
poprvé, podrobn˘m a ucelen˘m zpÛsobem,
prezentuje skuteãnû moderní pfiístup ke stu-
diu fiímského náboÏenství, opro‰tûn˘ od
mnoha problematick˘ch v˘chodisek spoje-
n˘ch se star‰ími badatelsk˘mi pfiístupy. 

V oddílu „Struktury“ Rüpke pfiedstavuje
fiímské pojetí boÏství a panteonu, jednotlivé
podoby rituálÛ a rovnûÏ zpÛsoby, s jak˘mi
¤ímané mohli nahlíÏet na vlastní náboÏen-
skou tradici. Za pozornost stojí pfiedev‰ím
kapitola vûnovaná fiímsk˘m bohÛm a vlast-
nostem, které se s jejich existencí pojily
v pfiedstavách ¤ímanÛ. Opominuta není ani
pro antick˘ svût velmi zásadní problematika
kultu pfiedkÛ, kter˘ lze pokládat za jeden
z nejvytrvalej‰ích a nejcharakteristiãtûj‰ích
projevÛ fiímské religiozity.

Oddíl „Úkony“ otevírá kapitola vûnova-
ná sociálním fiádÛm, pfiedev‰ím pak obûti
a následn˘m hostinám. Vzhledem k autoro-
vû dlouhodobému zájmu o tuto oblast lze ty-
to pasáÏe oznaãit za snad vÛbec nejlep‰í
a my‰lenkovû nejpronikavûj‰í z celé knihy.
RovnûÏ kapitola vûnovaná praktické aplika-
ci rituálÛ, aÈ jiÏ za úãelem udobfiování nebo
naopak po‰kozování (antická magie), obrací
zaslouÏenou pozornost k jedné z nejbûÏnûj-
‰ích forem antické náboÏenské aktivity –
k votivnímu náboÏenství.

Závûreãn˘ tfietí oddíl se zab˘vá sociální
realitou fiímského náboÏenství. Vysvûtluje
pfiíãiny jeho tûsného propojení s mûstsk˘mi
strukturami a podrobnûji pfiedstavuje sociál-
ní skupiny a náboÏenské specialisty podíle-
jící se na jeho fungování. Poslední dvanáctá
kapitola („Od Caesara k Beránkovi: histo-
rické perspektivy“) je pak vûnována histo-
rickému nástinu v˘voje a promûn fiímské
náboÏenské tradice, ke kter˘m do‰lo od do-
by ustavení principátu aÏ po koneãnou
christianizaci fiímské fií‰e.

A nyní nûkolik kritick˘ch postfiehÛ. V re-
cenzi tohoto rozsahu nemíním polemizovat
s jednotlivostmi. Pouãen˘ a dÛslednû religi-
onistick˘ pfiístup Jörga Rüpkeho ke studiu
fiímského náboÏenství, vycházející z dÛ-
kladné znalosti pramenÛ a historického kon-
textu, pokládám za vysoce pfiínosn˘. Pozi-
tivnû hodnotím pfiedev‰ím jeho snahu
nahlédnout rovnûÏ za oponu oficiálních fo-
rem fiímské religiozity. Na druhou stranu se
nemohu ubránit domnûnce, Ïe ve své pole-

mice s britskou ‰kolou Rüpke v nûkter˘ch
pfiípadech zachází pfiíli‰ daleko a ve snaze
vyhnout se Skylle upadá do spárÛ Charybdy.
Rüpkeho snaha spatfiovat v fiímském státním
kultu (sacra publica) jist˘ druh soukromého
náboÏenství praktikovaného pfieváÏnû (nebo
pouze) mezi úzk˘mi vrstvami fiímsk˘ch so-
ciokulturních elit (s. 32-37, 147 et passim)
jde patrnû za hranici pfiípustné interpretace
historického materiálu. Mnohem stfiízlivûj‰í
a pro dal‰í studium komplexnosti forem
fiímského náboÏenství vhodnûj‰í se jeví pfií-
stup dal‰ího nûmeckého badatele Andrease
Bendlina („Looking Beyond the Civic Com-
promise: Religious Pluralism in Late Re-
publican Rome“, in: Edward Bispham –
Christopher Smith (eds.), Religion in Archa-
ic and Republican Rome and Italy: Eviden-
ce and Experience, Edinburgh: Edinburgh
University Press 2000, 115-135, pozn. 167-
171), kter˘ navrhuje chápat sacra publica
jako nedílnou souãást fiímské náboÏenské
identity. ZároveÀ v‰ak odmítá nadmûrnou
absolutizaci vlivu oficiálních forem fiímské-
ho náboÏenství na náboÏenské aktivity je-
dince, neboÈ státní kult v mnoha smûrech
nemohl pruÏnû reagovat na aktuální potfieby
individua.

