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Recenzovaná publikácia predstavuje príspevok do neustále sa rozrastajúcej kolekcie 

akademickej literatúry venovanej medzináboženským vzťahom. Pochádza z pera Perryho 

Schmidt-Leukela, profesora religionistiky a medzináboženskej teológie na Univerzite v 

Münsteri, a predstavuje prepracovanú a rozšírenú verziu jeho prednášok na Čeťiangskej 

univerzite v Chang-čou v roku 2014 (časť 1) a autorových giffordských prednášok z roku 

2015 na Univerzite v Glasgowe (časť 2). Táto autorská stratégia prispieva k tomu, že dielo 

organicky prepája tému náboženského pluralizmu so skúmaním spôsobov teologickej práce 

pomocou medzináboženskej metodológie. 

„Religious Pluralism & Interreligious Theology“ začína úvodnou kapitolou, v ktorej 

autor ponúka „predbežnú orientáciu“ v definíciách, typológiách a teóriách viažucich sa s 

danou tematikou. Ako tvrdí Schmidt-Leukel, náboženský pluralizmus „usiluje v sebe spájať 

náboženský rozdiel s rovnocennou platnosťou“ (s. 6) a môže existovať len ako postoj 

zastávaný zvnútra konkrétnej náboženskej tradície, nikdy nie ako metateória. Čo sa týka 

medzináboženskej teológie, tá je vnímaná ako reakcia na pokračujúcu pluralizáciu 

spoločnosti po celom svete. Recenzovaný zväzok následne pokračuje šiestimi po sebe 

idúcimi kapitolami (časť 1), ktoré skúmajú cestičky smerom k pluralizmu postupne v 

kresťanstve, judaizme, islame, hinduizme, buddhizme a tradičných čínskych 

náboženstvách. Je jedným z hlavných prínosov tejto časti – a vlastne i celej knihy – že 

autorovi sa darí narušovať stereotypný, no bežne zaužívaný názor, podľa ktorého sú 
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náboženstvá východnej Ázie vo svojej podstate pluralistické, zatiaľ čo abrahámovské 

náboženstvá tiahnu voči exkluzivizmu. Schmidt-Leukel presvedčivo ukazuje, že skutočnosť 

je oveľa komplexnejšia.  

Druhá časť knihy začína kapitolou č. 8, kde autor rozvíja tézu, že medzináboženská 

teológia predstavuje logické vyústenie reality náboženského pluralizmu. Nasledujúca 

kapitola potom analyzuje princípy a metodológiu medzináboženskej teológie. Schmidt-

Leukel identifikuje štyri kľúčové princípy, keď tvrdí, že medzináboženská teológia je 

založená na dôvere medzi rozličnými účastníkmi rozhovoru; predpokladá zásadnú jednotu 

celej skutočnosti; je zakorenená v medzináboženskom diskurze; a samu seba chápe ako 

nikdy nekončiaci, otvorený proces. Z metodologickej perspektívy je medzináboženská 

teológia perspektivistická, imaginatívna, komparatívna a konštruktívna. Kapitoly č. 10 až 

13 potom predstavujú praktické cvičenia v medzináboženskej teológii. Schmidt-Leukel si 

volí kresťanstvo, islam a buddhizmus ako príklady náboženských tradícií, ktoré vznášajú 

nároky na univerzálnu platnosť a relevantnosť, aby ich následne analyzoval v súvislosti s 

interpretáciami konceptov Proroka, Syna a Buddhu, ako aj rozličných náuk o stvorení. Na 

základe výsledkov svojho skúmania sa potom usiluje navrhnúť spôsoby, akými uvedené tri 

náboženstvá môžu prostredníctvom medzináboženskej teológie získať cenné postrehy a 

impulzy pre prehĺbenie vlastného sebapochopenia. V závere knihy Schmidt-Leukel 

nadväzuje na Benoîta Mandelbrota a jeho teóriu fraktálov, keď rozvíja tézu, že to, čo majú 

rozličné náboženstvá spoločné, sú práve ich vzájomné rozdiely. A práve fraktálna 

interpretácia náboženskej diverzity je jedným zo spôsobov umožňujúcich posun od teológie 

k medzináboženskej teológii, ktorý môže byť, ako sa Schmidt-Leukel domnieva, jedným z 

hlavných spôsobov (či vôbec tým hlavným spôsobom?) teologickej práce v budúcnosti. 

Táto kniha nepochybne vyvoláva kritické otázky. Stručne zmienime aspoň tri z nich. 

Po prvé, Schmidt-Leukel príliš rýchlo zamieta odlišné teologické stanoviská než sú tie, ktoré 

schvaľujú náboženský pluralizmus. Vylúčenie nesúhlasných hlasov z diskusie sa nezdá byť 

primeraným spôsobom, akým by bolo vhodné venovať sa fenoménu náboženskej 

rozmanitosti. Namiesto toho by sa úsilie skôr malo sústrediť na hľadanie ciest, akými 

priviesť k vzájomnému dialógu – a následne i obohateniu – rozličné teologické stanoviská. 

Po druhé, v jeho analýze prakticky úplne absentuje kategória kontextu. V dôsledku toho 

vzniká dojem, že náboženstvo ako fenomén existuje vo vákuu, mimo sféry politiky, 

ekonomiky, spoločenských otázok či kultúry. A po tretie, autor de facto nikdy explicitne 

neidentifikuje kritériá, na základe ktorých by bolo možné posúdiť a zhodnotiť rozličné 

formy náboženskej diverzity, napriek svojmu tvrdeniu, že také kritériá existujú a sú 

potrebné, aby bolo možné odlíšiť náboženský pluralizmus od relativizmu (pozri s. 4 a 237).  
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Napriek vyššie uvedeným kritickým poznámkam je potrebné povedať, že táto kniha 

významným spôsobom prispieva k poznaniu na danom poli bádania, a to predovšetkým (i 

keď nielen) vďaka presvedčivému spôsobu, akým spája teóriu (a jej vytváranie) s 

empirickým skúmaním rôznych náboženských tradícií. „Religious Pluralism & 

Interreligious Theology“ sa ako dielo vyznačuje jasným štýlom a logickou argumentáciou, 

ktorá je založená na solídnom bádaní. Bude nepochybne užitočná pre všetkých, ktorí sa 

zaujímajú o seriózne štúdium súčasnej multináboženskej skutočnosti.  
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