis-
ty, který přerozdělené komponenty nejen 
skládá do připraveného rámce, ale je scho-
pen také celou kompozici přeskládat podle 
nového klíče. 

V předmluvě knihy píše Jakoubkův uči-
tel, bulharský etnograf a bohemista Vladi-
mir Penčev, že kouzlo této publikace tkví 
především v tom, že to není klasická mono-
grafie. Z pohledu českého čtenáře je však 
její kouzlo už právě v tom, že je monogra-
fií a v rámci české produkce ji rozhodně lze 
řadit mezi „ty klasičtější“. Z textu je patr-
né, že je psán jak pro odborné čtenáře, tak 
i pro autorovy informanty – Vojvodovča-
ny a jejich potomky, jejichž promluvám 
byl poskytnut dostatečný prostor. Výsled-
kem je čtivý text, který nejen sumarizuje 
dosavadní mnohaletý výzkum Vojvodova, 
ale také zaplňuje prázdná místa v historii 
tohoto krajanského osídlení. 

Gabriela Fatková
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Ján Hlavinka – eduard 
nižňanský: Pracovný 
a koncentračný tábor v Seredi 
1941–1945. Dokumentačné 
stredisko holokaustu, Bratislava 
2009, 192 s.

Z pera mladého historika Jána Hlavinky, 
interního doktoranda Historického ústavu 
SAV, a profesora všeobecných dějin Filo-
zofické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě Eduarda Nižňanského, reno-
movaného a vyzrálého autora asi padesá-
ti vědeckých studií a několika monogra-
fií věnovaných především druhé republice, 
fašismu, nacismu a slovenskému holocaus-
tu, vyšla útlá monografie mapující jedno 
z relativně bílých míst ve slovenské histo-
riografii. Jde již o druhou společnou kni-
hu obou historiků, předních znalců holo-
caustu na Slovensku (první se zabývala 
kontroverzní osobností biskupa Jána Voj-
taššáka: Spory o biskupa Vojtaššáka. Poli-
tické a společenské aktivity Jána Vojtaššáka 
v rokoch 1938-1945. Dokumentačné stre-
disko holokaustu, Bratislava 2009). V tom-
to případě se předmětem jejich zájmu sta-
ly dějiny židovského pracovního tábora 
v Seredi, který byl součástí protižidovské 
politiky totalitního slovenského státu, sate-
litu nacistického Německa, paralelně pak 
„výsledkom ľudáckého ‚riešenia‘ židovskej 
otázky“ (s. 5). Svou materiálově mimo-
řádně hutnou knihu, která je především 
výsledkem analýzy rozsáhlého archivní-
ho výzkumu archivů bratislavských (Slo-
venský národní archiv, Státní archiv, Ústav 
paměti národa), ale i zahraničních (Bun-
desarchiv v Berlíně, Yad Vashem Archi-
ve v Jeruzalémě, Archiv bezpečnostních 
složek v Praze), pojali oba autoři jako his-

torici. Výsledky metody oral history (pře-
devším známého projektu „Osudy tých, 
ktorí prežili holocaust“ a několika publi-
kovaných memoárů a deníků rabína Aki-
vy Nira) využili jen doplňkově, k potvrzení 
nebo rozšíření určitých informací o táboře. 

Vlastní text knihy – monografie tábora 
– byl logicky rozčleněn podle jeho vývojo-
vých fází, které korespondují s vývojovými 
fázemi slovenského antisemitismu. První 
kapitola se zaměřila na genezi pracov-
ní povinnosti Židů (v hranicích slovenské-
ho státu se jich ocitlo asi 89 000) v letech 
1939 až 1941. Zodpovědnost za ni přisou-
dili autoři jednoznačně „vládní elitě“ a je-
jím antisemitským stereotypům (Žid – 
úhlavní nepřítel slovenského národa, Žid 
štítící se fyzické práce, Žid vykořisťovatel). 
První internační slovenské tábory pro Židy 
vznikly již v období slovenské autonomie, 
první perzekuční pracovní tábory se pak 
objevovaly od léta 1939 v armádě. Arizač-
ní legislativu, jejímž důsledkem byla masa 
pauperizovaných Židů, přijal slovenský 
stát v roce 1940. V návaznosti na uměle 
vytvořený sociální problém (a pochopitel-
ně i v důsledku radikalizace protižidovské 
politiky na Slovensku) vláda v první polo-
vině roku 1941 legislativně regulovala pra-
covní povinnost Židů. Na podzim 1941 
začala výstavba židovských pracovních 
táborů (Sereď a Nováky). 

