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zboÏnosti, a to jevÛ na kﬁesÈanství nezávisl˘ch i jevÛ povahy kﬁesÈanské, do nichÏ mûly zasáhnout reformy Josefa II. Navenek se
to taky projevilo, vzpomene-li napﬁíklad
poutû, poutní kostely nebo tradici BoÏího
hrobu. Jiná situace patrnû nastává ve vûcech
soukromé povahy, v rodinném Ïivotû. Ve
venkovském prostﬁedí tu zﬁejmû staré tradice duchovní kultury pﬁeÏívaly nebo nacházely Ïivnou pÛdu pro návraty, jak o tom vypovídají napﬁíklad zápisy z poãátku 19.
století. Je pozoruhodné, Ïe kontinuitu nûkter˘ch jevÛ je moÏné studovat je‰tû ve 20.
století, zvlá‰tû v podmínkách malého lokálního spoleãenství. – Vzhledem k tomu, Ïe
hledisko kulturnû-historického kontextu
studovan˘ch jevÛ není dÛleÏité napﬁíklad
pro nûkteré fenomenologické pﬁístupy, nabízí etnologie takovému pojetí cenn˘ podrobn˘ materiál a teze ke komparaci.
A. Navrátilová otevﬁela ve své monografii ﬁadu podnûtÛ, které jsou nejen souãástí
etnologického bádání, ale mohou k nim pﬁistupovat i dal‰í obory (sociologie, religionistika, sociální psychologie). VÏdyÈ také
v 21. století se ãlovûk rodí a umírá jako ãlen
rodiny a spoleãnosti; navíc jsme svûdky experimentÛ se vznikem nového Ïivota, fenomén smrti má mnoho projekcí a z nûkter˘ch
plyne i odklon od dÛstojn˘ch forem kulturního chování. Napﬁíklad diplomové ãi disertaãní práce z tohoto tematického okruhu,
specifikované v urãitém sociálním a regionálním prostﬁedí, by pﬁispûly k tolik potﬁebnému poznávání v˘voje duchovní kultury
u nás doma. Integrované studium evropského kulturního spoleãenství potﬁebuje také
tyto podklady.
VùRA FROLCOVÁ

Rudolf Zuber,
Osudy moravské církve
v 18. století II,
Olomouc: Matice cyrilometodûjská 2003, 605 s.
Vydání prvního dílu OsudÛ moravské
církve v 18. století (Praha: ÚCN – âeská
katolická Charita 1987) se ve druhé polovinû 80. let stalo vpravdû událostí; jejich
autor Rudolf Zuber (1912-1995) totiÏ na
jednu stranu dokázal pﬁemoci odpor komunistick˘ch ideologÛ a cenzorÛ, zároveÀ
v‰ak pﬁekroãil i relativnû úzké hranice dané
dosavadní tradicí konfesionální historiografie. Aã byl pÛvodnû katolick˘m knûzem
a dílo nezapﬁelo náboÏenské pﬁesvûdãení
svého autora, Osudy svou otevﬁeností vÛãi
názorÛm jinovûrcÛ (vãetnû ateistÛ) i dÛkladnou pramennou heuristikou, nemluvû
samozﬁejmû o pregnantní znalosti teologické problematiky, v˘raznû pﬁev˘‰ily nebohatou církevnû historickou produkci té doby, aÈ uÏ katolickou (V. Medek, B. Zlámal)
nebo protestantskou (publikace související
s v˘roãím Toleranãního patentu, zejména
Z. J. Medek). Neménû pﬁínosná byla relativnû dÛsledná orientace na moravsk˘ prostor, upozorÀující na signifikantní odli‰nosti ve v˘voji druhé z ãesk˘ch zemí,
respektive olomouckého (arci)biskupství
ve srovnání s praÏsk˘m, pﬁed prosazením
osvícenského centralismu. Tím spí‰ byla
oãekávána publikace druhého dílu, ponûvadÏ první svazek zÛstal pﬁeci jen omezen
na tradiãní sledování formálních institucí,
biografické údaje o olomouck˘ch biskupech atp., zatímco dûjiny kaÏdodennosti
v nûm byly „nahrazeny“ pﬁeváÏnû jen líãením detailÛ. Proponovan˘ druh˘ díl knihy
v‰ak nane‰tûstí vy‰el aÏ po bezmála dvaceti letech posmrtnû, péãí Zuberov˘ch mlad‰ích kolegÛ – Vojtûcha Cekoty a Milo‰e
Kouﬁila. To s sebou samozﬁejmû nese ﬁadu
problémÛ, takÏe dokonce vyvstává otázka,
mûlo-li k nûmu vzhledem k památce tohoto
v˘znamného moravského (nejen církevního ãi náboÏenského) historika vÛbec dojít.
