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Komparativní religionistické studie neb˘vají v ãeském prostﬁedí právû nejãastûj‰í.
Vût‰ina prací, které mají tento charakter
a s nimiÏ se mÛÏe ãesk˘ ãtenáﬁ seznámit,
jsou pﬁeklady povût‰inou star‰ích dûl. Poãin
pracovníkÛ a studentÛ praÏského Ústavu filosofie a religionistiky FF UK tak mÛÏe b˘t
z mnoha dÛvodÛ chápán jako impuls k vydávání pÛvodních ãesk˘ch studií, sborníkÛ
ãi dokonce monografií v oblasti komparativní religionistiky.
Recenzovaná publikace vznikla jako v˘sledek pﬁedná‰kového cyklu, kter˘ mûl ukázat religionistiku jako obor neomezující se
na izolované studium jednotliv˘ch náboÏenství, ale studující náboÏenství napﬁíã
rÛzn˘mi kulturními kontexty. Téma cyklu
„pojetí boÏství, du‰e, zla a osudu“ bylo pﬁitom zvoleno tak, aby nebylo úzce náboÏenské, ale pﬁesahovalo i do oblasti filosofie (s.
7). Sám editor si v pﬁedmluvû uvûdomuje
úskalí takového poãinu, a to zejména s ohledem na nejednotnou metodologii a rozdílné
postoje a pﬁístupy jednotliv˘ch autorÛ.
Proto také nepovaÏuje sborník za ucelen˘
pﬁehled zkoumané problematiky, ale spí‰e
za zdroj moÏné inspirace pro dal‰í religionistické bádání.
Obsah sborníku BÛh a bohové tvoﬁí
sedm víceménû samostatn˘ch studií, které
spojuje jediné – téma pojetí boÏství v jednotliv˘ch kulturách. První studií je pﬁíspûvek Dalibora Antalíka „Pojetí boÏství
v pﬁedhelénistické Mezopotámii“ (s. 9-30).
Díky autorovû erudici se ãeskému ãtenáﬁi
dostává do ruky velmi hutn˘ a zároveÀ srozumiteln˘ pﬁehled hlavních náboÏensk˘ch
pﬁedstav Mezopotámie. Pﬁípadn˘ zájemce
si tak díky této studii udûlá dobrou pﬁedstavu o pojetí boÏství star˘ch SumerÛ a AkkadÛ. Vedle v˘znamn˘ch jevÛ, jako je antro-

pomorfní reprezentace boÏství, vûnoval autor analytickou pozornost také dal‰ím moÏnostem prezentace boÏství (zoomorfní,
moÏnosti abstraktních pﬁedstav) a rovnûÏ
astrálnímu charakteru nûkter˘ch mezopotámsk˘ch bohÛ. Neménû zajímav˘mi ãástmi Antalíkovy studie jsou pasáÏe vûnované
sociomorfním pﬁedstavám o boÏském svûtû
a promûnám vztahÛ mezi mezopotámsk˘mi
bohy. V této souvislosti zmiÀuje autor teorii
tzv. fokalizace René Folleta, podle níÏ docházelo na úrovni náboÏenského Ïivota star˘ch MezopotámcÛ k procesu, díky kterému
bylo moÏné se podle okolností obracet na
jedno boÏstvo, jeÏ zástupnû pﬁedstavovalo
cel˘ panteon. Tuto tendenci, která by mohla
svádût k tvrzení o existenci „monoteistick˘ch tendencích“, je ale tﬁeba podle Antalíka brát velmi opatrnû. DÛvodem je fakt, Ïe
fokalizace nevyluãovala, aby byl za jin˘ch
okolností analogick˘m zpÛsobem osloven
jin˘ bÛh ãi bohynû.