Druhá hlava monografie mapuje příči-
ny ustavení tábora a jeho ranou existen-
ci. Mimořádně zajímavá je teze o tom, že 
stát zprvu arizací, na níž se chtěl oboha-
tit, utrpěl (nabízí se tu paralela s bojko-
tem Židů v nacistickém Německu v dubnu 
1933). Vlastní tábor vystavěli Židé spo-
lu s nežidovskými dělníky a strážní služ-
bu v něm vykonávali příslušníci Hlinkovy 
gardy. V první etapě existence tábora při-
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šla Ústredňa Židov s návrhem na vytvoře-
ní krejčovské dílny a nábytkového výrob-
ního podniku. Ve stejné době se však 
začaly již připravovat židovské transpor-
ty na východ. Třetí kapitola ukazuje tábor 
právě v této fázi: v období deportací Židů 
ze Slovenska v roce 1942. Od této chvíle 
tábor sloužil jako sběrné středisko, odkud 
měly odjet transporty do tří dnů. Depor-
tace se rozběhly 25. března 1942 v Popra-
du. První transport z tábora Sereď do Lub-
linu byl vypraven již 29. března. Táborová 
každodennost se proměnila v uplatňová-
ní šikany, masového okrádání vězňů před 
deportacemi, fyzického a psychického 
násilí. Před transporty nebyli chráněni ani 
lidé, kteří byli v táboře zařazeni do pracov-
ního procesu a žili tak vedle stovek depor-
tovaných. Vzhledem k obrovskému úsi-
lí Ústredni Židov se od září 1942 do konce 
srpna 1944 ovšem přetransformoval tábor 
Sereď v pracovní výrobní tábor (tuto etapu 
zachytila čtvrtá kapitola). Zvláště úspěšná 
byla táborová dílna nábytku. I nadále, přes 
fungování táborové samosprávy a exis-
tenci řady židovských institucí (Židovská 
nemocnice, škola, jesle, opatrovna, Kul-
turní odbor), ovšem zůstal vězením s jed-
notvárnou stravou, především však s trva-
jící šikanou gardistů a se stále přítomným 
strachem z obnovy deportací. 

Poslední hlava knihy pak analyzu-
je závěrečnou fázi existence tábora, eta-
pu spojenou s osobou Aloise Brunnera. 
Nový velitel, blízký spolupracovník Adol-
fa Eichmanna, učinil z tábora, jehož brá-
ny se otevřely 30. srpna 1944, nacistic-
ký koncentrační tábor sloužící k deportaci 
Židů a k věznění zatčených účastníků Slo-
venského národního povstání. K povstání 
se přidal i táborový odboj: sionistické mlá-
dežnické skupiny a komunisté. Důležitou 

výpovědní hodnotu má ta skutečnost, že 
razie zatýkající Židy po reaktivování tábo-
ra neorganizovaly pouze německé jednot-
ky, ale také slovenské bezpečnostní orgány. 
Až na počátku dubna 1945 byl tábor, jehož 
podmínky byly brzy srovnatelné s podmín-
kami v koncentračních táborech třetí říše, 
osvobozen Rudou armádou. V posledním 
období z něj bylo vypraveno – i přes pro-
test Švýcarska a intervenci Vatikánu – 11 
transportů do Osvětimi a později i do Tere-
zína. Celkem tedy bylo ze Seredi deporto-
váno nejméně 4 463 vězňů z 58 000 depor-
tovaných slovenských Židů v roce 1942, 
v závěrečné fázi tábora pak ještě 11 500 
osob. 