Jisté v˘tce se nemÛÏe vyhnout ani sa-
motná koncepce knihy. V nûmeckém vydání
nese kniha podtitul Eine Einführung
(„Úvod“). Toto oznaãení v‰ak mÛÏe do jisté
míry pÛsobit jako nechtûná ironie a je jen
dobfie, Ïe bylo v ãeském vydání vynecháno.
Vzbuzuje totiÏ oãekávání, která není schop-
na naplnit. Pokud budou knihu ãíst studenti
religionistiky, klasick˘ch studií nebo zájem-
ci z fiad laické vefiejnosti, ktefií doposud ne-
byli s fungováním fiímského náboÏenství
podrobnûji obeznámeni, bude pro nû znaãnû
obtíÏné získat vûcné informace o jednotli-
v˘ch institucích fiímského náboÏenství
v ucelené a systematické podobû. Autor re-
zignoval (coÏ je samozfiejmû jeho právo) na
jejich podrobnûj‰í pfiedstavení a zamûfiil se
pfiedev‰ím na dÛkladné prokreslení zpÛsobu
jejich fungování. Otevírá pfii tom ãetná té-
mata, která ocení pfiedev‰ím ti z fiad ãtenáfiÛ,
ktefií se antick˘mi náboÏenstvími zab˘vají
dlouhodobû. Rüpke problematizuje nûkterá
zaÏitá tvrzení nebo je staví do zcela jiného
svûtla. Tento pfiístup je samozfiejmû nav˘-
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NáboÏenství ¤ímanÛ (nûmecké vydání:
Die Religion der Römer: Eine Einführung,
München: C. H. Beck 2001) nûmeckého ba-
datele Jörga Rüpkeho v souãasnosti pfiedsta-
vují bezpochyby jednu z nejlep‰ích pfiehle-
dov˘ch prací vûnovan˘ch fiímskému
náboÏenství. Erudicí a rozsahem se jí mÛÏe
vyrovnat snad pouze podobnû zamûfiená
monografie Lucemburãana Johna Scheida
(La religion des Romains, Paris: Armand
Colin 1998). Je proto více neÏ potû‰itelné,
Ïe tato kniha nakonec vychází i v ãeském
pfiekladu, a to díky péãi praÏského naklada-
telství Vy‰ehrad, které tak znovu dokázalo
zaplnit jednu z nedÛstojn˘ch mezer na ães-
kém kniÏním trhu. Pomineme-li sympatic-
ké, leã koncepãnû beznadûjnû zastaralé prá-
ce Radislava Ho‰ka (¤ímské náboÏenství:
Od nejstar‰ích pfiedstav k Caesarovû dikta-
tufie, Praha: Státní pedagogické naklada-
telství 1968) a Ladislava Vidmana (Od
Olympu k Panteonu: Antické náboÏenství
a morálka, Praha: Vy‰ehrad 21997), ãeská
odborná a laická vefiejnost doposud nemûla
k dispozici Ïádnou metodologicky a fakto-
graficky modernû pojatou práci, jeÏ by na-
pravila mnohé stereotypy, které jsou s fiím-
sk˘m náboÏenstvím tradiãnû spojeny.

Jörg Rüpke, v souãasnosti pÛsobící na
univerzitû v Erfurtu, je pfiedním evropsk˘m
znalcem fiímského náboÏenství. Je autorem
nûkolika v˘znamn˘ch monografií (napfi.
Domi militiae: Die religiöse Konstruktion
des Krieges in Rom, Stuttgart: Franz Steiner
1990; Kalendar und Öffentlichkeit: Die
Geschichte der Repräsentation und religi-
ösen Qualifikation von Zeit in Rom, Berlin:
Walter de Gruyter 1995) a bezpoãtu studií
v odborn˘ch ãasopisech nebo sbornících.
Jeho pfiístup k fiímskému náboÏenství pfied-
stavuje jistou protiváhu vÛãi trendu, kter˘
v dané oblasti nastolila v 90. letech 20. sto-
letí dominantní „britská ‰kola dûjin fiímské-
ho náboÏenství“, reprezentovaná pfiedev‰ím