Av‰ak je‰tû neÏ upozorním na tyto nedo-

290

Recenze
statky, je nutné obsáhlou publikaci blíÏe
pﬁedstavit.
Kniha je rozdûlena do devíti nestejnû
dlouh˘ch kapitol, v nichÏ je pojednána nejprve v˘chova knûÏí v souvislosti se ‰ir‰ím
pohledem na v˘voj vzdûlávání v 18. století,
stav duchovenstva na Moravû, sociální pomûry v barokní dobû, problematika církevnû-ortodoxní i lidové zboÏnosti, vãetnû
jejích zdrojÛ a omezení (pﬁehled o moravsk˘ch a slezsk˘ch tiskárnách a o cenzuﬁe),
aÏ po aplikaci konfesionalizaãní teorie na
toto území a rozbor nekatolick˘ch náboÏensk˘ch skupin. Poslední dvû kapitoly, vûnované tajn˘m nekatolíkÛm a ÏidÛm, pﬁitom
z kusé pozÛstalosti napsali vlastnû aÏ vydavatelé (s. 7-8). Vedle toho je kniha vybavena biografickou poznámkou o autorovi
a soupisem jeho prací (s. 503-510), obsáhl˘mi rejstﬁíky (s. 540-604) a zásluÏnou zdaﬁilou edicí Freyenfelsovy mapy moravské
diecéze z roku 1762.
Autorov˘m zámûrem byl pﬁedev‰ím ponor do problematiky „sociálních dûjin“ víry,
jejích vztahÛ k jin˘m sociokulturním institucím i jejího dobového proÏívání, tedy pohled, kter˘ by doplnil „velké“, institucionální dûjiny o dÛleÏit˘ rozmûr, ponejprv
pﬁinesen˘ ‰kolou Annales a úspû‰nû aplikovan˘ také dal‰ími, zejména nûmeck˘mi
a polsk˘mi historiky. Vûnoval se pﬁitom nejen studiu „tvrd˘ch“ dat, dobov˘ch (proto)statistik a kvantifikovateln˘ch údajÛ,
n˘brÏ zcela v duchu zmínûné metodické
orientace i jejich „zkvalitativnûní“ prostﬁednictvím postulace „mentality“ ãi epochy,
ohraniãené na jedné stranû Tridentinem a na
stranû druhé nástupem osvícenství.
Po vzoru E. W. Zeedena (Die Entstehung der Konfessionen: Grundlagen und
Formen der Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskämpfe, München:
R. Oldenbourg 1965), konvenujícího napﬁ.
i s Delumeauovou pﬁedstavou o „postupné
christianizaci Evropy“, dovr‰ené a „zplo‰tûlé“ aÏ reformací a protireformací, pﬁitom tuto epochu nazval konfesionalizaãní, respektive mentalitu barokní (s. 221-236; podobnû
„mentalisticky“ – tentokrát v‰ak v geografickém smyslu – je pojat i v˘klad o pietas
austriaca, s. 207-220). To má své v˘hody,
ale i nev˘hody; „sociologizující“ pﬁístup

k historii, v Zuberovû pﬁípadû doplnûn˘ je‰tû o autorovu nepochybnou snahu osvûtlit
ménû pouãen˘m kolegÛm skrytá zákoutí
a interpretaãní finesy katolické teologie, na
jednu stranu umoÏÀuje jeho komplexní
uchopení, zároveÀ se v‰ak ipso facto pro
svou obsaÏnost nemÛÏe vyvarovat ãetn˘ch
omylÛ a nepﬁesností.
