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nûj‰í a explicitnûj‰í artikulace v samotném
úvodu práce.
RozmlÏenost cíle ov‰em není jedinou
rozmlÏeností Václavíkova textu. Podobnû
lze totiÏ charakterizovat celkovou koncepci
recenzované knihy (resp. její „dramaturgii“), její metodologické a teoretické zakotvení a v neposlední ﬁadû i její zacílení ve
smyslu orientace na publikum. Publikace se
vyznaãuje urãitou vnitﬁní nesourodostí
a roztﬁí‰tûností, kdy se v ní ne pﬁíli‰ elegantnû a „organicky“ stﬁídají a prolínají rÛzné
perspektivy (historická, religionistická, sociologická), Ïánry (popisn˘, v˘kladov˘,
analytick˘) i styly (odborn˘, Ïurnalistickopopularizaãní). Nûkteré pasáÏe vykazují vysokou míru detailnosti a fundovanosti, jiné
pÛsobí velmi povrchnû a neodbornû. Prezentace empirick˘ch dat se mísí s teoretick˘mi úvahami – a to i tam, kde by ãtenáﬁ
oãekával pouze jedno ãi druhé. A koneãnû
není pﬁíli‰ jasné, zdali chce b˘t Václavíkova
kniha primárnû pﬁehledovou prací pro studentské publikum, nebo má jít o odbornou
studii, která nabízí vlastní badatelské poznatky a roz‰iﬁuje odborné vûdûní v oblasti
sociálnûvûdního zkoumání náboÏenství
v moderní (ãeské) spoleãnosti.
Práce, jejíÏ jádro tvoﬁí téma utváﬁení
identity, tak paradoxnû sama vykazuje
známky nevyhranûné identity. Navíc je patrné, Ïe se autor kromû explicitnû zmínûn˘ch
„m˘tÛ“ vymezuje i vÛãi urãitému zpÛsobu
studia problematiky náboÏenství – zpÛsobu,
o nûmÏ se dozvídáme jen z náznakÛ roztrou‰en˘ch po celé knize. MÛÏeme pouze
odtu‰it, Ïe jsme zde svûdky implicitní polemiky v rámci interní diskuse o identitû religionistického studia náboÏenství, kde se
David Václavík staví na stranu tûch, kdo si
zachovávají zﬁeteln˘ odstup od spekulativních a „teologizujících“ v˘kladÛ ve prospûch empirického a o metodologii sociálních vûd opﬁeného badatelského pﬁístupu.
Pﬁes atraktivitu a nespornou uÏiteãnost Václavíkova poãinu se ov‰em nelze vyhnout pochybnostem o tom, zdali si autor neuzmul
pﬁíli‰ velké sousto, pﬁípadnû zdali v˘sledek
jeho práce nezÛstal nûkde na pÛli cesty mezi polotovarem a hotov˘m produktem.
Znovu ale pﬁipomínám – adekvátnost
zhodnocení se odvíjí od v˘‰e ambicí, kterou

publikace Davida Václavíka mûla. Pokud
mûlo b˘t cílem skuteãnû jen poskytnutí „základní orientace v problému, kter˘ se zdá
b˘t jedním z nejkontroverznûj‰ích témat
moderní ãeské historie“ (s. 7), pak je nutno
konstatovat, Ïe se úkol podaﬁilo splnit.
Chtûl-li v‰ak autor dosáhnout vy‰‰ího cíle,
jsou na místû opatrnûj‰í, ba kritiãtûj‰í slova.
ROMAN VIDO

Monika ·lajerová,
Palestinská církev dnes:
Politická a teologická
problematika,
âerven˘ Kostelec:
Pavel Mervart 2009, 289 s.
ISBN 978-80-87378-02-1.
Kniha Moniky ·lajerové Palestinská církev dnes: Politická a teologická problematika je vÛbec první obsáhlej‰í studií na toto téma v ãeském prostﬁedí. Od samotného
zaãátku ãtenáﬁe velmi zasvûcenû seznamuje
s fenoménem palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ, pestrého spoleãenství kﬁesÈansk˘ch ortodoxních, katolick˘ch i protestantsk˘ch církví.
Problematiku palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ autorka zpracovává z pohledu historického, politického i teologického.
