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„v cyklu dlouhého poãtu“; na s. 79 prekladá
„povûsti kmene Tzotzil a Chiapas“, akoby
bol Chiapas kmeÀom a nie federálnym ‰tátom atì. Nie je to v‰ak len jazyková bezradnosÈ, na vine je rovnako absencia odbornej
redakcie textu, ktorá by prekladateºkinu neskúsenosÈ urãite kompenzovala, veì ãeská
mezoamerikanistika disponuje tak˘mi menami ako Franti‰ek Vrhel, ãi Oldﬁich Ka‰par, ktorí by sa zaiste hodili k redakcii prekladu autora takého formátu ak˘m je Karl
Taube. Toto zlyhanie v‰ak zrejme ide v koneãnom dôsledku na vrub vydavateºstva
KMa, ktoré zaradením tejto, na západe prestíÏnej publikácie, do „Levn˘ch knih“ ‰etrilo
na nesprávnom mieste.
Zmienené jazykové nedostatky by v‰ak
nemali zatieniÈ v˘znam tejto struãnej Taubeho práce pre ãeskú verejnosÈ, ktorá sa koneãne dozvedá o základoch mayskej mytológie z t˘ch najpovolanej‰ích rúk. Av‰ak ani
kniha Boguchwa∏y Tuszyƒskej by nemala
ostaÈ bokom, v‰etci, ktorí majú moÏnosÈ si
ju zaobstaraÈ, sa z nej populárnym, ale erudovan˘m a kultivovan˘m spôsobom dozvedia o aktuálnom stave bádanie v oblasti sveta maysk˘ch m˘tov.
MILAN KOVÁâ

Hugh McLeod,
NáboÏenství a lidé západní
Evropy (1789-1989),
Brno: Centrum pro studium
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ISBN 978-80-7325-124-6.
V roce 2007 vydalo brnûnské Centrum
pro studium demokracie a kultury ve své
edici Dûjiny a kultura knihu NáboÏenství
a lidé západní Evropy (1789-1989). Autor
textu Hugh McLeod je profesorem církevních dûjin na Univerzitû v Birminghamu.
Publikace se snaÏí postihnout promûny spoleãensk˘ch jevÛ spjat˘ch s náboÏenstvím
v kontextu moderních dûjin západní Evropy.
V ãe‰tinû vychází pﬁeklad pﬁepracovaného
vydání z roku 1997, ve kterém autor roz‰íﬁil

ãasov˘ zábûr o sedmdesátá a osmdesátá léta
20. století (viz „Pﬁedmluva k pﬁepracovanému“ vydání na s. 7). Drobné odkazy v prvních sedmi kapitolách doplÀující témata
o poznatky z nejnovûj‰ího období v‰ak nedosahují propracovanosti pÛvodního textu.
To v‰ak nelze ﬁíci o nové závûreãné kapitole „Rozdrobení“ (s. 173-200), která popisuje zmûny v západní Evropû po druhé svûtové válce. Na scénu pﬁicházejí vedle
tradiãních kﬁesÈansk˘ch aktérÛ také hinduistické, buddhistické nebo muslimské komunity. MÛÏeme zde také vnímat diskusi nad
otázkou „privatizace“ souãasné podoby náboÏenství.
Vybrané náboÏenské prvky autor sleduje
po celé 19. a 20. století v ‰ir‰ích spoleãensk˘ch i geografick˘ch souvislostech Velké
Británie, Irska, Nûmecka, Holandska, Itálie
a Francie. âtenáﬁ je tak neustále konfrontován s tím, Ïe jiÏ není moÏné otázky moderního náboÏenského v˘voje v západní Evropû zjednodu‰ovat heslem „zesvût‰tûní“.
Nedochází i k urãitému zkreslení, které se
objevuje v nûkter˘ch historick˘ch pracích
francouzské provenience. Stává se, Ïe za
pojmem „západní Evropa“ nakonec ãtenáﬁ
nalezne podrobné dûjiny Francie bez jak˘chkoli odkazÛ na paralelní v˘voj v ostatních zemích.
Základní linkou vedoucí celou knihou je
relace mezi komplikovan˘mi procesy sekularizace a náboÏenské obrody na stranû jedné a ‰ir‰ími souvislostmi novodob˘ch dûjin
západní Evropy na stranû druhé. V˘voj ve
spoleãnostech v období po Francouzské revoluci (s. 13-36), kter˘ se v obecné rovinû
oznaãuje jako „sekularizace“, mûl na rÛzn˘ch místech a v rozdíln˘ch spoleãensk˘ch
prostﬁedích odli‰n˘ v˘znam. Pﬁesto v mnoha oblastech pﬁevaÏovaly po dlouhou dobu
naopak procesy rechristianizaãní. Sem patﬁí
sloÏité vztahy mezi vût‰inov˘mi církvemi
a vládnoucími reÏimy, které vycházely
z rozdíln˘ch politick˘ch a ideologick˘ch
postojÛ. McLeod v˘stiÏnû poukazuje na sloÏitost tûchto spojitostí, kdy není moÏné jednu stranu povaÏovat za vûãného „obûtního
beránka“ a druhou za „permanentního potíÏistu“.
Celé 19. a 20. století s sebou nesly prudké hospodáﬁské a sociální zmûny (s. 37-54),
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které ovlivnily v‰echny vrstvy západoevropsk˘ch spoleãností od rolníkÛ na venkovû
(s. 77-102) a dûlníkÛ (s. 155-172) v pﬁekotnû se rozvíjejících mûstech (s. 103-130),
pﬁes mûstskou stﬁední tﬁídu (s. 131-154) aÏ
po bohatou burÏoazii a aristokracii. Autor
tedy sleduje reakce jednotliv˘ch v˘znamn˘ch církví (anglikánská, luteránská nebo
katolická) i nonkonformních náboÏensk˘ch
organizací (rÛznorodé evangelikální skupiny) na novû nastalou spoleãenskou situaci.
âasto lze hovoﬁit o rÛznorod˘ch formách
napûtí a polarity. Také socialismus 19. století s jeho ideologick˘mi koﬁeny a sklonem
k vytváﬁení pevnû strukturovan˘ch a ohraniãen˘ch komunit na úrovni dûlnictva, je
v centru McLeodovy pozornosti. Socialismus zde není chápán pouze jako rival rÛznorod˘ch náboÏensk˘ch organizací, které se
snaÏily oslovit proletariát. Právû s ohledem
na jeho koncepci spravedlivého fungování
spoleãnosti je s ním pracováno jako s v˘znamn˘m pﬁíkladem „náboÏenství lidskosti“ (s. 65-68).
Autor se ve své práci opírá o bohatou základnu pramenného materiálu. S odkazy na
zajímavé studie se ãtenáﬁ setká nejen v poznámkách pod ãarou, které nijak neru‰í plynulost ãetby textu, ale i v závûreãné kapitolce „Dal‰í literatura“ (s. 201-208). První
vydání knihy spatﬁilo svûtlo svûta v roce
1981, takÏe autor vût‰inou vycházel ze studií publikovan˘ch v pﬁedchozích dvaceti letech. Odborn˘ i laick˘ zájemce o knihu
NáboÏenství a lidé západní Evropy (17891989) jistû ocení její ãtivost a kompaktnost
textu. Pro na‰e prostﬁedí s tím jistû souvisí
i zdaﬁil˘ pﬁeklad do ãe‰tiny z pera Tomá‰e
Suchomela a jazyková korektura Aleny
Nûmcové. Minimálnû se lze setkat s del‰ími
souvûtími, které by svou komplikovaností
zastíraly vlastní my‰lenku. Jediná drobnost,
která mÛÏe nûkteré ãtenáﬁe ru‰it, je pomûrnû
ãasté pouÏívání oznaãení „mnich“ a „jepti‰ka“ pro ãleny rÛznorod˘ch ﬁeholních spoleãenství.
Závûrem lze tedy konstatovat, Ïe Centrum pro studium demokracie a kultury opût
zvolilo zajímav˘ titul pro svou bohatou vydavatelskou ãinnost.
MARTIN KLAPETEK