R. Zuber je napﬁíklad znám revizí tradiãního omylu o tom, Ïe pÛvodci náboÏenské
bouﬁe, vyvolané na Vala‰sku v roce 1777
roz‰íﬁením fale‰ného toleranãního patentu,
nebyli exjezuité (R. Zuber, „PÛvodci nepokojÛ na Vala‰sku r. 1777“, Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘ 38, 1986, 164-167); av‰ak
v recenzované knize napﬁíklad mylnû,
i kdyÏ tradiãnû soudí, Ïe povinnou ‰kolní
docházku zavedla uÏ Marie Terezie (s. 20),
Ïe k vût‰ímu roz‰íﬁení penitenciálÛ do‰lo aÏ
v 16. století (s. 62) nebo Ïe ve v˘chodoãeském toleranãním sektáﬁství bylo praktikováno „adamitství“ (s. 160).
Problematické je i to, Ïe „historická sociologie“ pﬁes své pﬁednosti pﬁedstavuje
z úhlu pohledu moderní historické antropologie dosti problematick˘ metodick˘ rámec
(Z. R. Ne‰por – J. Horsk˘: „Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dûjepisectví, sociologie a sociální antropologie“, Kudûj: âasopis pro
kulturní dûjiny 6/1, 2004, 61-81). Napﬁíklad
interpretace (muÏské) antikoncepce pomocí
techniky coitus interruptus, respektive nechuti pﬁiznávat se k tomuto „hﬁíchu“ ve
zpovûdnici, jako zdroje niÏ‰í muÏské religiozity pﬁed Ïenskou (s. 157), je aÏ pﬁíli‰
zjednodu‰ující, nehledû na nulovou pramennou doloÏitelnost této teze. Síla „sociologizujícího“ v˘kladu je naopak v tom, kde
líãí kontrasty „mentalit“ – nepochopení barokní zboÏnosti osvícenci a její prvoplánové
ru‰ení, nebo neménû pﬁíznaãnû disparátnost
pﬁedosvícenského a moderního chápání
zboÏnosti. Z tohoto dÛvodu Zuber hovoﬁí
o pﬁedosvícenské dobû jako o „stﬁedovûku“
(napﬁ. s. 226), aby tím zdÛraznil fundamentální roli náboÏenství v tomto období (byÈ
nikoli náboÏenství církevnû-ortodoxního),
a pro historiky ponûkud pﬁekvapivû uzavírá,
Ïe „v 19. a 20. století … se idea konfesí pﬁelila do nacionalismu“ (s. 454). Jinak ﬁeãeno,
pﬁistupuje na DurkheimÛv sociologick˘
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funkcionalismus, pﬁedpokládající, Ïe (sociální) úlohu náboÏenství v 19. a 20. století
pﬁevzaly jiné, implicitnû-náboÏenské instituce. Právû pÛsobením knûÏské nacionální
agitace v rodícím se národním hnutí 19. století Zuber vykládá „dechristianizaci národa“ a dodnes trvající rozdíly mezi religiozitou populace v âechách a na Moravû
(s. 136-137).
Podobnû jako F. Kutnara, jehoÏ dílo nane‰tûstí zÛstalo v rukopise je‰tû déle (Obrozenské vlastenectví a nacionalismus: Pﬁíspûvek k národnímu a spoleãenskému
obsahu ãe‰ství doby obrozenské, Praha:
Karolinum 2003), jej t˘Ï funkcionalismus
dovedl k poznání dÛleÏitosti vlivu dobové
(ortodoxní i neortodoxní) literární produkce
a kázání na lidové vrstvy a jejich náboÏenské pﬁedstavy (napﬁ. s. 233, 365), aniÏ by si
dûlal iluze o teologick˘ch znalostech jak na
katolické stranû, tak mezi tajn˘mi nekatolíky (s. 235, 309, 462, 470). DÛkladná znalost
homiletiky a náboÏenské literatury 18. století proto tvoﬁí patrnû nejdÛleÏitûj‰í zdroj
a klíã k poznání lidové zboÏnosti té doby;
zároveÀ je jedním z nejv˘znamnûj‰ích pﬁínosÛ recenzované práce.