Mary Beardovou, Johnem Northem a Simo-
nem Pricem. Díky snaze uchopit fiímské ná-
boÏenství jako svébytn˘ systém fungující
podle vlastních pravidel se brit‰tí autofii do-
kázali vypofiádat s mnoha anachronick˘mi
a pfiedsudeãn˘mi hodnoceními, které mafiily
podnûtné studium fiímského náboÏenství nû-
kolik pfiedcházejících desetiletí. Tento ús-
pûch v‰ak byl do jisté míry vykoupen nad-
mûrnou nivelizací fiímského náboÏenského
systému a pfiíli‰n˘m dÛrazem na jeho ofici-
ální podoby. Jörg Rüpke se pokou‰í o jistou
korekci tûchto tendencí a snaÏí se na fiímské
náboÏenství nahlíÏet z mnohem ‰ir‰í per-
spektivy. Jeho pfiístup se vyznaãuje dÛsled-
n˘m sociologick˘m zakotvením. ¤ímské
náboÏenství je chápáno jako dÛleÏit˘ systém
komunikace uvnitfi a mezi jednotliv˘mi seg-
menty fiímské spoleãnosti. Rámec religio-
nistick˘ch komparací je pak ãasto obohacen
zapojením ‰ir‰ích etnologick˘ch a antropo-
logick˘ch paralel, které poukazují na uni-
verzálnost (nebo alespoÀ znaãnou roz‰ífie-
nost) nûkter˘ch problémÛ a s úspûchem tak
zbavují antick˘ svût glorioly naprosté v˘ji-
meãnosti, které se u mnoha autorÛ ne zcela
zaslouÏenû doposud tû‰í.

Kniha je tematicky ãlenûna do tfií vel-
k˘ch oddílÛ. Po dvou úvodních kapitolách,
vûnovan˘ch obecné charakteristice antic-
k˘ch náboÏenství a struãnému nástinu fiím-
sk˘ch dûjin od doby zaloÏení mûsta aÏ po
vystoupení Gaia Iulia Caesara (s. 11-65),
následují oddíly zamûfiené na „Struktury“
(kap. 3-5), „Úkony“ (kap. 6-9) a „Sociální
realitu“ (kap. 10-12).

Úvodní první kapitola se zamûfiuje pfie-
dev‰ím na zdÛraznûní nûkter˘ch rozdílÛ,
které fiímská náboÏenská tradice vykazuje
v porovnání s moderním konceptem nábo-
Ïenství uplatÀovan˘m v soudobé Evropû.
V této souvislosti zmiÀuje zejména politic-
k˘ aspekt fiímského náboÏenství, jeho dÛraz
na kolektivní dimenzi rituálÛ, neexistenci
jasnû formulované doktríny a pfiedev‰ím je-
ho zakotvenost ve v‰ech sférách praktické-
ho Ïivota. Tyto obecné metodologické po-
znatky pfiedstavují velmi cenn˘ pfiínos
k obecné diskusi o povaze fiímského nábo-
Ïenství a urãují rámec budoucího v˘kladu
probíran˘ch náboÏensk˘ch fenoménÛ. Tato
ãást je o to pfiínosnûj‰í, Ïe ãeskému ãtenáfii

144 Recenze



poprvé, podrobn˘m a ucelen˘m zpÛsobem,
prezentuje skuteãnû moderní pfiístup ke stu-
diu fiímského náboÏenství, opro‰tûn˘ od
mnoha problematick˘ch v˘chodisek spoje-
n˘ch se star‰ími badatelsk˘mi pfiístupy. 

V oddílu „Struktury“ Rüpke pfiedstavuje
fiímské pojetí boÏství a panteonu, jednotlivé
podoby rituálÛ a rovnûÏ zpÛsoby, s jak˘mi
¤ímané mohli nahlíÏet na vlastní náboÏen-
skou tradici. Za pozornost stojí pfiedev‰ím
kapitola vûnovaná fiímsk˘m bohÛm a vlast-
nostem, které se s jejich existencí pojily
v pfiedstavách ¤ímanÛ. Opominuta není ani
pro antick˘ svût velmi zásadní problematika
kultu pfiedkÛ, kter˘ lze pokládat za jeden
z nejvytrvalej‰ích a nejcharakteristiãtûj‰ích
projevÛ fiímské religiozity.

Oddíl „Úkony“ otevírá kapitola vûnova-
ná sociálním fiádÛm, pfiedev‰ím pak obûti
a následn˘m hostinám. Vzhledem k autoro-
vû dlouhodobému zájmu o tuto oblast lze ty-
to pasáÏe oznaãit za snad vÛbec nejlep‰í
a my‰lenkovû nejpronikavûj‰í z celé knihy.
RovnûÏ kapitola vûnovaná praktické aplika-
ci rituálÛ, aÈ jiÏ za úãelem udobfiování nebo
naopak po‰kozování (antická magie), obrací
zaslouÏenou pozornost k jedné z nejbûÏnûj-
‰ích forem antické náboÏenské aktivity –
k votivnímu náboÏenství.