Libu‰e Martínková,
Kyberprostor jako
náboÏensk˘ prostor,
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Hlavní pﬁínos útlé studie Libu‰e Martínkové, absolventky oboru religionistiky na
Husitské teologické fakultû Univerzity Karlovy, je zároveÀ jedním z faktorÛ, kter˘ práci jist˘m zpÛsobem brzdí a drÏí ji pﬁi zemi.
Publikace Kyberprostor jako náboÏensk˘
prostor je totiÏ v ãeském prostﬁedí a ãeském
jazyce prvním souvislej‰ím textem, kter˘ se
touto relativnû novou oblastí religionistiky –
reflexí nového prostoru, v nûmÏ se jiÏ náboÏenství celkem domestikovalo – zab˘vá.
PﬁestoÏe ve svûtû je jiÏ téma náboÏenského
Ïivota v kyberprosoru del‰í dobu ve spoleãenskovûdních disciplínách, religionistiku
nevyjímaje, neb˘vale populární a je pomûrnû ãasto reflektováno, v na‰em prostﬁedí bohuÏel teprve pozvolna proniká do povûdomí
zdej‰í vûdecké komunity. Proto nelze jinak
neÏ publikování tohoto textu s povdûkem
kvitovat.
Jak v‰ak bylo ﬁeãeno, objevitelsk˘ charakter práce sebou nese i jistá negativa, neboÈ je pﬁíãinou urãitého defétistického tónu
uvnitﬁ textu, kter˘ vyznûní celé publikace
ponûkud kalí. Jakoby se autorka snaÏila svému okolí a snad i sobû samé dokázat, Ïe v˘zkum náboÏenství na internetu a v prostﬁedí
dal‰ích soudob˘ch informaãních sítí (lokální poãítaãové sítû, GSM…) není jen módním v˘stﬁelkem spoleãnosti pobláznûné
moÏnostmi tûchto revoluãních komunikaãních vynálezÛ. Text pﬁitom na mnoha místech dokazuje, Ïe vzhledem k orientaci autorky v tomto oboru a její obeznámeností
s nejnovûj‰ím v˘vojem na mezinárodní badatelské scénû by byl sebevûdomûj‰í pﬁístup
k tématu nejen pro tuto publikaci, ale i pro
novû vznikající smûr bádání v ãeském prostﬁedí zcela jistû pﬁínosnûj‰í. Tím spí‰e, Ïe
autorka v mnoha pﬁípadech nejen staví na
v˘zkumech zahraniãních autorÛ, ale ãasto
dokonce nabízí i své vlastní, pomûrnû origi-