Neménû dÛleÏit˘ je autorÛv ‰irok˘ rozhled po (zejména katolické) teologii a jejím
v˘voji; druh˘ díl OsudÛ totiÏ rozhodnû nezÛstává omezen pouze na situaci v 18. století, n˘brÏ v rámci v˘kladu kaÏdé náboÏenské instituce pﬁipomíná i její vznik a dal‰í
v˘voj, mnohdy aÏ do souãasnosti. Plastiãnost tûchto celkov˘ch pﬁehledÛ v‰ak má
i své nev˘hody spoãívající hlavnû v tom, Ïe
autor je pochopitelnû omezen rozsahem
práce, coÏ jej vede k ãasto dost svévolnému
a nûkdy zﬁetelnû prokatolickému v˘kladu.
„Zapomíná“ uvádût dÛleÏitá data, takÏe tﬁeba jeho v˘klad o (obnovené/herrnhutské)
Unitas fratrum je sice vstﬁícn˘, nicménû
v mnoha ohledech neúpln˘ (s. 445-446).
Podobnû „demytologizující“ v˘klad o nízk˘ch jazykov˘ch kvalitách exulantské literární produkce (s. 457, 459) nebere do úvahy skuteãnost, jak v˘jimeãné bylo to, Ïe
ãe‰tí lidoví tajní nekatolíci vÛbec ãetli
a v emigraci dokázali vytvoﬁit ﬁadu (náboÏensk˘ch) literárních dûl (srov. M.-E.
Ducreux, „Kniha a kacíﬁství, zpÛsob ãetby
a kniÏní politika v âechách 18. století“,

Literární archiv PNP 27, 1994, 61-87).
Naopak zase ZuberÛv v˘klad barokních náboÏensk˘ch bratrstev je v nûkter˘ch ohledech plastiãtûj‰í neÏ novûj‰í shrnující studie
J. Mikulce (Barokní náboÏenská bratrstva
v âechách, Praha: Lidové noviny 2000),
která úlohu konfraternit redukuje na soteriologické zaji‰tûní participantÛ. Zuber totiÏ
podtrhuje i jejich „manifestní“ sloÏku,
zboÏnost soustﬁedûnou na jednotlivé svûtce
nebo boÏská tajemství (s. 301) a neváhá pﬁipomenout i negativní sociální funkci bratrstev, jejich elitáﬁství (s. 304), v mnoha ohledech ne nepodobné úloze komunistické
strany jakoÏto „pﬁedvoje“ vût‰inové populace.
Z dal‰ích kladÛ recenzované práce lze
vyzdvihnout napﬁíklad pochopení sociální
reality 18. století, kdy tﬁeba skuteãné pronásledování tajn˘ch nekatolíkÛ rozhodnû neodpovídalo obrazu, jak˘ o nûm vytváﬁely
karolinské zákony a naﬁízení Josefa I.
(s. 412) nebo relativní ãetnost (formálnû nedovolen˘ch) migrací poddan˘ch, a to i pﬁes
hranice (s. 427). ZávaÏné je i zji‰tûní, opût
konvenující s novûj‰ími studiemi, jeÏ
R. Zuber nemohl znát, Ïe podle vnûj‰ích
pramenÛ k protikatolickému ikonoklasmu
ãi antiklerikálním v˘stﬁelkÛm 18. století
nelze je‰tû urãit, byli-li jejich pÛvodci tajní
nekatolíci, nebo jen „zhrzení katolíci“
(s. 149). Naopak o pozitivním, prokatolickém chování vût‰iny populace, která zvnitﬁnila normy barokního katolicismu, svûdãila
ãetná lidová udání knûÏí Ïijících v konkubinátech, aãkoli toto zji‰tûní tvoﬁí protiklad
opaãné tendence, Ïe totiÏ „stát se farní hospodyní bylo ctí i pro dcery ze selsk˘ch statkÛ“ (s. 100). Vedle toho Zuber podal jeden
z prvních moderních v˘kladÛ ãarodûjnick˘ch procesÛ na Moravû a ve Slezsku, stejnû jako rozbor dobového vnímání vampyrismu a jeho roz‰íﬁení (s. 313-335).
