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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,
Brno: L. Marek 2007, 128 s.
ISBN 978-80-87127-06-3.
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-
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nální postupy, klasifikace ãi metodologii v˘zkumu.
Druh˘m omezením práce je fakt, Ïe text
je pﬁepracováním autorãiny diplomové práce obhájené v roce 2004. Tím je dána relativní struãnost a skromn˘ objem celého textu a navíc podíl na jisté zastaralosti
prezentovan˘ch v˘zkumÛ. S tímto postiÏením se v‰ak pot˘ká prakticky kaÏd˘ pﬁíspûvek k akademickému studiu fungování
nejen náboÏenství v kyberprostoru. Kyberprostor je totiÏ komunikaãním nástrojem
(prostorem), jehoÏ podoba, funkce a zpÛsob
pouÏívání (ob˘vání) jsou znaãnû závislé na
v˘voji technologií, které jeho existenci
umoÏÀují. Vzhledem k tomu, Ïe internet je
(oproti napﬁ. písmu nebo ﬁeãi – dal‰ích komunikaãních prostﬁedkÛ uÏívan˘ch v náboÏenském Ïivotû) relativnû nov˘m ãi spí‰e
teprve se rodícím komunikaãním nástrojem,
jeho podoba a zpÛsob pouÏívání se kaÏd˘m
rokem pomûrnû radikálnû promûÀuje. Proto
se v tomto oboru mÛÏe zdát práce zpracovaná pﬁed ãtyﬁmi lety (tak, jako stûÏejní ãást
recenzované publikace) podobnû zastaralá,
jako práce v jin˘ch oborech dejme tomu po
padesáti letech. ·koda, Ïe se autorce nepodaﬁilo nejzásadnûj‰í promûny internetu od
roku 2004 (kdy byla obhájena diplomová
práce) do roku 2007 (kdy vy‰la revidovaná
studie), tedy i promûny kyberprostoru jako
náboÏenského prostoru alespoÀ v obrysech
nastínit. Jde pﬁitom o zásadní posun v pouÏívání internetu smûrem od prostoru ovládaného vût‰inou textovou komunikací a nástroji jednosmûrné prezentace k prostoru
multimediální mnohostranné komunikace
s klíãov˘m dÛrazem na uÏivatele coby
spolutvÛrce kyberprostoru, v˘voji smûﬁujícímu ke vzniku globálních sociálních sítí
a k promûnám obecnû pﬁekﬁtûn˘ch znaãkou
Web 2.0.
Práce samotná je rozdûlena na tﬁi ne zcela rovnocenné ãásti. Tou první je úvod do
samotné problematiky, kter˘ celkem struãnû
a vûcnû postuluje základy, na nichÏ práce
staví: terminologii, která se pro religionistiku netradiãnû vypoﬁádává s ﬁadou technick˘ch termínÛ; metodologii v˘zkumu, kde
autorka pﬁekvapivû zmiÀuje jen skromnou
ãeskou produkci, pﬁestoÏe v textu operuje
s koncepty ﬁady zahraniãních badatelÛ, coÏ

dokládá i obsáhl˘ seznam literatury. StûÏejní je v této ãásti vypoﬁádání se s typologií
náboÏensk˘ch projevÛ v kyberprostoru, kde
vÛãi klasickému (a dnes jiÏ ne zcela pouÏitelnému) rozdûlení religion online/online
religion Christophera Hellanda navrhuje
vlastní tﬁídûní náboÏensk˘ch projevÛ v kyberprostoru, s nímÏ také dále pracuje. Jde
o ‰kálu, na jejíchÏ protilehl˘ch koncích stojí pouÏití nov˘ch informaãních technologií
jako nástroje a jako prostoru. Ani toto rozdûlení není ve v‰ech pﬁípadech pouÏitelné
(ãehoÏ si je autorka vûdoma), ale alespoÀ
posouvá diskusi dál smûrem od v˘‰e zmínûné a ãasto nekriticky pﬁijímané typologie
Hellandovû. Co v‰ak z tohoto star‰ího pojetí zÛstává, je zﬁeteln˘ dÛraz – alespoÀ z hlediska akademického zájmu – na náboÏenství
chápající internet jako prostor (bliÏ‰í Hellandovû online religion).