Recenzovaná kniha vznikla pÛvodnû jako disertaãní práce, a i proto je podrobnû
strukturována a dosahuje vysoké odborné
úrovnû. Monika ·lajerová svoji disertaãní
práci obhájila na Evangelické teologické fakultû v Praze a získala doktorsk˘ titul v oboru praktické a systematické teologie.
Monografie je rozdûlena do tﬁí stûÏejních
ãástí, které jsou dále ãlenûny do jednotliv˘ch kapitol a podkapitol. První ãást uvádí
ãtenáﬁe do dané problematiky – popisuje ‰ir‰í historické souvislosti, ve kter˘ch je palestinské kﬁesÈanství ukotveno a se kter˘mi je
neoddûlitelnû spojeno. Tato úvodní ãást je
tedy vûnována historickému nástinu v˘voje
postavení kﬁesÈansk˘ch církví v regionu
Velké S˘rie (tj. dne‰ní S˘rie, Libanon, Jor-
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dánsko, Izrael, Palestina) a dále pak pﬁiblíÏení souãasné situace místních církví v S˘rii, Libanonu a Jordánsku. Druhá stûÏejní
ãást knihy se zab˘vá církevnûpolitick˘m
v˘vojem jeruzalémské oblasti, tedy situaci
církví ve státu Izrael a na Západním bﬁehu.
Tﬁetí ãást knihy je vûnována teologii, biblické hermeneutice a církevní správû palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ. Jednotlivé ãásti a nûkdy
i jednotlivé kapitoly jsou uzavﬁeny shrnutím, kde jsou ujednoceny základní a dÛleÏité momenty problematiky ﬁe‰ené v dané kapitole.
ProtoÏe tyto tﬁi ãásti knihy vznikaly jako
samostatné studie, i sama autorka ãtenáﬁe
v úvodu upozorÀuje, Ïe celá kniha není propojena do hladce plynoucí v˘pravné linie
(s. 18). Pﬁesto kniha tvoﬁí kompaktní celek
a jednotlivé ãásti i kapitoly jsou systematicky a logicky seﬁazeny. Hlavní úkol, kter˘ si
autorka v úvodu vytyãila, je demonstrovat
církevnûpolitick˘, teologick˘ a hermeneutick˘ v˘voj v palestinsk˘ch církvích v souãasnosti a nedávné minulosti, reflektovat
tento v˘voj palestinsk˘ch církví ve sloÏité
národnû-politické situaci (s. 18) a pﬁiblíÏit
postoj palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ k izraelské
okupaci i k muslimské palestinské vût‰inû.
Knihu otvírá zdaﬁilá pﬁedmluva Lubo‰e
Kropáãka, která je rychlou historickou sondou do dûjin kﬁesÈanství na Blízkém v˘chodû a odkazuje na nûkteré dÛleÏité autory
a publikace, které se této problematice vûnují. Dále pak pﬁibliÏuje problémy, se kter˘mi jsou kﬁesÈané na Blízkém v˘chodû v souãasnosti konfrontováni, jako je emigrace ãi
mezináboÏenské a mezicírkevní vztahy.
Ozﬁejmuje také autorãin pﬁístup k uchopení
tématu.
První ãást knihy je rozdûlena do dvou
kapitol. První z nich ãtenáﬁe uvádí do celkového tématu tím zpÛsobem, Ïe chronologicky nastiÀuje dÛleÏité vlivy a mezníky pro
formování postavení a identity kﬁesÈanÛ
v celé oblasti Velké S˘rie (BilÇd a‰-·Çm).
Autorka poukazuje na to, Ïe kﬁesÈanská
arabská identita je historicky spojena se
vztahem k muslimské vût‰inû a je vytvoﬁena
postupnû na základû statusu dhimmí a pozdûj‰ího milletového systému v Osmanské
ﬁí‰i, tedy jako identita men‰iny s urãit˘mi
definovan˘mi právy a povinnostmi. Na dru-

hou stranu na zdej‰í kﬁesÈany pÛsobil také
vliv západního kﬁesÈanství, kter˘ se snoubil
s nároky mocensk˘mi a ekonomick˘mi. Autorka uzavírá, Ïe zdej‰í církve dodnes pociÈují urãitou rozpolcenost mezi dvûma uveden˘mi vlivy, tzn. mezi lokální arabskou (ãi
arabsko-islámskou) identitou a západním,
sekulárnû-kﬁesÈansk˘m vlivem (s. 36).