Lze konstatovat, že výkon obou autorů 
je mimořádně záslužný. Přesto přičiňme 
na závěr i několik kritických (doplňujících) 
poznámek. Jistou pochybnost vyvolává již 
zjednodušené srovnání pracovních táborů 
v období fašismu a komunismu (s. 9), jak-
koliv se zdá být tato teze v současnosti vel-
mi populární. Vedle takovéto glosy pozor-
ného čtenáře zamrzí, že nebyla věnována 
širší pozornost hospodářské rovině slo-
venského antisemitismu v komparativní 
perspektivě. Velmi zajímavé by mohlo být 
i porovnání stupňů vyloučení Židů ze spo-
lečenského a hospodářského života v růz-
ných okupovaných (satelitních) státech. 
Dále by bylo velmi přínosné také srovná-
ní českého a slovenského antisemitismu 
během druhé světové války, právě tak jako 
aktivit Židovské rady starších a Ústredni 
Židov jako nejvyšších menšinových orgá-
nů a konečně i chování řadového českého 
(slovenského) obyvatelstva k židovským 
sousedům (např. na s. 44 přinášejí auto-
ři krásný příklad lidské solidarity se starou 
židovskou ženou v Humenném v květnu 
1942). Za nejdůležitější ovšem pokládám 
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hodnocení slovenského státu prizmatem 
tábora, tedy jako státu, v němž oba auto-
ři vidí útvar, který nenarostl v důsled-
ku národněemancipačních snah, ale jako 
„vedľajší produkt geopolitickej snahy 
nacistického Nemecka o ovládnutie stred-
nej Európy“ (s. 135). Slovenský stát se jeví 
jako stát, jehož antisemitská politika pak 
navázala na předválečný slovenský antise-
mitismus (zejména HSĽS). V době jistých 
snah o rehabilitaci slovenského státu jako 
prvního slovenského národního státu, úsilí 
o rehabilitaci jeho prezidenta, v době, kdy 
si lze v centru Bratislavy zakoupit dílo M. 
S. Ďurici a dalších nacionalistických his-
toriků, je třeba připomínat, jaký charakter 
„národní“ a „křesťanský“ slovenský stát 
ve skutečnosti měl.

Blanka Soukupová

Tomáš Bubík: Úvod do české 
filozofie náboženství. 
Univerzita Pardubice, 
Pardubice 2009, 182 s.

Práce Tomáše Bubíka představuje zajisté 
užitečný, i když v současné době již niko-
liv zcela průkopnický pokus utřídit a v jed-
né výkladové perspektivě pojednat, jakým 
způsobem byl v českém prostředí temati-
zován zejména v průběhu posledního sto-
letí vzájemný vztah mezi filosofií a ná-
boženstvím. Je nabíledni, že takový pokus 
je nanejvýš problematický a obtížný, a to 
zejména z toho důvodu, že v českém pro-
středí, jež bylo poznamenáno ostrými 
politickými, ideologickými a v neposled-
ní řadě i konfesijními spory či předsudky, 
téměř nelze vysledovat výraznější konti-
nuitu a tradici vědecké práce v dané oblas-
ti. V podobné situaci je proto vcelku vhod-

né, jak Bubík činí v druhém oddílu práce, 
sledovat víceméně zvlášť autory, kteří se 
hlásili ke katolické tradici, liberálně pro-
testantské teology, dále pak stoupence T. 
G. Masaryka s jeho konceptem humanity 
a nárokem náboženství pro moderního člo-
věka, a konečně početnou, ač myšlenkově 
poněkud uniformní řadu autorů, stojících 
na pozicích marxismu-leninismu.