Tato a mnohá dal‰í v˘raznû pﬁínosná
zji‰tûní v‰ak nemohou zakr˘t záporné stránky jeho práce. Vedle jiÏ zmínûn˘ch nedostatkÛ se projevují napﬁíklad v pﬁíli‰né závislosti na pováleãn˘ch marxistick˘ch
pracích E. Wintra (Die tschechische und
slowakische Emigration in Deutschland im
17. und 18. Jahrhundert: Beiträge zur
Geschichte der hussitischen Tradition,
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Berlin: Akademie-Verlag 1955), povaÏujícího ãeské emigranty v Berlínû za „základ pozdûj‰ího velkomûstského proletariátu“
(s. 453), aãkoli tomu tak zcela jistû nebylo
(napﬁ. podnikatel J. Scharf/Vostr˘), nebo
v charakterizaci Opoãenské rebelie z roku
1732 jako hnutí nejen náboÏenského, n˘brÏ
patrnû i sociálního (s. 395). Pom˘lenou
pﬁedstavou je i to, Ïe tajní nekatolíci byli
v 18. století knihami z ciziny zásobováni
z nûjaké „dobré vÛle“ (respektive zdarma),
takÏe jejich ztráta pro nû v tomto ohledu nic
neznamenala (s. 415). V˘klad o tom, Ïe kazatel Jan Liberda, pÛsobící ve Velkém
Hennersdorfu a potom v Berlínû, se aÏ
v Prusku „zcela ... ztotoÏnil s luterstvím“
(s. 451), je vyloÏen˘m omylem. Jednak byl
Liberda ordinovan˘m lutersk˘m faráﬁem,
pﬁestoÏe pietistické orientace, takÏe sotva
mohl b˘t augsburskému vyznání protivn˘,
zároveÀ to v‰ak byl právû on, jak uÏ kdysi
vûdûl F. A. Slavík („âeská církev v Berlínû“, Osvûta 6/5, 1876, 321-339: 330), kdo
(proti standardní luterské bohosluÏebné praxi) ãesk˘m emigrantÛm vymohl povolení
podávat Veãeﬁi Pánû v podobû lámaného
chleba (nikoli oplatky).
Nûkteré Zuberovy závûry mohou b˘t
pﬁedmûtem polemik. Napﬁíklad kvantifikovaná niÏ‰í úãast muÏÛ na pﬁijímání vzhledem k poãtu pokﬁtûn˘ch v letech 1767-1768
nemusí znamenat niÏ‰í religiozitu muÏské
ãásti populace, jak soudí Zuber (s. 181).
MÛÏe totiÏ souviset jednak se statisticky
vy‰‰í úmrtností muÏÛ ve v‰ech vûkov˘ch
skupinách, která patﬁí mezi nemnoho konstant demografického v˘voje, vedle toho
v‰ak mÛÏe b˘t dÛsledkem konkrétních historick˘ch událostí. Populace narozená v letech 1767-1768 totiÏ nebyla ekvivalentní
generaci, jeÏ v téÏe dobû pﬁijímala, mimo jiné pro vnûj‰í vliv válek o rakouské dûdictví,
které samozﬁejmû negativnûji zasáhly muÏskou ãást populace.
Pﬁes tyto nedostatky lze Zuberovu syntézu povaÏovat za nezpochybnitelnû pﬁínosnou, v ﬁadû ohledÛ objevnou a vzhledem
k jejímu sociologizujícímu pojetím, projevujícímu se po vzoru ‰koly Annales napﬁ.
v konceptualizaci rodiny (s. 177), za stále
je‰tû neotﬁelou v ãeském akademickém prostﬁedí. Problematiãtûj‰í je v‰ak praktické

provedení jejího posthumního vydání, respektive vÛbec jeho pﬁipu‰tûní. I kdyÏ se
vydavatelé za‰tiÈují autorovou pﬁedstavou
o relativní dokonãenosti díla (s. 7), v˘razná
disproporce v délce jednotliv˘ch kapitol
(nejkrat‰í má 10 stran, nejdel‰í 172 stran)
a partikulární, nehotov˘ charakter nûkter˘ch z nich svûdãí jednoznaãnû o opaku.