Druhá kapitola první ãásti je vûnována
souãasné církevnûpolitické, ekumenické
a teologické situaci v jednotliv˘ch státech
oblasti BilÇd a‰-·Çm. Sociopolitická situace
v této oblasti je sama o sobû velice sloÏitá
a znaãnû nepﬁehledná. Autorka v této kapitole pﬁedkládá spí‰e nástin linií neÏ jednoznaãná tvrzení a hojnû se zde opírá o vlastní
v˘zkum a provedené rozhovory. I proto se
tato ãást vyznaãuje bohat˘m poznámkov˘m
aparátem. Pﬁístup, kter˘ autorka v této kapitole zvolila, je netradiãní a velice pﬁínosn˘:
neomezuje se na základní fakta, n˘brÏ se
snaÏí o vhled do situace místních církví prostﬁednictvím v˘povûdi jejich vlastních pﬁedstavitelÛ. Na druhou stranu mÛÏe b˘t text
pro ãtenáﬁe místy komplikovan˘ a nejednoznaãn˘. Pokud by v‰ak autorka zvolila cestu zjednodu‰ujících, i kdyÏ jednoznaãn˘ch
tvrzení, ztratil by text hodnû ze své v˘povûdní hodnoty.
Druhá stûÏejní ãást publikace je nazvána
„Církevnû-politick˘ v˘voj v jeruzalémské
oblasti“. Jejím ústﬁedním tématem je v˘voj
církevní politiky ve 20. a 21. století. Základní otázkou je postoj jeruzalémsk˘ch
církví k izraelsko-arabskému konfliktu
(s. 91). I kdyÏ v této ãásti volí autorka chronologick˘ postup, nejedná se o pouh˘ v˘ãet
událostí, n˘brÏ o snahu vidût danou problematiku v ‰ir‰ích souvislostech a události
vzájemnû propojovat. Autorka se proto vûnuje nejen samotnému církevnûpolitickému
v˘voji, ale také majetkov˘m pomûrÛm, vzájemné spolupráci nebo naopak rozporÛm
jednotliv˘ch lokálních církví. Dále se také
snaÏí tyto souvislosti vyhodnocovat a skládat v jeden celek. Tím se jí daﬁí nastínit celou problematiku velice komplexnû a provázat dohromady rÛzné oblasti církevního
Ïivota. Snad jen v nûkter˘ch momentech by
mohl b˘t doplnûn také názor z izraelské ãi
muslimské strany, tedy to, jak tyto strany
vnímají palestinské kﬁesÈanství a jeho v˘-
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znam v izraelsko-palestinské oblasti. Autorka v‰ak v této kapitole (tedy pﬁedev‰ím co
se t˘ká popisu souãasné situace) nahlíÏí danou problematiku skrze sebereflexi církví,
tedy tak, Ïe kombinuje v˘povûdi církevních
pﬁedstavitelÛ a pﬁíslu‰níkÛ jednotliv˘ch
církví s odbornou literaturou a dal‰ími materiály. Nejde tedy o kritiku: pﬁipojit také
dal‰í strany pohledu je pouze nevyuÏitou
moÏností, jak roz‰íﬁit tento zvolen˘ pﬁístup.
Tﬁetí ãást knihy se skládá ze dvou obsáhlej‰ích kapitol. První se vûnuje palestinské teologii a biblické hermeneutice, druhá
pak církevní správû. I tato tﬁetí, závûreãná
ãást je podrobnû ãlenûna, nikoli v‰ak chronologicky, jak tomu bylo v pﬁedchozích
dvou ãástech, ale tematicky. První kapitola
tﬁetí ãásti pﬁibliÏuje palestinskou teologii jako fenomén souãasnosti a nedávné minulosti, kter˘ vznikl na základû vyprofilování
postoje církví vÛãi jiÏ zmiÀovanému arabsko-izraelskému konfliktu. Základní otázkou, kterou si zde autorka klade, je, jak se
místní církve a pﬁedev‰ím místní kﬁesÈan‰tí
pﬁedstavitelé snaÏí „politickou situaci reflektovat teologicky“ (s. 159). Kromû nezbytného uvedení do vzniku souãasné teologie palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ zde nalezneme
teologické pﬁístupy jednotliv˘ch církví, reprezentované jejich v˘znamn˘mi pﬁedstaviteli, jako jsou napﬁíklad Naim Ateek (palestinská teologie osvobození) a Mitri Raheb
(kontextuální teologie). Oba tito pﬁedstavitelé reprezentují protestantské kﬁesÈanství.