Dal‰ím pﬁíspûvkem je ãlánek Radka
Chlupa, editora sborníku, vûnovan˘ „Pojetí
boÏství v ¤ecku“ (s. 31-57). Autor se v nûm
soustﬁeìuje pﬁedev‰ím na pojetí boÏství,
které se vytváﬁí díky homérské m˘topoetice,
ale také na jeho reinterpretaci v rámci ﬁecké
protofilosofické a filosofické tradice. Obraz
„ﬁeckého boÏství“, kter˘ Radek Chlup pﬁedkládá, je tak nejen velmi plastick˘, ale pﬁedev‰ím vyrovnan˘. Jednoznaãnû napﬁíklad
odmítá zjednodu‰ené pojetí homérsk˘ch
bohÛ jako degenerující linii. Stejnû jako
my‰lenku, Ïe homérsk˘ antropomorfismus
je v˘razem básníkovy nereflektované, m˘tické zku‰enosti. Naopak povaÏuje jej za
úspû‰n˘ pokus o vytvoﬁení jakési racionální
teologie, která pojala pestrost náboÏensk˘ch tradic do univerzálního panteonu,
v nûmÏ mûla v‰echna boÏstva jasnû dan˘
vnitﬁní tvar a osobnost (s. 36). Zajímavû se
vyjadﬁuje i o filosofické reakci na homérské
náboÏenství, kterou nechápe konvenãnû jako principiální kritiku náboÏenství, ale spí‰e jako pokus o náboÏenskou reformu.
Jejím cílem jiÏ není pouhé vná‰ení ﬁádu, ale
prezentace boÏství coby modelu ãiré dokonalosti (s. 46). Díky tomuto posunu jiÏ pﬁestávají b˘t bohové vnímáni jako jasnû vyhranûné osobnosti a zaãínají b˘t povaÏováni
za metafyzické entity, které se ãlovûku v ni-
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ãem nepodobají. DÛsledkem toho není jen
abstraktní pﬁedstava boÏství coby Nejvy‰‰í
ideje, Prvního hybatele ãi imanentního vesmírného ﬁádu, ale také stále vût‰í distance
mezi svûtem a boÏstvím, která je jednou
z nejv˘raznûj‰ích charakteristik filosofického pojetí boÏství.
Tﬁetí kapitolu sborníku tvoﬁí pﬁíspûvek
Lenky Karfíkové nazvan˘ „KﬁesÈanské pojetí boÏství“ (s. 58-82). Jako jedin˘ byl tento pﬁíspûvek jiÏ publikován. To v‰ak není
jeho jediná „v˘jimeãnost“. Od ostatních se
li‰í i svojí intencí, která je spí‰e teologická
neÏ religionistická, coÏ ostatnû autorka sama v úvodních vûtách pﬁiznává. Díky tomu
jde spí‰e o prezentaci kﬁesÈanského sebeporozumûní a pﬁehledn˘ rozbor nejv˘znamnûj‰ích teologick˘ch konceptÛ a pojmÛ,
které se podílely na teologickém obrazu
kﬁesÈanského boha – konceptu BoÏího království, vzkﬁi‰ujícího a vzkﬁí‰eného Boha,
milujícího Boha. Vedle této anal˘zy, která
vychází pﬁedev‰ím ze soudobé biblické hermeneutiky, podává Lenka Karfíková také
struãn˘ pﬁehled krystalizace nûkter˘ch
hlavních kﬁesÈansk˘ch dogmat souvisejících s pojetím boÏství. Jde zejména o trojiãní dogma, dogma o Kristovû bohoãlovûãenství ãi pojetí Boha jakoÏto Stvoﬁitele.
Zvlá‰tû tento pﬁehled je velmi uÏiteãn˘ jako
jasn˘ a struãn˘ úvod do studia základních
kﬁesÈansk˘ch dogmat.
Dal‰ím podobou boÏství, prezentovanou
v tomto sborníku, je „Pojetí boha v islámu“,
které pﬁedstavuje pﬁední ãesk˘ znalec islámu Lubo‰ Kropáãek (s. 83-97). Ve své studii se vûnuje struãnému pﬁehledu nejv˘znamnûj‰í diskurzÛ, v nichÏ se s pojmem
Boha mÛÏeme v muslimském svûtû setkat.
Po úvodní ãásti, která se zamûﬁuje na koránské pojetí a rozbor jména Alláh, se tak mÛÏeme seznámit s pojetím boÏství v kalámu
(islámské teologii), falsafû (islámské filosofii), v súfismu ãi v lidové tradici. Tento pﬁehled má charakter roz‰íﬁeného slovníkového hesla, coÏ je v nûkter˘ch ohledech
‰koda, protoÏe by jistû stálo za úvahu vedle
deskriptivního pﬁehledu nûkteré pojmy
a koncepty problematizovat.