Závûreãn˘ tfietí oddíl se zab˘vá sociální
realitou fiímského náboÏenství. Vysvûtluje
pfiíãiny jeho tûsného propojení s mûstsk˘mi
strukturami a podrobnûji pfiedstavuje sociál-
ní skupiny a náboÏenské specialisty podíle-
jící se na jeho fungování. Poslední dvanáctá
kapitola („Od Caesara k Beránkovi: histo-
rické perspektivy“) je pak vûnována histo-
rickému nástinu v˘voje a promûn fiímské
náboÏenské tradice, ke kter˘m do‰lo od do-
by ustavení principátu aÏ po koneãnou
christianizaci fiímské fií‰e.

A nyní nûkolik kritick˘ch postfiehÛ. V re-
cenzi tohoto rozsahu nemíním polemizovat
s jednotlivostmi. Pouãen˘ a dÛslednû religi-
onistick˘ pfiístup Jörga Rüpkeho ke studiu
fiímského náboÏenství, vycházející z dÛ-
kladné znalosti pramenÛ a historického kon-
textu, pokládám za vysoce pfiínosn˘. Pozi-
tivnû hodnotím pfiedev‰ím jeho snahu
nahlédnout rovnûÏ za oponu oficiálních fo-
rem fiímské religiozity. Na druhou stranu se
nemohu ubránit domnûnce, Ïe ve své pole-

mice s britskou ‰kolou Rüpke v nûkter˘ch
pfiípadech zachází pfiíli‰ daleko a ve snaze
vyhnout se Skylle upadá do spárÛ Charybdy.
Rüpkeho snaha spatfiovat v fiímském státním
kultu (sacra publica) jist˘ druh soukromého
náboÏenství praktikovaného pfieváÏnû (nebo
pouze) mezi úzk˘mi vrstvami fiímsk˘ch so-
ciokulturních elit (s. 32-37, 147 et passim)
jde patrnû za hranici pfiípustné interpretace
historického materiálu. Mnohem stfiízlivûj‰í
a pro dal‰í studium komplexnosti forem
fiímského náboÏenství vhodnûj‰í se jeví pfií-
stup dal‰ího nûmeckého badatele Andrease
Bendlina („Looking Beyond the Civic Com-
promise: Religious Pluralism in Late Re-
publican Rome“, in: Edward Bispham –
Christopher Smith (eds.), Religion in Archa-
ic and Republican Rome and Italy: Eviden-
ce and Experience, Edinburgh: Edinburgh
University Press 2000, 115-135, pozn. 167-
171), kter˘ navrhuje chápat sacra publica
jako nedílnou souãást fiímské náboÏenské
identity. ZároveÀ v‰ak odmítá nadmûrnou
absolutizaci vlivu oficiálních forem fiímské-
ho náboÏenství na náboÏenské aktivity je-
dince, neboÈ státní kult v mnoha smûrech
nemohl pruÏnû reagovat na aktuální potfieby
individua.

