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Nově vyšlé knihy s religionistickou tematikou

Vybral a vypracoval Rudolf Havelka

Petr Fiala 2007. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-
náboženské společnosti: český případ. Praha: CDK, 183 s.,  
ISBN 978-80-7325-141-3.

Anotace: Proč je religiozita české společnosti nejnižší v Evropě? Jaký 
společenský a politický vliv má v České republice katolická církev? Ztratila 
církev roli morální autority, nebo byla její respektovaná pozice po listopadu 1989 
jen historickou výjimkou? Na tyto a další otázky hledá autor odpovědi. Poutavý 
a zasvěcený výklad vycházející ze současných poznatků sociálních a humanitních 
věd nabízí nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti příležitost důkladněji přemýšlet 
o vztahu náboženství a politiky v České republice.

Radek Chlup 2007. Corpus Hermeticum. Praha: Herrmann & synové,  
440 s., ISBN: 978-80-87054-09-3.

Anotace: Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických 
spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná 
studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, 
a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických 
pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, 
které se hermetickými spisy vinou: kosmickým „optimismem“ a gnostizujícím 
„pesimismem“.

Aryeh Kaplan 2008. Bahir. Praha: Malvern, 276 s.,  
ISBN: 978-80-86702-30-8.

Anotace: Sefer ha-Bahir je jedním z nejstarších a nejzajímavějších kabalistických 
textů. Je nejranějším pramenem, který pojednává o Božích atributech (sefirot). 
Dvojjazyčný česko-hebrejský text knihy Bahir doprovází komentář Aryeh 
Kaplana.

Luboš Kropáček 2008. Súfismus. Praha: Vyšehrad, 336 s.,  
ISBN: 978-80-7021-817-4.

Anotace: Syntetické dílo předního českého arabisty přináší ucelený pohled na 
téma mystiky v islámu. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské 
mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá 
portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly 
spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské 
mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské 
Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě.

Amedeo Molnár 2007. Na rozhraní věků: cesty reformace. Praha: Kalich, 
414 s., ISBN: 978-80-7017-076-2.

Anotace: Tato kniha předního českého historika české i světové reformace 
přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. 
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Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha 
Zwingliho, Martine Bucera a Jednoty bratrské kladou důraz i na často přehlížené 
aspekty jejich životních osudů.

Hana Preinhaelterová, Klára Šimečková 2007. Ó Matko Lakšmí, dej mi 
dar! Magické obřady bengálských žen. Praha: DharmaGaia, 336 s.,  
ISBN 978-80-86685-71-7.

Anotace: Publikace o doposud nepopsaném prostoru ženského obřadnictví 
indické duchovní tradice. Z bengálských originálů přeložila, úvodem a slovníčkem 
opatřila Hana Preinhaelterová. Ilustrovala a studii o álpanách, obřadních obrazcích 
žen, napsala Klára Šimečková.

Rukopisy od Mrtvého moře. Přeložili Stanislav Segert, Robert Řehák 
a Šárka Bažantová. Praha: Oikoymenh, 2007, 963 s.,  
ISBN: 978-80-7298-108-3.

Anotace: První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého 
moře. Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty 
židovského společenství nalezených ve čtyřicátých letech minulého století 
v jeskyních u Mrtvého moře. Kniha obsahuje dva rozsáhlé úvody S. Segerta a J. 
Duška a desítky originálních kumránských textů s jejich překlady do českého 
jazyka.

Věra Tydlitátová 2008. Stromy ve starozákonní tradici. Středokluky: 
Susa, 248 s., ISBN: 978-80-86057-47-7.

Anotace: Religionistická studie o významu stromů ve starozákonní době. 
Autorka je vedoucí Centra blízkovýchodních studií Filosofické fakulty na 
Západočeské univerzitě v Plzni.

Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.) 2006. Věštění 
a prorokování v archaických kulturách. Praha: Herrmann & synové,  
368 s., ISBN: 80-87054-04-0.

Anotace: Příspěvky jedenácti českých badatelů čtivou, ale zároveň striktně 
vědeckou formou mapují dvě základní podoby věštění a jejich projevy v náboženství 
a životě archaických kultur (Egypt, Babylónie, Izrael, Čína, Řecko, Řím, Arabové, 
Irsko, Germáni, Sámové). Sborník uvádí srovnávací studie, která podává širší 
přehled problematiky a současně shrnuje výsledky, jichž se autoři jednotlivých 
článků dobrali.

David Zbíral 2007. Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění 
o katarství a budování křesťanské Evropy. Praha: Argo, 173 s.,  
ISBN: 978-80-7203-914-2.

Anotace: Kniha je věnována problematice počátků, rozvoje a doktrinální podoby 
katarské hereze. Autorem v ní detailním způsobem sleduje konstruování obrazu 
katara jako dualistického heretika inkvizitory 13. století, šíření jejich představ 
mezi reprezentanty církve a kontaminaci učeneckých představ a laických názorů.