Páté pojetí boÏství, které recenzovaná
publikace nabízí, je Ïidovská koncepce boÏství (s. 99-129). Autorem je Milan Lyãka,

jenÏ se pokusil systematicky pﬁedstavit jednotlivé charakteristiky Boha, jak je podávají talmudické a post-talmudické interpretace
Tenaku. Nejde proto o anal˘zu konstituce
Ïidovského pojetí boÏství jako spí‰e o ahistorické pﬁedstavení rabínské koncepce.
Z této pozice jsou pﬁedstavovány BoÏí jedinost, Ïidovsk˘ anikonismus ãi BoÏí transcendence. V˘sledkem je zhu‰tûn˘ pﬁehled
rabínského pojetí boÏství doplnûn˘ o interpretace soudobého judaismu. V mnoha
ohledech má tak LyãkÛv pﬁíspûvek ve své
základní intenci a metodologii nejblíÏe studii Lenky Karfíkové.
Pﬁedposlední pﬁíspûvkem je studie
Lubomíra Ondraãky vûnovaná indick˘m
náboÏensk˘m systémÛm a jejich koncepcím
boÏství (s. 131-159). Tato staÈ je ze v‰ech
nejvíce zamûﬁena historicky. Její autor se
v ní totiÏ pokou‰í struãnû pﬁedstavit v˘voj
pojetí boÏství v ãase (s. 132), kter˘ je na
jedné stranû vymezen ran˘m védsk˘m
období (ca 1500 pﬁ.n.l.) a na stranû druhé
promûnami, které jsou v indické kultuﬁe
spojené s kontakty s evropskou civilizací
(od ca 1500 aÏ po souãasnost). Jako u ostatních studií se i zde autor opíral o rozsáhlou
recentní literaturu, díky ãemuÏ se mÛÏe ãesk˘ zájemce o dûjiny náboÏenství v kostce
seznámit s nejv˘znamnûj‰ími pﬁelomy v indickém náboÏenském my‰lení, a to ve svûtle nejnovûj‰ích poznatkÛ. Toto obeznámení
je velmi pﬁínosné i pﬁesto, Ïe, jak autor sám
uvádí, jde o obraz normativního náboÏenství, kter˘ nezahrnuje lidové náboÏenství.
To pracuje s pojetím ãasto naprosto rozdíln˘m, pojetím, v nûmÏ hlavní roli namísto
muÏského boÏstva ãi abstraktního boÏského
principu hrají rÛzné lokální bohynû, démoni, duchové a magické síly (s. 155).
Poslední ãástí recenzované publikace je
kapitola vûnovaná pojetí boha u star˘ch
GermánÛ (s. 161-188). Jejím autorem je Jiﬁí
Star˘, doktorand Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. I zde se mÛÏeme setkat s pokusem o struãné pﬁedstavení nejv˘znamnûj‰ích pﬁedstav t˘kajících se pojetí boÏství,
které je tentokrát opﬁené pﬁedev‰ím o jazykov˘ rozbor starogermánsk˘ch literárních
památek, zvlá‰tû Eddy. Tento lingvistick˘
pﬁístup je na nûkter˘ch místech doplnûn
snahou o komparaci germánsk˘ch náboÏen-
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sk˘ch pﬁedstav s pﬁedstavami a koncepcemi
ostatních indoevropsk˘ch kultur. Díky tomu
mÛÏe pﬁípadn˘ ãtenáﬁ získat pﬁi souãasném
nedostatku relevantní ãesky psané literatury
kvalitní vhled do základních rysÛ germánsk˘ch náboÏensk˘ch pﬁedstav a seznámit se
s hlavními postavami germánského panteonu a s jejich interpretací.
Celkovû je moÏné knihu BÛh a bohové
hodnotit velmi pozitivnû, protoÏe vedle fundovan˘ch pﬁehledÛ vybran˘ch náboÏensk˘ch koncepcí se mohou její ãtenáﬁi seznámit i s pﬁehledem kvalitní literatury, kter˘ je
souãástí kaÏdé studie. StudentÛm religionistiky a zájemcÛm o tuto vûdu se tak dostává
do ruky dobrá uãebnice, která zaplÀuje jednu z mnoha dûr existujících v ãeské religionistické literatuﬁe. Bylo by dobré, kdyby se
podobnû koncipované tituly objevovaly ãastûji a vedle brnûnské ﬁady Religionistika se
objevila i dal‰í religionistická edice zamûﬁená napﬁíklad právû na komparaci jednotliv˘ch náboÏenství ãi náboÏensk˘ch fenoménÛ. Bylo by ale vhodné, aby publikace
tohoto typu zahrnovaly také metodologické
studie, které by umoÏnily lépe uchopit zpracovávanou problematiku.