Jisté v˘tce se nemÛÏe vyhnout ani sa-
motná koncepce knihy. V nûmeckém vydání
nese kniha podtitul Eine Einführung
(„Úvod“). Toto oznaãení v‰ak mÛÏe do jisté
míry pÛsobit jako nechtûná ironie a je jen
dobfie, Ïe bylo v ãeském vydání vynecháno.
Vzbuzuje totiÏ oãekávání, která není schop-
na naplnit. Pokud budou knihu ãíst studenti
religionistiky, klasick˘ch studií nebo zájem-
ci z fiad laické vefiejnosti, ktefií doposud ne-
byli s fungováním fiímského náboÏenství
podrobnûji obeznámeni, bude pro nû znaãnû
obtíÏné získat vûcné informace o jednotli-
v˘ch institucích fiímského náboÏenství
v ucelené a systematické podobû. Autor re-
zignoval (coÏ je samozfiejmû jeho právo) na
jejich podrobnûj‰í pfiedstavení a zamûfiil se
pfiedev‰ím na dÛkladné prokreslení zpÛsobu
jejich fungování. Otevírá pfii tom ãetná té-
mata, která ocení pfiedev‰ím ti z fiad ãtenáfiÛ,
ktefií se antick˘mi náboÏenstvími zab˘vají
dlouhodobû. Rüpke problematizuje nûkterá
zaÏitá tvrzení nebo je staví do zcela jiného
svûtla. Tento pfiístup je samozfiejmû nav˘-
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NáboÏenství ¤ímanÛ (nûmecké vydání:
Die Religion der Römer: Eine Einführung,
München: C. H. Beck 2001) nûmeckého ba-
datele Jörga Rüpkeho v souãasnosti pfiedsta-
vují bezpochyby jednu z nejlep‰ích pfiehle-
dov˘ch prací vûnovan˘ch fiímskému
náboÏenství. Erudicí a rozsahem se jí mÛÏe
vyrovnat snad pouze podobnû zamûfiená
monografie Lucemburãana Johna Scheida
(La religion des Romains, Paris: Armand
Colin 1998). Je proto více neÏ potû‰itelné,
Ïe tato kniha nakonec vychází i v ãeském
pfiekladu, a to díky péãi praÏského naklada-
telství Vy‰ehrad, které tak znovu dokázalo
zaplnit jednu z nedÛstojn˘ch mezer na ães-
kém kniÏním trhu. Pomineme-li sympatic-
ké, leã koncepãnû beznadûjnû zastaralé prá-
ce Radislava Ho‰ka (¤ímské náboÏenství:
Od nejstar‰ích pfiedstav k Caesarovû dikta-
tufie, Praha: Státní pedagogické naklada-
telství 1968) a Ladislava Vidmana (Od
Olympu k Panteonu: Antické náboÏenství
a morálka, Praha: Vy‰ehrad 21997), ãeská
odborná a laická vefiejnost doposud nemûla
k dispozici Ïádnou metodologicky a fakto-
graficky modernû pojatou práci, jeÏ by na-
pravila mnohé stereotypy, které jsou s fiím-
sk˘m náboÏenstvím tradiãnû spojeny.

Jörg Rüpke, v souãasnosti pÛsobící na
univerzitû v Erfurtu, je pfiedním evropsk˘m
znalcem fiímského náboÏenství. Je autorem
nûkolika v˘znamn˘ch monografií (napfi.
Domi militiae: Die religiöse Konstruktion
des Krieges in Rom, Stuttgart: Franz Steiner
1990; Kalendar und Öffentlichkeit: Die
Geschichte der Repräsentation und religi-
ösen Qualifikation von Zeit in Rom, Berlin:
Walter de Gruyter 1995) a bezpoãtu studií
v odborn˘ch ãasopisech nebo sbornících.
Jeho pfiístup k fiímskému náboÏenství pfied-
stavuje jistou protiváhu vÛãi trendu, kter˘
v dané oblasti nastolila v 90. letech 20. sto-
letí dominantní „britská ‰kola dûjin fiímské-
ho náboÏenství“, reprezentovaná pfiedev‰ím

Mary Beardovou, Johnem Northem a Simo-
nem Pricem. Díky snaze uchopit fiímské ná-
boÏenství jako svébytn˘ systém fungující
podle vlastních pravidel se brit‰tí autofii do-
kázali vypofiádat s mnoha anachronick˘mi
a pfiedsudeãn˘mi hodnoceními, které mafiily
podnûtné studium fiímského náboÏenství nû-
kolik pfiedcházejících desetiletí. Tento ús-
pûch v‰ak byl do jisté míry vykoupen nad-
mûrnou nivelizací fiímského náboÏenského
systému a pfiíli‰n˘m dÛrazem na jeho ofici-
ální podoby. Jörg Rüpke se pokou‰í o jistou
korekci tûchto tendencí a snaÏí se na fiímské
náboÏenství nahlíÏet z mnohem ‰ir‰í per-
spektivy. Jeho pfiístup se vyznaãuje dÛsled-
n˘m sociologick˘m zakotvením. ¤ímské
náboÏenství je chápáno jako dÛleÏit˘ systém
komunikace uvnitfi a mezi jednotliv˘mi seg-
menty fiímské spoleãnosti. Rámec religio-
nistick˘ch komparací je pak ãasto obohacen
zapojením ‰ir‰ích etnologick˘ch a antropo-
logick˘ch paralel, které poukazují na uni-
verzálnost (nebo alespoÀ znaãnou roz‰ífie-
nost) nûkter˘ch problémÛ a s úspûchem tak
zbavují antick˘ svût glorioly naprosté v˘ji-
meãnosti, které se u mnoha autorÛ ne zcela
zaslouÏenû doposud tû‰í.

Kniha je tematicky ãlenûna do tfií vel-
k˘ch oddílÛ. Po dvou úvodních kapitolách,
vûnovan˘ch obecné charakteristice antic-
k˘ch náboÏenství a struãnému nástinu fiím-
sk˘ch dûjin od doby zaloÏení mûsta aÏ po
vystoupení Gaia Iulia Caesara (s. 11-65),
následují oddíly zamûfiené na „Struktury“
(kap. 3-5), „Úkony“ (kap. 6-9) a „Sociální
realitu“ (kap. 10-12).