Je sice evidentní, že pro všechny tyto 
autory představuje náboženství význam-
ný (ač často nikoliv jediný či nejvýznam-
nější) předmět jejich zájmu, avšak nelze je 
asi bez dalšího jednoduše označit za filo-
sofy náboženství. T. Bubík se otázce Co je 
filosofie náboženství?, popř. Kdo je filoso-
fem náboženství? věnuje v první kapitole, 
kde uvádí mezi základní problémy, s nimiž 
se novověká filosofie náboženství (počína-
je Augustem Comtem) opakovaně vyrov-
návala:

a) otázku po tom, co náboženství by-
tostně jest, eventuálně po jeho vzniku; 

b) problém jeho prvotního stadia a ná-
sledného vývoje;

c) tázání po místu náboženství v moder-
ní společnosti a jeho vztahu k moderní 
pozitivistické vědě.

Před druhou světovou válkou se sice 
v českém prostředí setkáváme s živou 
debatou týkající se prvních dvou problémů 
(E. Rádl, F. Vaněk, L. Niederle, O. Pertold), 
s čestnou výjimkou J. Hellera (responziv-
ní hypotéza vzniku náboženství) a J. Soko-
la (definice náboženství jakožto výkonu 
„bázně boží“), ovšem pozdější čeští bada-
telé na pokus originálně se s nimi vyrov-
nat více méně rezignovali. Myšlení autorů, 
o nichž Bubík pojednává ve druhém a tře-
tím oddílu své knihy, potom bez výjim-
ky přesahuje takto pozitivisticky vymeze-
né okruhy problémů, a současně ne všichni 
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z uvedených autorů by zřejmě byli ochot-
ni přijmout označení filosof náboženství, 
vesměs vzhledem k tomu, že jejich výcho-
diska nebyla většinou filosofická. Stejně 
jako asi není možné prohlásit, že například 
Rudolf Bultmann – jakkoliv je zajisté vliv-
ným myslitelem 20. století – byl filosofem 
náboženství, stejně tak nelze učinit zřej-
mě ani v případě Otakara A. Fundy, jehož 
dílo ostatně v mnohém představuje prá-
vě odvážné rozvedení radikálního bult-
mannovského přístupu. V prvním oddíle 
tak poměrně citelně postrádám vymeze-
ní vlastního předmětu autorova zájmu: jak 
se od sebe liší filosofie náboženství, ná-
boženská filosofie, teologie a religionisti-
ka? Lze náboženskou filosofii řekněme teil-
hardovského ražení ztotožnit s teologií, či 
nikoliv? Lze říci, že filosofie náboženství 
představuje pro ostatní společný genos, ač 
jsou jejich východiska, metody a status tak 
zásadně rozdílné, přestože se v mnohém 
může zdát, že hovoří vlastně o tomtéž? 
Pro teologický přístup je přitom určují-
cí kategorie víry: obecně lze říci, že se jed-
ná o specifickou hermeneutickou disciplí-
nu, jež z víry vychází a do hlubší víry opět 
vyúsťuje. V tomto smyslu je tak teologie 
v prvé řadě intellectus fidei, tedy způsob, 
jak víru promýšlet v pojmových kategori-
ích a vydávat z ní určitým transparentním 
způsobem počet, spíše než jakousi „teo-
rií náboženství“. Stejně tak nelze filoso-
fii náboženství ztotožňovat se zkoumáním 
náboženství postupy historických, soci-
álních či humanitních věd, jemuž by nej-
spíše v úhrnu náleželo označení religi-
nostika. Jakkoliv svůj předmět může tato 
věda zkoumat jak synchronně, tak i v jeho 
dějinných proměnách, v žádném přípa-
dě to ovšem není teologie zbavená katego-
rie víry, jež by z této pozice mohla vznášet 

nárok na „objektivní“ zkoumání nábožen-
ského fenoménu, a zřejmě ani filosofie, 
která by na rozdíl od teologie či religionis-
tiky neměla být striktně vzato vědou, jež 
by určitou metodikou pojednávala přesně 
vymezený region jsoucna. V daném ohle-
du je možno filosofií náboženství po mém 
soudu rozumět v zásadě trojí:

a) nárok na základě příslušného zkou-
mání pojmově artikulovat ontologický sta-
tut náboženství a eventuálně definovat 
jeho podstatu;