Napﬁíklad v˘klad o cenzuﬁe (s. 353-372) je
vûnován hlavnû jejím institucionálním promûnám a zejména ústupu Tovary‰stva
JeÏí‰ova od moci, aniÏ by bylo ‰íﬁeji zmínûno, co tvoﬁilo její (mûnící se) ideov˘ základ,
nebo jak se v praxi projevovala. Stejnû je
tomu i v pﬁípadû ãetn˘ch doslovn˘ch opakování, která zﬁejmû mûla tvoﬁit shrnutí jednotliv˘ch kapitol. T˘ká se to napﬁíklad
zdvojení v˘kladu o potuln˘ch klericích
(s. 125 a 141), úvahy o rozdílnosti ãeské
a moravské situace, doprovozené totoÏn˘m
citátem J. Hanzala (s. 136 a 152) ãi charakteristiky P. J. Koﬁisky (s. 413 a 428); podobnû je do oddílu vûnovaného teologické
fakultû olomoucké univerzity (s. 56-86) neorganicky vãlenûno shrnutí o ‰kolství v 18.
století obecnû (s. 84-85). V knize se na druhou stranu setkáváme i s v˘razn˘mi rozpory v hodnocení konkrétních historick˘ch
skuteãností. Zatímco napﬁ. na s. 194 Zuber
soudí, Ïe osvícence – konkrétnû Dobrovského a Haye – nelze povaÏovat za my‰lenkové pﬁedchÛdce II. vatikánského koncilu,
na s. 194 je jeho názor opaãn˘. Podobnû
podle v˘kladu na s. 243 byla existence neortodoxní lidové zboÏnosti charakteristická
jenom pro katolickou ãást Evropy, zatímco
na s. 309 tvrdí, Ïe byla obecná. KdyÏ uÏ se
totiÏ editoﬁi odhodlali k problematickému
„dopsání“ druhého dílu OsudÛ, asi mûli nalézt odvahu i k redukci jiÏ existujícího textu, protoÏe stávající podoba díla rozhodnû
není projevem dokonalého zvládnutí obsahu a formy.
(Neradostnou) kapitolu ostatnû pﬁedstavuje vlastní ediãní práce. OceÀuji sice její
rozsah, nicménû to neopravÀuje k ãetn˘m
omylÛm i vyloÏen˘m chybám. Rozsáhlé
rejstﬁíky jsou totiÏ na mnoha místech nepﬁesné (napﬁ. odkaz na J. L. Haye, v rejstﬁíku na s. 553 uvádûn˘ ke s. 191, se ve skuteãnosti t˘ká s. 194), nemluvû o zásadních
kontextuálních neznalostech, projevujících
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se napﬁíklad v citacích vlastních jmen badatelÛ. Svûtoznám˘ rumunsk˘ religionista M.
Eliade totiÏ rozhodnû nebyl primárnû historikem (s. 547), na coÏ v ãeském prostﬁedí
poprvé upozornil J. Macek (Husitsk˘ Tábor
10, 1991, 247-248), natoÏ pak Ïenou, jak
implikuje nesprávná vazba na s. 238; francouzsk˘ katolick˘ sociolog G. Le Bras se
nepí‰e „Lebras“ (s. 241) a osoba „W. Nundt
(1832-1900)“ (s. 239) neexistovala vÛbec –
na rozdíl od nûmeckého filosofa a psychologa W. Wundta, kter˘ v‰ak zemﬁel aÏ v roce 1920. Ani Ïidovské osvícenství nepﬁepisujeme „haskalah“ (s. 490), n˘brÏ „haskala“
atd. Má-li pﬁitom kniha slouÏit jako skuteãná pokladnice informací o religiozitû
18. vûku a jejích interpretacích, jak si to nepochybnû R. Zuber pﬁedstavoval, sotva lze
tyto a podobné chyby povaÏovat toliko za
marginální. Naopak bych pochopil hláskovou rÛznost v pﬁepisech latinského „i“ –
kdyby ov‰em v knize nedbalostí ediãní práce nekolísala! Vezmeme-li za pﬁíklad známou zásadu augsburského náboÏenského
míru cuius regio, eius religio, autorem diskutovanou na mnoha místech, její podoby
variují od dvou „i“ (s. 200) pﬁes dvû „j“
(s. 377) aÏ po „kombinovan˘“ tvar cuius regio, ejus religio (s. 384)! Nechci se na tomto místû utápût v hnidopi‰ské kritice podruÏností, proto uvedu uÏ jen jednu, po
mém soudu vyloÏenû trapnou skuteãnost.
