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Hledání ztracené jednoty
PrÛniky nov˘ch náboÏenství a ekologie
DU·AN LUÎN¯
Tﬁetí svazek ediãní ﬁady „Promûny náboÏenství“ vydávané péãí Ústavu religionistiky FF MU v Brnû.
Autor knihy je docentem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnû. Jeho odborn˘m zamûﬁením je sociologie náboÏenství, se zvlá‰tním zﬁetelem k problematice nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí a zmûn náboÏenského
Ïivota v podmínkách globální kultury.
Ambivalentnost moderní doby spoãívá
v jejím tlaku na individualizaci, která v‰ak
na druhou stranu vede k hledání jednoty.
Existuje nûkolik oblastí lidského my‰lení, kde toto téma hraje klíãovou roli.
Vût‰inou to jsou rÛzné formy ideologie, v nichÏ se uplatÀuje pﬁedstava svûta jako smysluplného celku. Mezi ty, jejichÏ legitimizaãní síla hledání jednoty je nejv˘raznûj‰í, patﬁí bezesporu náboÏenství a ekologie.
Publikace Hledání ztracené jednoty se snaÏí najít místa, v nichÏ se tyto dvû
vize svûta prolínají. Soustﬁeìuje se na nûkteré moderní verze náboÏenství
a environmentalismu, tj. na vybraná nová náboÏenství a na nûkteré proudy
v souãasném environmentálním my‰lení, které z náboÏenství ãerpají a nacházejí v nûm vhodn˘ nástroj k v˘kladu svûta.
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Vybrané texty ze sociologie náboÏenství
DU·AN LUÎN¯
Dvanáct˘ svazek ediãní ﬁady „Religionistika“ vydávané péãí Ústavu religionistiky
FF MU v Brnû.
Autor knihy je docentem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnû. Jeho odborn˘m zamûﬁením je sociologie náboÏenství, se zvlá‰tním zﬁetelem k problematice nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí a zmûn náboÏenského
Ïivota v podmínkách globální kultury.
Kniha pﬁedkládá ukázky z dûl v˘znamn˘ch autorÛ, jejichÏ ideje v˘znamnou mûrou ovlivnily ãi dosud ovlivÀují sociologické uvaÏování o náboÏenství. Základní
tezí publikace je idea, Ïe náboÏenství konstruuje univerzální ﬁád, kter˘ svût
obdaﬁuje smyslem. NáboÏenství pak vzná‰í nárok na takové spoleãenské
a kulturní uspoﬁádání, které tomuto univerzálnímu ﬁádu odpovídá. Vybrané
texty popisují nejen základní sociologickou perspektivu, ale také procesy
konstruování univerzálního ﬁádu svûta, producenty a udrÏovatele této konstrukce. Kniha se téÏ vûnuje procesÛm, které dnes tento ﬁád zpochybÀují,
a snahám, které se jej naopak snaÏí obnovit.
Vybrané texty M. Webera, É. Durkheima, K. Marxe, P. Bergera, T. Luckmanna, C. Geertze, M. Juergensmeyera, M. Featherstona, R. Robertsona, G. Kepela, M. Mendela a P. Bar‰i jsou doplnûny úvodní studií editora publikace.
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