O tom svûdãí i následující velmi kvalitnû
zpracovaná ãást studie, která z ‰iroké palety
náboÏensk˘ch tradic a komunit operujících
v kyberprostoru vybírá mezi kybereligionisty populární technopohanství, kyberprostorovou odnoÏ novopohanství ãi ‰íﬁeji New
Age. Na omezeném prostoru velmi srozumitelnû vysvûtluje dichotomii pojetí kyberprostoru nástroj-prostor a jeho implikací na
pﬁíkladu tzv. technofilÛ a kyberãarodûjek
(nástroj), v porovnání s kyber‰amany, kybermágy a kyberbohy (prostor). Dostává se
i k tak zajímav˘m a kontroverzním tématÛm
jako kyberekologie, chaosmagie, ãi relevance v˘zkumu kyberbohÛ, coby srovnávacímu
materiálu pro studium boÏsk˘ch bytostí náboÏenství offline svûta.
Dle mého soudu nejslab‰í ãástí studie je
kapitola „Pﬁehled náboÏensk˘ch projevÛ
v kyberprostoru“, kde snaha o urãitou typologizaci zplo‰Èuje jinak velice ãlenit˘ svût
náboÏensk˘ch projevÛ v prostﬁedí tvoﬁeného
globálnû sdílen˘mi jedniãkami a nulami.
Hlavní dÛraz je kladen na webové prezentace, e-mailovou po‰tu, chat, diskusní fóra ãi
SMS zprávy. Dne‰ní provoz na internetu
pﬁitom tyto dílãí komunikaãní prostﬁedky
pﬁinejmen‰ím sjednocuje v jeden informaãní proud, ãi dokonce hranice mezi nimi zcela bourá. Detailní popis fungování jednotliv˘ch nástrojÛ moÏná pomÛÏe ãtenáﬁÛm,
jimÏ je rozdíl mezi chatem a diskusním fó-
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rem dosud utajen, av‰ak nerozkryje pro nû
mlhu nejasnosti visící nad promûnami náboÏenského Ïivota v kyberprostoru a vlivu tohoto média na podobu, funkce a rozloÏení
sil na náboÏenské scénû zítﬁka. Právû zde je
nejlépe vysledovatelné v˘‰e zmínûné nevyhnutelné zaostávání akademického popisu
(nehledû na anal˘zu) reality kyberprostoru
za jeho kvapn˘m a nezastaviteln˘m v˘vojem.
Nutno pﬁiznat, Ïe studie si takové nesplnitelné cíle ani neklade. Jejím posláním je
skuteãnû jen zprostﬁedkovat základní vhled
pro ãerstvé zájemce o prostﬁedí kyberprostoru a náboÏenského Ïivota v nûm a zároveÀ
nabídnout v˘chodiska pro dal‰í v˘zkum.

V tomto didaktickém poslání Matou‰ková
rozhodnû nezklamává. Text je k tomuto úãelu vybaven i ﬁadou pomÛcek od v˘ãtu klíãov˘ch slov urãen˘ch k samostatnému googlování dan˘ch témat, pﬁes bohat˘ seznam
webov˘ch odkazÛ, slovník základních pojmÛ z oblasti informaãních technologií aÏ
po precizní, detailnû zpracovan˘ poznámkov˘ aparát. S takov˘mi pﬁedpoklady se autorãino závûreãné pﬁání „pﬁispût k obeznámenosti odborníkÛ s novou problematikou
náboÏenství v kyberprostoru“ tak, aby se tato kniha stala „impulzem pro dal‰í a podrobnûj‰í zkoumání v této oblasti“ doufejme
i vyplní.
PAVEL ·INDELÁ¤