DAVID VÁCLAVÍK

Alois Kﬁi‰Èan,
Poãátky pastorální teologie
v ãesk˘ch zemích,
Praha: Triton 2004, 133 s.
ISBN 80-7254-605-8.
Zatímco politické i sociální dûjiny druhé
poloviny 18. století patﬁí mezi tradiãní zájmy ãeské historiografie, o duchovních dûjinách tohoto období to rozhodnû neplatí.
Z hlediska historického poznání je naopak
osvícenství, jak nedávno poznamenala D.
Tinková, „dobou temna“ (Daniela Tinková,
Hﬁích, zloãin, ‰ílenství v ãase odkouzlování
svûta, Praha: Argo 2004, 27). Je to ‰koda,
protoÏe právû zde je tﬁeba hledat poãátky
ãeského národního obrození, ale i moderní,

potaÏmo (stále je‰tû) souãasné konceptualizace svûta vÛbec, stejnû jako zrod dlouho trvajících náboÏensk˘ch forem a institucí.
Osvícenské náboÏenské reformy, mírnûj‰í
za Marie Terezie a radikálnûj‰í hlavnû v období samovlády jejího prvního syna, formovaly ãeskou religiozitu mnohdy aÏ do 20.
století. Nedostatky dûjezpytného bádání
proto musí doplÀovat teologové, nejãastûji
z ﬁad protestantsk˘ch církví, i kdyÏ stále je‰tû koncepãnû nej‰ir‰í dílo vûnované „rakouskému“ osvícenství pochází z pera (tehdy je‰tû) katolického teologa E. Wintra.
·edesát let stará práce vyÏaduje v ﬁadû ohledÛ upﬁesnûní ãi doplnûní. VÛbec bych se pﬁitom nebránil, kdyby to znovu bylo z pera
katolického bohoslovce, pokud by ‰lo o studii vyhovující vûdeck˘m standardÛm. Práce
Aloise Kﬁi‰Èana vûnovaná poãátkÛm pastorální teologie, tedy nav˘sost osvícenskému
teologickému projektu, v‰ak tato kritéria
splÀuje jen zãásti – její autor se snaÏí prostﬁednictvím poznání poãátkÛ pastorální
teologie ovlivnit její souãasné smûﬁování,
coÏ je sice záleÏitost teologická, av‰ak
v principu by nemusela b˘t na ‰kodu relevantní vûdecké práci.
PotíÏ je spí‰e v tom, Ïe Kﬁi‰Èanovo dílo
má charakter kvalitní diplomní práce, ale
nic víc; autor nadto nezná ani standardní domácí díla na dané téma. Odpustil bych mu
pominutí nedávno vy‰lého druhého dílu
Zuberov˘ch náboÏensk˘ch dûjin Moravy
v 18. století (Rudolf Zuber, Osudy moravské
církve v 18. století II, Olomouc: Matice cyrilometodûjská 2003), protoÏe práce na knize asi trvala del‰í ãas, stejnû jako âinátlovy
ãasopisecké studie (Kamil âinátl: „Katolické osvícenství a koncept pastorální teologie“, Kudûj: âasopis pro kulturní dûjiny 2,
2000, 28-39), ale diskuse o pastorální teologii bez znalosti kupﬁíkladu Dobrovského
olomouck˘ch pﬁedná‰ek (viz Miloslav KaÀák et al. [eds.], Z náboÏenského odkazu
Josefa Dobrovského, Praha: ÚCN 1954,
143-207) je pﬁinejmen‰ím na pováÏenou.
Navíc diskutuje-li autor o olomouckém generálním semináﬁi, pﬁípadnû univerzitû, nemûl by zapomínat, Ïe vedle studie F. Cinka,
z níÏ s jist˘mi (oprávnûn˘mi) rozpaky vychází, existují jeho dal‰í dûjiny z pera
J. Drábka (Jan Drábek, Moravsk˘ generální