b) reflexi vztahu filosofie a náboženství 
v jeho rozličných podobách (součinnost, 
služebnost, spor, vzdor): myšleno z antic-
kého počátku, představují filosofie a ná-
boženství dva specifické postoje ke svě-
tu, které mají totožné naladění (thauma) 
ve smyslu nesamozřejmosti lidského zakot-
vení ve světě, a zároveň nároku vydat z té-
to nesamozřejmosti počet, ačkoliv tak obě 
obvykle činí zásadně jiným, občas i kon-
fliktním způsobem. Zde by bylo asi nutno 
vzít v kontextu dané studie jako jednoho 
z klíčových myslitelů Friedricha Nietzs-
cheho a promyslet tak v daném kontextu 
dílo jeho tvůrčího českého (des)interpreta 
Ladislava Klímy;

c) určitý historicko-literární út var, je-
hož historicky nejnovější počátek je spjat 
s nástupem pozitivismu, sekularizace a ví-
ry v pokrok a který se rozvíjel primár-
ně jakožto kritika tohoto založení v rám-
ci vědecké diskuse významných myslitelů 
19. a počátku 20. století. 

Čeští autoři se ovšem této vědecké disku-
se sami primárně neúčastnili a v českém 
prostředí nadto – či tak alespoň soudím 
na základě práce Tomáše Bubíka – neexis-
tovala ani její systematická vědecká a filo-
sofická reflexe: v českém prostředí tak 
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například s výjimkou Františka Linharta 
téměř chybí systematičtější pokus o vypo-
řádání s tak zásadní autoritou, jakou byl 
Wilhelm Schmidt. Rozhodně lze ovšem při 
troše snahy a štěstí nalézt – a Tomáš Bubík 
tak se značnou obratností činí – určité 
množství dílčích stop v dílech různě konfe-
sijně, intelektuálně či ideologicky zaměře-
ných českých autorů, které přestavují ale-
spoň dílčí reakci na tuto diskuzi, kterou 
ovšem chápou většinou v kontextu svých 
začasté apologetických, světonázorových 
či dokonce – jako v případě marxisticko-
leninských autorů – ideologických a poli-
tických snah a zájmů.

Rozsáhlé pasáže věnované české mar-
xisticko-leninské filosofii náboženství roz-
hodně stojí za pozornost a zasloužily by si 
zřejmě systematičtější zkoumání. Nemohu 
se sice ztotožnit s autorem, který považu-
je práci Vítězslava Gardavského (Bůh není 
zcela mrtev, 1967) za jednu z nejlepších 
českých filosofických prací o náboženství 
vůbec, bylo by však přínosné zhodnotit, 
nakolik bylo zejména po začátku pontifi-
kátu Jana Pavla II. a současně po transfor-
maci tehdejšího Ústavu vědeckého ateismu 
na Ústav pro výzkum společenského vědo-
mí a vědecký ateismus možno si v tako-
vém obskurním prostředí zachovat inte-
lektuální poctivost, schopnost alespoň 
elementárního nezaujatého, kritického 
a vůči vládnoucí ideologii (alespoň mírně) 
neslužebného vědeckého bádání a v nepo-
slední řadě též rovnou páteř. Stálo by za to 
zjistit, zdali zde skutečně platilo ustálené 
rčení, že pod svícnem bývá největší tma, 
na což by snad bylo lze v dobré víře usuzo-
vat z toho, že se řada členů tohoto ústavu 
v devadesátých letech velmi úspěšně etab-
lovala v prostředí českého vysokého škol-
ství v oblastech filosofie či religinostiky, či 

zdali se v tomto případě jedná jen o sho-
du náhod, čemuž by napovídaly někte-
ré v poslední době medializované resenti-
menty mezi jeho bývalými členy.

Josef Kružík

Milan Fujda: Akulturace 
hinduismu a formování 
moderní religiozity. 
K sociálním dějinám českého 
okultismu 1891–1941. 
Malvern, Praha 2010, 335 s.