Úvodní první kapitola se zamûfiuje pfie-
dev‰ím na zdÛraznûní nûkter˘ch rozdílÛ,
které fiímská náboÏenská tradice vykazuje
v porovnání s moderním konceptem nábo-
Ïenství uplatÀovan˘m v soudobé Evropû.
V této souvislosti zmiÀuje zejména politic-
k˘ aspekt fiímského náboÏenství, jeho dÛraz
na kolektivní dimenzi rituálÛ, neexistenci
jasnû formulované doktríny a pfiedev‰ím je-
ho zakotvenost ve v‰ech sférách praktické-
ho Ïivota. Tyto obecné metodologické po-
znatky pfiedstavují velmi cenn˘ pfiínos
k obecné diskusi o povaze fiímského nábo-
Ïenství a urãují rámec budoucího v˘kladu
probíran˘ch náboÏensk˘ch fenoménÛ. Tato
ãást je o to pfiínosnûj‰í, Ïe ãeskému ãtenáfii
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s jakou média „bombardují“ nej‰ir‰í vefiej-
nost pojmy jako islámsk˘ fundamentalis-
mus, dÏihád, fatwa nebo ‰arí’a. Ve sloven-
‰tinû v posledním desetiletí vy‰lo nûkolik
pfiekladov˘ch titulÛ vûnovan˘ch islámu (na-
pfi. Mircea Eliade, O islame, Bratislava:
Agora 2001; Karen Armstrongová, Islam,
Bratislava: Slovart 2000) i pÛvodních prací,
jak z per slovesk˘ch orientalistÛ (Ján Pauli-
ny, Gabriel Pirick˘), tak pfiestavitelÛ sloven-
ské muslimské komunity (Abdalwahhab al-
Sbenaty) a kromû toho mohou sloven‰tí
zájemci o toto náboÏenství nalézt na domá-
cích kniÏních pultech celou fiadu titulÛ
v ãe‰tinû. Slovensk˘ ãtenáfi v‰ak aÏ done-
dávna postrádal pÛvodní slovenskou práci,
která by i laikÛm dokázala struãnû, rychle
a pfiedev‰ím dostateãnû pfiehlednû pfiiblíÏit
základní islámské pojmy a nejv˘znamnûj‰í
osobnosti. A právû tuto mezeru se pokusila
(a dluÏno dodat, Ïe úspû‰nû) Jarmila Droz-
díková zaplnit.

Základním v˘chodiskem bylo autorce
nejnovûj‰í vydání nejv˘znamnûj‰í referenã-
ní pfiíruãky svûtové islamistiky, leidenské
vydání The Encyclopaedia of Islam (Leiden:
E. J. Brill 1960-2004), av‰ak m˘lili bychom
se, pokud bychom Lexikón islámu pokládali
jen za dílãí podání tohoto, byÈ jakkoliv stû-
Ïejního, díla. Autorka vyuÏila celou dlouhou
fiadu dal‰ích zásadních prací jak západních,
tak i ãesk˘ch a slovensk˘ch odborníkÛ.
Pfiedstavit islám (a navíc heslovitou, encyk-
lopedickou, formou) není jednoduch˘m
úkolem, ãehoÏ si byla autorka nespornû vû-
doma. Jak zmiÀuje v Úvodu „…islám je ná-
boÏenstvo a ako kaÏdé náboÏenstvo vzdoru-
je pokusom pfiiblíÏiÈ sa k nemu zvonku. Aj
keby sme sa podrobne oboznámili s Korá-
nom, pre‰tudovali obrovské zbierky tradícií
a osvojili si islámske právo, e‰te stále nebu-
deme maÈ kºúã, ktor˘ by nam otvoril svet
veriaceho muslima. Od najútlej‰ieho detstva
ho utvára Ïivot v rodine, atmosféra vzÈahov
v komunitû, záÏitky z náboÏensk˘ch sláv-
ností, neprenosná skúsenosÈ viery. Vzdiale-
nosÈ medzi nami a t˘mi druh˘mi nikdy cel-
kom neprekonáme, no moÏeme sa a musíme
pokúsiÈ odbúraÈ hlboko zakorenené pred-
sudky, ktoré nás oddelujú, staré a nové m˘-
ty, nebezpeãnej‰ie neÏ moc peÀazí a zbra-
ní…“ (s. 7). 

