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Autora recenzované publikace není nut-
né odborné vefiejnosti pfiedstavovat. MnoÏ-
ství dosud publikovan˘ch monografií a od-
born˘ch studií (viz napfi. Vladimír
Podborsk˘, Pravûká sociokultovní architek-
tura na Moravû, Brno: Masarykova univer-
zita 1999) jej nepochybnû fiadí mezi pfiední
evropské odborníky na pravûkou religiozitu,
zejména pro ta období pravûku, na nûÏ je
specializován (pfiedev‰ím období neolitu
a dobu bronzovou). 

Podborského dosud nejobsáhlej‰í dílo
NáboÏenství pravûk˘ch EvropanÛ je z hle-
diska tématu, ale i rozsahu, dílem mimofiád-
n˘m, a to minimálnû ve stfiedoevropském
kontextu. V ãeském jazyce se o pfiehledné
zpracování pravûké religiozity – zde jen na
území na‰eho státu – pokusil Jifií Neustupn˘
v relativnû útlé (151 s.) knize NáboÏenství
pravûkého lidstva v âechách a na Moravû
(Praha: Îivot a práce 1940), a o cel˘ch 54
let pozdûji Vladimír Podborsk˘ v opût ne-
pfiíli‰ rozsáhlé knize (177 s.) NáboÏenství
na‰ich prapfiedkÛ (Brno: Masarykova Uni-
verzita 1994). Publikaci podobného zamûfie-
ní v evropském kontextu pfiedstavuje napfi.
autorem zmiÀované dílo Iny Wunnové Reli-
gionen in vorgeschichtlicher Zeit (Stuttgart:
Kohlhammer 2005). V pomûrnû frekvento-
vané publikaãní oblasti pravûk˘ch a ranû
historick˘ch náboÏensk˘ch systémÛ patfií
obsáhlé syntézy k ménû ãast˘m. Je pochopi-
telné, Ïe pro rozsah tematického zábûru
a teoretickou obtíÏnost látky se drtivá vût‰i-
na autorÛ zamûfiuje na diachronní studium
urãitého religiozního jevu, kulturnû kontex-
tuální studium konkrétního náboÏenského
systému anebo obecnû teoretické problémy
archeoreligionistick˘ch bádání (zpravidla
doplnûné o pfiípadové studie). Pfies tento
zfiejmû oprávnûn˘ obecn˘ trend se Vladimír

Podborsk˘ ve své monografii pokusil
o „struãnou syntézu náboÏenství pravûk˘ch
… a ranû stfiedovûk˘ch EvropanÛ“ (s. 3).
Jde tedy o ambiciózní snahu postihnout nej-
podstatnûj‰í znaky fenoménu lidské religio-
zity a hlavní smûry jejího v˘voje na základû
zachycení a anal˘zy pfiedev‰ím rituálního
chování pfiíslu‰níkÛ mnoha archeologick˘ch
kultur. Geografick˘ prostor a ãasov˘ hori-
zont jsou v tomto pfiípadû obrovské: od
stfiedního, resp. mlad‰ího paleolitu aÏ po
christianizaci jiÏ historick˘ch GermánÛ,
SlovanÛ a baltsk˘ch etnik. Zcela patfiiãnou
se pak jeví snaha o teoreticko-metodologic-
ké zakotvení vlastního faktografického ob-
sahu: Podborsk˘ usiluje o to „ne snad defi-
novat, spí‰e jen charakterizovat subobor,
kter˘ lze oznaãit jako archeoreligionistika
a kter˘ se dosud ve stfiedoevropském pro-
stfiedí dostateãnû neetabloval“ (s. 3). ZÛstá-
vá otázkou, zda se v tomto pfiípadû nestává
‰irok˘ zábûr monografie z pováÏlivého pfií-
mo neúnosn˘m. 

Kniha je ãlenûna do dvou hlavních ãástí:
teoretické (s. 8-89) a archeoreligionistické,
pojednávající o pravûk˘ch a ranû historic-
k˘ch náboÏensk˘ch systémech samotn˘ch
(s. 93-560). Pfiehlednû jsou tak zmínûny
v‰echny v˘znamné náboÏenské systémy
pravûké Evropy, od paleolitick˘ch aÏ po et-
nická náboÏenství ThrákÛ, Sk˘tÛ, EtruskÛ,
KeltÛ, GermánÛ nebo SlovanÛ. Opomenut
není ani problém christianizace nûkter˘ch
z tûchto národÛ. Ke kaÏdé kapitole, které
opl˘vají mnoÏstvím kvalitních fotografií
a ilustrací, je pro pfiehlednost a moÏnost
rychlé orientace pfiipojen pfiíslu‰n˘ seznam
literatury.

Jednotlivé kapitoly jsou dále ãlenûny do
oddílÛ pfiibliÏnû podle této struktury: Obec-
né uvedení do kulturního kontextu typické-
ho pro jednotlivá archeologická období ne-
bo pozdûji etnika. Dále následuje oddíl
nastiÀující hlavní charakteristiky náboÏen-
ského klimatu dan˘ch období. Rekonstruk-
ce samotn˘ch náboÏensk˘ch systémÛ z ar-
cheologick˘ch a u protohistorick˘ch kultur
i písemn˘ch pramenÛ je provedena na ma-
trici oddílÛ „teoreticko-dogmatická sloÏka“,
„prakticko-kultovní sloÏka“ a „institucio-
nálnû-organizaãní sloÏka“. Relativnû samo-
statnû jsou koncipovány oddíly zab˘vající
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Autor knihy je vedoucím Ústavu religio-

nistiky Filozofické fakulty Masarykovy
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zvlá‰tním zfietelem k problematice studia

nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí. 

Kniha je pfiíspûvkem k metodologii studia

nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí, coÏ je téma

v ãeském prostfiedí dosud málo zpracova-

né. Autor zde prostfiednictvím problémÛ,

které jsou spojené s konceptualizací klíão-

v˘ch pojmÛ uÏívan˘ch pfii typologizaci jednotliv˘ch náboÏensk˘ch skupin,

ukazuje na tenkou hranici mezi „vûdeckou“ metodou a ideologií. Právû tato

hranice je pfii studiu soudobého náboÏenského Ïivota ãasto stírána tak, Ïe pÛ-

vodnû vûdeck˘ pojmov˘ aparát je vyuÏíván k inkviziãním taÏením proti ne-

pohodln˘m ãi jin˘m formám religiozity. Kniha pfiiná‰í kritickou anal˘zu

tûchto typologií, s nimiÏ se pfii studiu nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí mÛÏeme
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