Podstatnou, i když až donedávna „málo 
viditelnou“ (často záměrně) složku moder-
ní západní religiozity tvoří už od konce 19. 
století různé „adaptované přejímky“ a syn-
kretické formy dálněvýchodních nábožen-
ských tradic, často promíšené s údajnými 
staršími hermetickými a magickými zdro-
ji nebo se svéráznými formami spirituální 
brikoláže samotných aktérů. Britský kul-
turní historik Hugh McLeod vymezil širo-
ce definovaný spiritualismus jako „hledání 
‚třetí cesty‘, která by se vyhnula jak orto-
doxnímu náboženství, tak vědě“ (Sekula-
rizace v západní Evropě (1848–1914), Brno 
2008, s. 188), oprávněně si však stěžoval, 
jak nedostatečně byla tato oblast nábožen-
ského hledání dosud analyzována – jedi-
nou výjimku tvoří aktuální sociologie ná-
boženství. Česká situace přitom není o nic 
lepší, protože studiu těchto fenoménů se 
věnovali jen sympatizanti bez příslušného 
odborného zázemí (Jaromír Kozák, Milan 
Nakonečný aj.) a teprve v poslední době se 
staly předmětem zájmu akademických his-
toriků náboženství, kupříkladu Martina 
C. Putny (Spiritualita Václava Havla, Pra-
ha 2010) či autora této recenze (Nábožen-
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ství v 19. století, Praha 2010). Brněnský 
religionista Milan Fujda, dosud publi-
kující především na stránkách „domov-
ských“ časopisů Religio a Sociální studia, 
se v recenzované knize pokusil o důkladný 
rozbor českého okultismu a širších zájmů 
o indické náboženské tradice od jejich 
počátků v pozdním 19. století do nástupu 
recepce Paula Bruntona, tedy do třicátých 
let 20. století. V takto vymezené epoše při-
tom zákonitě věnoval největší pozornost 
dílu a sociálnímu působení „českého 
křesťanského mystika“ Karla Weinfurtera.

Fujda ke svému tématu ovšem přistou-
pil v mnohem širším kontextu. V první, 
delší části knihy se jednak pokusil vyme-
zit charakter moderní západní religiozi-
ty, popsal dvě důležité „renesance“, které 
přispěly k recepci indických náboženských 
tradic na Západě a jejich zpětnému vlivu 
na část indické společnosti (tzv. orientál-
ní renesance v Evropě a bengálská rene-
sance v Indii, která dala vznik neovédántě), 
a konečně prostřednictvím věcných zájmů 
i metod charakterizoval západní okultis-
mus. Teprve po těchto kontextuálních pro-
legomenách, jejichž význam spočívá jak 
v explikaci témat, o nichž toho běžný čes-
ký čtenář ví jen velice málo, tak také v pre-
zentaci vlastních, někdy i hodně excentric-
kých názorů, se autor pustil do samotné 
analýzy nejstarších forem českého okul-
tismu a recepce prvků indických nábožen-
ských tradic. Výklad o Františku Čuprovi, 
vlivu theosofie, Svobodné školy věd her-
metických a Weinfurterovi tvoří druhou, 
méně rozsáhlou část práce. Začněme však 
právě s ní.

Autor velmi podrobně popisuje přísluš-
né „duchovní systémy“ českých okultistů, 
včetně jejich vývoje, v jejich rámci vyme-
zuje přejaté prvky indických náboženských 