V̆ sledné zpracování (u kterého ãtenáfie
zaujme jiÏ na první pohled velmi zdafiilá
obálka) dokazuje nespornou autorãinu eru-
dici, která se projevila jak pfii volbû hesel,
tak i v jejich zpracování, jeÏ spojuje struã-
nost a v˘stiÏnost. Kromû základních „polo-
Ïek“ z vûrouky a ortopraxe, tedy sféry, jiÏ
jsme si zvykli oznaãovat jako „klasick˘ is-
lám“, a které ãtenáfi Lexikónu vlastnû ani ne-
mÛÏe neoãekávat (napfi. modlitba, hadíth,
Korán, teológia, púÈ atd.), v‰ak autorka za-
fiadila, v souladu s v˘‰e uvedenou snahou
napomoci svou publikací pfiedev‰ím zájem-
cÛm o porozumûní souãasnému „islámské-
mu svûtu“, celou fiadu hesel veskrze aktuál-
ních. Mezi nû patfií jak struãné portréty
moderních a soudob˘ch islámsk˘ch mysli-
telÛ (napfi. Ra‰íd al-Ghannú‰í, Muhammad
al-A‰máwí, Hasan al-Hanafí ãi Júsuf al-Qa-
radáwí), tak pfiedev‰ím fiady hnutí a organi-
zací (AMAL, Hizbulláh, OOP, FIS atd.),
s jejiÏ jmény ãi akronymy se neustále setká-
váme v médiích, a které se pfiitom ‰iroké ve-
fiejnosti tak ãasto pletou ãi pfiímo spl˘vají.

ByÈ se pod knihami o islámu a tématech
s ním (ãasto v‰ak jen v myslích dotyãn˘ch
autorÛ) spojen˘ch zdánlivû „proh˘bají knih-
kupecké pulty“, pfiedmûty nedorozumûní,
nepochopení nebo pfiímo zámûrné dezinfor-
mace ãi dezinterpretace zÛstávají stále stej-
né. Mezi tyto pomyslné „stálice“ patfií pfie-
dev‰ím lidská práva a demokracie v islámu
nebo problematika postavení Ïeny. Je tfieba
zdÛraznit, Ïe autorka se tûmto oblastem ne-
vyh˘bá, ba naopak, o ãemÏ nás nejlépe
a nejv˘stiÏnûji pfiesvûdãí pfiíslu‰ná hesla ja-
ko jsou „demokracia“, „islámsky ‰tát“,
„ºudská práva“, „Ïeny a islám“, nebo „Ïen-
ská obriezka“. Celkov˘ v˘bûr hesel doklá-
dá, Ïe autorka Lexikónu se nevyh˘bala ani
tzv. Ïitému islámu, jinak fieãeno, muslimské
lidové religiozitû (hesla „mágia“, „numero-
lógia“, „marabut“ nebo hesla vûnovaná nej-
v˘znamnûj‰ím súfijsk˘m fiádÛm, „tarí-
qám“), coÏ je publikaci nespornû ku
prospûchu.

Lexikón obsahuje závûreãn˘ pfiehled
muslimsk˘ch zemí a zemí s v˘znamn˘mi
muslimsk˘mi men‰inami, struãn˘ historic-
k˘ pfiehled a seznam pouÏité literatury, coÏ
nepochybnû zvy‰uje celkovou uÏitnou hod-
notu publikace. Kritika v podstatû kaÏdé en-
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sost Ïádoucí, otázkou v‰ak zÛstává, zda je
zcela pfiínosn˘ i v knize tohoto rozsahu a in-
tencí.

Pfies v‰echny tyto drobné v˘hrady ne-
zb˘vá neÏ konstatovat, Ïe kniha pfiedstavuje
poutav˘ vhled do náboÏenství ¤ímanÛ a v˘-
znamn˘ krok kupfiedu, pfiedev‰ím co se me-
todologického zakotvení jeho studia t˘ãe.
Nejvy‰‰í punc kvality si zaslouÏí také ãeské
vydání této knihy, která se vyznaãuje v˘bor-
nou a pfiehlednou grafickou úpravou. Opro-
ti nûmeckému originálu byla doplnûna o po-
známkov˘ aparát (byÈ pomûrnû stroh˘)
a roz‰ífien˘ seznam citované literatury. Toto
vylep‰ení umoÏÀuje ãtenáfii lépe sledovat
autorovy zdroje a také pfiípadnû zpûtnû vy-
hledat podklady pro posouzení nûkter˘ch
autorov˘ch tvrzení. Pfieklad Davida Sanetr-
níka je velmi ãtiv˘ a kvalitní, a to i co se
práce s latinsk˘mi nebo fieck˘mi v˘razy t˘-
ãe (svÛj pozitivní vliv zde jistû mûlo pfie-
hlednutí textu Radkem Chlupem z Ústavu
filosofie a religionistiky FF Univerzity
Karlovy). Drobné v˘tky si zaslouÏí pouze
opomenutí nûkter˘ch titulÛ z citací, které se
objevují v poznámkách za textem, v závû-
reãném seznamu literatury (napfi. s. 268,
pozn. 2: Burkert 1991), pfiípadnû jejich uve-
dení v chybné formû, která bude v nûkter˘ch
pfiípadech pro ãtenáfie laika jen obtíÏnû do-
hledatelná (s. 270, pozn. 8: Simón 1996 je
nutné hledat pod Marco Simón 1996). To
jsou v‰ak relativnû nepodstatné drobnosti,
které nemohou pokazit v˘sledn˘ a veskrze
pozitivní dojem z ãetby této knihy.