V druhém dílu OsudÛ se totiÏ rÛzní i rok
vydání dílu prvního – zatímco v knize je
(správnû) uvedeno vroãení 1987 (s. 509,
606), na pﬁedsádce je uveden rok 1986!
Tyto ne‰Èastné ediãní chyby, stejnû jako
nerovnomûrn˘ a nedopracovan˘ charakter
textu vnukají otázku, pﬁispûje-li posmrtné
vydání druhého svazku stûÏejního díla moravského náboÏenského historika k jeho
vût‰í proslulosti, nebo bude-li tomu spí‰e
naopak. Je to jistû ‰koda právû proto, Ïe je
zﬁejmé, Ïe „skoro hotov˘“ rukopis rozhodnû nemûl zÛstat zapomenut v nûjakém archivu. SvûÏí styl a v mnoha ohledech neotﬁelá argumentace jeho autora, jiÏ jsem se
snaÏil alespoÀ v nûkter˘ch rysech pﬁiblíÏit,
totiÏ mohou vyvolávat diskuse nebo i pochybnosti, av‰ak tím rozhodnû nepostrádají
na v˘znamu a inspirativnosti. Tím spí‰, Ïe
na‰e náboÏenské dûjiny 18. století na své

souborné zpracování dosud ãekají, pﬁiãemÏ
právû práce R. Zubera pro nû nepochybnû
bude jedním z klíãov˘ch zdrojÛ.
ZDENùK R. NE·POR

Vladimír Sadek,
Îidovská mystika,
Praha: Fra 2003, 220 s.
V poslední dobû se mÛÏeme setkat se
vzrÛstající ﬁadou knih, které z rÛzn˘ch hledisek v˘luãnû ãi alespoÀ ãásteãnû pojednávají o kabale, nejznámûj‰í odnoÏi Ïidovské
mystické tradice. âasto jsou to ov‰em publikace nevalné hodnoty, které problematiku
Ïidovské mystiky spí‰e zamlÏují a znepﬁehledÀují. Jejich autoﬁi popisují problematiku kabaly zjednodu‰enû, zkreslenû a mnohdy zcela mimo kontext Ïidovsk˘ch dûjin,
náboÏenství a kultury. Do této kategorie
spadá napﬁ. interpretace kabaly jako pouhého systému magick˘ch praktik. Extrémním
pﬁíkladem, kter˘ ov‰em není, obzvlá‰tû
v USA, nijak ojedinûl˘, pak mÛÏe b˘t prezentace kabaly jako souboru praktick˘ch receptÛ na zachování zdraví a dosaÏení úspûchu v osobním Ïivotû. Jen velmi malá ãást
literatury o Ïidovské mystice pochází z akademického prostﬁedí a od autorÛ s hlubok˘mi znalostmi hebrejsk˘ch dûjin, kultury
a jazyka. Vladimír Sadek, kter˘ se uÏ nûkolik desetiletí vûnuje problematice dûjin Ïidovské kultury, náboÏenské filozofie a pﬁedev‰ím právû mystiky, mezi takovéto
znalce zcela nepochybnû patﬁí. Jeho práce
jsou spolu s pﬁeklady nûkolika knih Gershoma Scholema (Kabala a její symbolika,
Praha: Volvox Globator 1999; Davidova
hvûzda, Praha: Nakladatelství F. Kafky
1995) tím nejhodnotnûj‰ím, co k dané problematice v ãe‰tinû existuje.
Kniha Îidovská mystika je fakticky roz‰íﬁenou verzí jedné ze Sadkov˘ch star‰ích
publikací (Îidovská mystika v Praze, Praha:
Spoleãnost Ïidovské kultury 1992), jejíÏ
obsah tvoﬁí záznam ‰esti jeho pﬁedná‰ek pro
veﬁejnost z roku 1991. S nejvût‰ími zmûnami se setkáme pﬁedev‰ím v úvodních pasá-