tradic a analyzuje formy a způsoby jejich 
přejímání, respektive posuny, k nimž došlo 
v porovnání s původními, případně dalšími 
zdroji. Vynikající znalost vlastních indic-
kých náboženských představ i euroameric-
ké recepce neovédánty mu přitom dovoluje 
pregnantní konstatování, že „Weinfurte-
rovo křesťanství, byť obohacené o někte-
ré indické prvky, ve skutečnosti navazuje 
na moderní esoterické tradice křesťansky 
inspirované alchymie“ (s. 254). Podobně 
tomu bylo i ve všech ostatních případech, 
takže k hlubší recepci jedné z podob neové-
dánty mohlo dojít až v souvislosti s Brunto-
novým zprostředkováním Ramany Maha-
rišiho (s. 294). Šlo však o nějaký skutečný 
nábožensko-sociální předěl? Opozice vůči 
Weinfurterovi ve spolku Psyché a jinde 
byla z velké části tvořena staršími „zájem-
ci o Indii“, zachovány zůstaly také dal-
ší okultistické organizace a struktury, 
jejichž skutečnou proměnu (likvidaci a pří-
padný vstup do podzemí) přinesla teprve 
nacistická okupace a zejména pak nástup 
komunistického režimu. V této souvislos-
ti se časové vymezení Fujdova badatelské-
ho pole jeví jako poněkud nešťastné, stejně 
jako je sporné jeho trvání na Weinfurtero-
vě křesťanství, které prý bylo „teosofické, 
strukturované podle alchymického mode-
lu“ (můžeme to ještě nazývat křesťan-
stvím?), vycházející z jeho vlastního sebe-
hodnocení (s. 252n.).

Tyto a další nedostatky, či přinejmen-
ším problematické prvky výkladu přitom 
pramení ze zásadního metodického pochy-
bení. Fujda prezentuje vynikající religio-
nistický rozbor uvažování českých okultis-
tů, pokud religionistiku chápeme jakožto 
„teologii náboženství“, ale v žádném pří-
padě nedělá to, co si předsevzal, totiž soci-
ální dějiny českého okultismu. Důvodem je 
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už to, že hlavním pramenem pro něj jsou 
knižní publikace jeho představitelů (autor 
přitom naneštěstí kvůli obtížné dostupnos-
ti vyloučil bohatou časopiseckou produkci, 
což je škoda), k nimž přidal také archivní 
prameny zejména ze Spolkového katastru 
Archivu hl. m. Prahy, tyto prameny však 
v žádném případě neposkytují dostatečnou 
oporu pro analýzu sociálních dějin, byť jen 
organizovaných složek okultistického hnu-
tí. K tomu by bylo třeba zpracovat mno-
hem větší množství archivních materiálů, 
včetně osobních vzpomínek a korespon-
dence, stejně jako využít existující studie 
a další zdroje o sociokulturní situaci růz-
ných forem religiozity v české společnos-
ti sledovaného období (adjektivum „česká“ 
by přitom mělo být chápáno v zemském 
smyslu, mělo by zahrnovat i české Němce, 
kteří přinejmenším v některých případech 
působili jako zprostředkovatelé, nehledě 
k jejich vlastnímu bohatému spiritualis-
tickému milieu). Závažným opominutím 
je kupříkladu studium dějin českého spiri-
tismu, na který autor sice na několika mís-
tech naráží (s. 185, 243), avšak o jehož pro-
línání s širšími okultistickými tendencemi 
neví vůbec nic, nebo neschopnost vyvodit 
adekvátní důsledky z Weinfurterova důra-
zu na „vnitřního guru“, tedy na literární 
zprostředkování idejí a jejich individuální, 
ne-organizovanou recepci – dnes bychom 
řekli: spirituální konzum (s. 271-273). 
Za těchto podmínek je vpravdě vylouče-
no dobrat se sociálních dějin českého okul-
tismu prostřednictvím pramenných zdro-
jů a metod, které Milan Fujda použil ve své 
knize, což na druhou stranu nezname-
ná zpochybnění jejích jiných, religionistic-
kých kvalit.