Vycházejí ze své vlastní Ïivotní zku‰enosti
a biblickou interpretaci obohacují o aspekt
identity a dûjiny politické zku‰enosti lidu,
jehoÏ jsou past˘ﬁi (s. 178). Dal‰ími pﬁedstaviteli jsou Geries Khoury (ﬁeckokatolická
církev), kter˘ klade dÛraz na sdílené muslimsko-kﬁesÈanské kulturní a národní dûdictví (s. 187), a Michel Sabbah (ﬁímskokatolická církev), vûnující se otázkám lokální
církve a pastoraci do hloubky a komplexnû
(neopomíjí tedy otázku muslimsko-kﬁesÈanského souÏití ani otázku vztahu k státu Izrael).
Autorka se v závûru této kapitoly snaÏí
objektivnû zhodnotit vznik, v˘voj a v˘znam
teologie palestinsk˘ch kﬁesÈanÛ. Uvádí, Ïe
díky spoleãnému odporu církví vÛãi státu
Izrael, pﬁedev‰ím bûhem první intifády, do-

‰lo k vytvoﬁení ekumenické spolupráce
a vzniku lokálního teologického pﬁístupu,
kter˘ jiÏ nemohl zÛstat apolitick˘ a naopak
podpoﬁil spoleãné národní palestinské uvûdomûní.
JestliÏe pﬁedchozí kapitola vûnovaná teologii byla spí‰e pﬁehledová, v kapitole
o hermeneutice se autorka zab˘vá tím, jak
jsou uvedené teologické pﬁístupy vyuÏívány
pﬁedev‰ím k interpretaci Starého zákona jakoÏto Îidy a kﬁesÈany sdíleného posvátného
textu. Autorka v úvodu této kapitoly pí‰e:
„Autorita spoleãného, posvátného textu je
pouÏívána jako ideologicko-psychologická
zbraÀ k ospravedlnûní politického útlaku,
neboÈ bible je interpretována tak, aby vyzdvihla právo na zemi a vy‰‰í postavení lidu
izraelského na úkor podﬁazeného postavení
lidu palestinského“ (s. 201). Palestinská
hermeneutika se proto snaÏí nabídnout nové
zpÛsoby interpretace bible (pﬁedev‰ím pak
nûkter˘ch starozákonních pasáÏí) a oãistit ji
od tûchto politizujících interpretací. Autorka
v této kapitole ãtenáﬁi pﬁibliÏuje, jak k biblické interpretaci a pﬁedev‰ím k interpretaci
Starého zákona pﬁistupují místní kﬁesÈan‰tí
teologové (napﬁ. Naim Ateek, Mitri Raheb,
Michel Sabbah aj.). Hlavní otázkou, na kterou se snaÏí palestinská biblická hermeneutika odpovûdût, je „otázka vyvolení jedné
skupiny proti druhé a otázka zaslíbení“
(s. 219). Palestin‰tí kﬁesÈan‰tí teologové se
snaÏí na tuto otázku odpovûdût prostﬁednictvím univerzalizace, kontextualizace a etizace (s. 220).
Autorka vychází ve své práci jak z odborné literatury, tak ze svého terénního v˘zkumu bûhem let 2004-2007. Terénní v˘zkum je jedním z dÛleÏit˘ch stavebních
kamenÛ této monografie, která je interpretativního charakteru a pomáhá odkr˘t vnitﬁní
postoj jednotliv˘ch kﬁesÈansk˘ch komunit
k sociopolitické situaci v regionu. V ãeském
vûdeckém prostﬁedí se jedná o poãin zcela
zásadní, ojedinûl˘ a velice zdaﬁil˘. Kniha je
navíc peãlivû pojata také po odborné stránce. Obsahuje seznam proveden˘ch rozhovorÛ, bibliografii, jmenn˘ rejstﬁík a rejstﬁík institucí, dokumentÛ a periodik. V úvodu je
podrobnû vysvûtleno, jak kniha bude pﬁistupovat k pﬁepisÛm arabsk˘ch názvÛ a jmen.