ALE· CHALUPA

Jarmila Drozdíková,
Lexikón islámu,

Bratislava: Kaligram 2005, 272 s.
ISBN 80-7149-764-9.

V dlouhé fiadû ãeské i slovenské orienta-
listické populárnû vûdecké produkce vûno-
vané nejrÛznûj‰ím aspektÛm „svûta islámu“
se v minulosti vyskytlo jiÏ nûkolik pokusÛ
o encyklopedické „uchopení“ zmínûného

náboÏenství a s ním spjaté civilizace. Vedle
dûl, která se souhrn˘m zpÛsobem pokusila
ãesk˘m a slovensk˘m ãtenáfiÛm pfiiblíÏit vû-
rouku islámu, jeho ortopraxi i ãetné reálie
spojené s tímto náboÏenstvím, a to v‰e zafia-
dit do náleÏitého historického kontextu
(z celé dlouhé fiady titulÛ vydan˘ch jen
v uplynul˘ch dvou desetiletích vzpomeÀme
z tûch nejzdafiilej‰ích alespoÀ Duchovní ces-
ty islámu od Lubo‰e Kropáãka [Praha: Vy-
‰ehrad 1993], které se dosud doãkaly tfií vy-
dání, nebo v˘pravn˘ Svût islámu Francise
Robinsona [Praha: KniÏní klub 1996]), se na
na‰ich knihkupeck˘ch pultech objevily
i svazky, které svÛj encyklopedick˘ zámûr
deklarovaly jiÏ v samém názvu. Ke dvûma
stávajícím pÛvodním ãesk˘m titulÛm (Hele-
na Pavlincová – Bfietislav Horyna (eds.), Ju-
daismus, kfiesÈanství, islám, Olomouc: Na-
kladatelství Olomouc 2003; Jifií Fleissig –
Charif Bahbouh, Malá encyklopedie islámu,
Praha: Dar Ibn Rushd 1993) pfiedminul˘ rok
pfiibyl slovensk˘ Lexikón islámu Jarmily
Drozdíkové.

Autorka, pfiestoÏe vystudovala arabisti-
ku, nemohla z politick˘ch dÛvodÛ bûhem
minulého reÏimu v tomto oboru pracovat,
a pfiestoÏe aÏ do odchodu do dÛchodu pÛso-
bila jako stfiedo‰kolská profesorka angliãti-
ny, nikdy se nepfiestala o Orient intenzivnû
zajímat, o ãemÏ svûdãí mj. její publikace
Etiópãania (Bratislava: Obzor 1989) ãi Zá-
klady judaizmu (Bratislava: Slovenské ná-
rodné múzeum 1993) nebo fiada vûdeck˘ch
studií vûnovan˘ch problematice postkoloni-
alismu a multikulturalismu. V ‰edesát˘ch
letech autorka proÏila del‰í dobu v Egyptû,
kde mûla moÏnost se dÛvûrnû seznámit
s kulturou této klíãové arabské zemû. Svou
disertaãní práci (obhájena roku 2004) vûno-
vala rozboru Ïivotního díla jednoho z nejv˘-
raznûj‰ích a nejkontroverznûj‰ích moder-
ních arabsk˘ch myslitelÛ Edwarda Saida,
kter˘ proslul pfiedev‰ím jako neúnavn˘ kri-
tik západní orientalistiky.

K zámûru sestavit publikaci, která by
pfiehledn˘m a heslovit˘m zpÛsobem pfiiblí-
Ïila jak vûrouku a ortopraxi islámu, tak i je-
ho nejv˘znamnûj‰í myslitele, pfiivedl autor-
ku, jak sama uvádí v úvodu knihy, stále
vzrÛstající zájem o islám, kter˘ se v˘mluv-
nû odráÏí i v neustále se zvy‰ující frekvenci,
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