S podobnými obtížemi se potýká také 
obecnější první část knihy. Z hlediska 

recenzenta nelze mít velké výhrady vůči 
charakterizaci obou „renesancí“, které 
umožnily západní recepci indických ná-
boženských tradic (nebo spíš jejich růz-
ně upravených derivátů), ani k vymeze-
ní okultismu ve vztahu k racionalistické 
(přírodo-)vědě, obzvlášť když v obou pří-
padech autor víceméně jen shrnuje 
poznatky zahraničních badatelů. Činí tak 
nicméně kultivovaně a s dobrým přehle-
dem, což je dostatečným ospravedlně-
ním jejich namnoze prvního zpřístupnění 
běžným českým čtenářům. Mnohem pro-
blematičtější jsou naproti tomu autorovy 
vlastní teoreticko-historické předpoklady 
obsažené v kapitole Náboženství, moder-
na, spiritualita (s. 21-67). Jedná se totiž 
o zcela svévolnou „míchanici“ koncep-
tů přebíraných z obecných sociálních teo-
rií s konkrétními reáliemi západoevrop-
ských a konkrétně českých dějin, v nichž 
autor naneštěstí tápe víc, než by bylo mož-
né připustit. Nedostatkem je již nevhod-
né užívání pojmů („josefské“ místo „jose-
finské“ reformy na s. 34, „evangelikálové“ 
místo „evangelíků“ na s. 122, označení 
habsburského soustátí jako „Rakouska“ 
v obdobích, kdy ještě nebo naopak již žád-
né Rakouské císařství neexistovalo, na s. 
34 a 46), ale především zásadní věcné chy-
by, třeba „posun“ „normálního literárního 
života“ v českých zemích teprve do osm-
desátých let 19. století – kdyby tomu tak 
bylo, František Roubík by sotva mohl vydat 
dvousetstránkovou (!) bibliografii českých 
časopisů za léta 1848-62 (Časopisectvo 
v Čechách v letech 1848-1862, Praha 1930), 
nehledě na celou řadu dalších, i starších 
zdrojů! 

Autorova teze o racionalizaci, indivi-
dualizaci a generalizaci literární kultu-
ry jakožto zásadních aspektech podmiňu-
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jících modernizaci (včetně modernizace 
náboženství) za těchto okolností nutně 
zůstává „na vodě“, nehledě k mnohem 
složitějšímu vývoji všech uvedených proce-
sů. Stejně problematický je také jeho pokus 
o vlastní definici náboženství, za nějž by 
nejraději považoval pouze v důsledku 
sekularizace upadající/transformující se 
církevní zbožnost, a tento termín by v pří-
padě předmoderních náboženských struk-
tur a organizací zcela opustil (s. 61). Nel-
ze-li toto pojetí zavést z pragmatických 
důvodů, což si sám uvědomuje, „uniká“ mu 
aplikací termínu „spiritualita“ a tvrzením, 
že „moderní církve … většinou nejsou ná-
boženskými, ale spirituálními organizace-
mi“ (s. 64). Z pozic střízlivého historika 
náboženství k tomu nutno podotknout, že 
smysluplnost takovýchto „velkých teorií“ 
by vyplynula pouze z teoreticky a metodic-
ky náležitě zdůvodněného a důkladně pro-
vedeného pramenného výzkumu, při jehož 
absenci jde nanejvýš o efektní slovní ekvi-
libristiku. Převeliké a s autorem použitý-
mi metodickými přístupy vpravdě nezvlád-
nutelné ambice naneštěstí těžce poškozují 

celkové vyznění jeho díla, ke škodě řady 
výborně zpracovaných témat a informací.

Fujdova kniha o sociálních dějinách 
českého okultismu v období od devadesá-
tých let 19. do třicátých let 20. století, pří-
padně o dějinách (části) moderní religiozi-
ty vůbec, poskytuje kvalitní religionistický 
rozbor myšlení předních českých okultistů 
a českému čtenáři zprostředkovává výsled-
ky zahraničních výzkumů o moderní indic-
ké religiozitě a její recepci v západních spo-
lečnostech. Ve všech dalších ohledech (a je 
jich celá řada), v nichž autor překračuje 
své odborné kompetence, jde o dílo značně 
problematické, metodicky i věcně nevhod-
ně pojaté a přinášející silně svérázné, 
nechceme-li rovnou říci scestné, informa-
ce. Je to škoda jak proto, že jde o autorovu 
knižní prvotinu, tak z toho důvodu, že prá-
ce je v českém prostředí v mnohém objevi-
telská a zásadní; lze však doufat, že autor 
v budoucnu dokáže lépe zkrotit své ambi-
ce a bude se držet příslovečného „ševcova 
kopyta“. Sobě samému i české vědě by tím 
rozhodně prospěl. 

Zdeněk R. Nešpor