Osobnû shledávám nejzdaﬁilej‰í závûreã-
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nou, tﬁetí ãást publikace, která je v˘bornou
syntézou teorie a praxe: ukazuje vysokou
odbornost a schopnost autorky propojit získané informace z rÛzn˘ch zdrojÛ a pramenÛ,
stejnû jako propojit vlastní v˘zkum s relevantní literaturou.
Dílo Moniky ·lajerové je v˘born˘m odborn˘m materiálem pro v‰echny, kteﬁí se zab˘vají problematikou blízkov˘chodního
kﬁesÈanství nebo i církevnûpolitickou situací
v Izraeli a Palestinû. Závûrem bych chtûla
vyzdvihnout pﬁedev‰ím terénní v˘zkum autorky, díky nûmuÏ se podaﬁilo v této knize
pﬁinést celou ﬁadu nov˘ch a zajímav˘ch informací a poodhalit sloÏitou realitu, se kterou jsou místní palestinské církve dnes
a dennû konfrontovány.
MARIE VA≈KOVÁ

Philip Clart,
Die Religionen Chinas,
Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 2009, 224 p.
ISBN 978-3-8252-3260-3.
Meeting the fundamental professional
demands made on those who are eager to
find their way through the truly variegated
and wide academic field commonly known
as Religious Studies (RS) doubtlessly necessitates amongst other things the basic understanding of “East Asian religiousness”.
Considerable knowledge about the major
tenets and the historical development of
East Asian religious traditions such as Buddhism, Daoism or Confucianism is without
dispute part of the primary “armamentarium” of RS scholars. Like a physician who is
always aware of the axioms of nature the
scholarly arsenal of a student of RS needs to
rest on sound knowledge of the “big players” in religious history which without
doubt include traditions that originated or
have developed to a large extent in East
Asia.
East Asia – I stay away from examining
the semantics of this term at this point – is

definitely more than just China and Japan.
Correspondingly, East Asian religion (“religion” here is understood as the sum of manifold diverse religious traditions and schools)
evidently consists of a lot more than Chinese or Japanese religion. However, knowing about Chinese religion (due to its
tremendous historical impact on the whole
region) could arguably set the foundation to
further deal with “East Asian religiousness”
as a whole.
Introductory studies on Chinese religion
have been released vastly in the past, some
of them also in German (e.g. Joseph A.
Adler, Chinesische Religionen: Religiöse
und ethische Ideale einer großen Kultur,
Freiburg im Breisgau et al.: Herder 2007;
Florian C. Reiter, Religionen in China:
Geschichte, Alltag, Kultur, München: C. H.
Beck 2007; Roman Malek, Das Tao des
Himmels: Die religiöse Tradition Chinas,
Freiburg im Breisgau et al.: Herder 1996).
Books like the one at hand are important and
needed, yet they are only an aperçu, a tour
d’horizon through a religious landscape that
reaches back millennia.
Philip Clart (b. 1963) is a well-known
German sinologist and currently Professor
of Chinese Culture and History at Leipzig
University who spent most of his professional life in the United States. His book Die
Religionen Chinas does not lay claim to be
a substantial account covering all aspects of
(indigenous and transmigrated) Chinese religion. Like the author emphasizes in his
preliminary words, Die Religionen Chinas
is an introduction comprising a historical
overview and a systematic discussion of
some key issues of Chinese religion (p. 8),
therefore mainly focusing on an audience
with no or only a little prior knowledge.
Those interested in more detailed and
lengthy investigations are requested to consult specialized reading, a bulk of what is
listed in the helpful bibliography (p. 209216).
The study is written in a highly readable
language. Romanization – Hàny P¥ny¥n
without tones – of Chinese is impeccable;
the author even adds an adjuvant table for
the correct pronunciation of Hàny P¥ny¥n.
The bibliography of cited works is extensive

