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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tiráži tohoto čísla časopisu Sacra si můžete všimnout, že se složení redakční rady
postupně proměňuje a specializuje. Dlouholetá členka Romana Esteves Kozderková,
které časopis vděčí za kvalitu jazykové úrovně, bude svými korekturami i nadále
přispívat k úrovni jazykové stránky Sacra. Zároveň ale opouští redakční radu a je
tedy na místě jí poděkovat za veškerou editorskou práci, kterou jako členka rady
odvedla během let svého působení. Na Romanino místo nastupuje nová posila, která
je mnoha čtenářům a čtenářkám jistě známá jak svojí publikační činností (stačí
si jen prolistovat několik předcházejících čísel Sacra), tak svojí hojnou účastí na
religionistických Studentských vědeckých konferencích – touto posilou totiž není
nikdo jiný než Miroslav Vrzal.
Další novinkou, kterou jsme avizovali v předchozím čísle, je nová citační norma.
Jak si budete moci sami ověřit, změny nejsou nijak zásadní, přesto však znovu
připomínáme, že pokud se chystáte nabídnout Vaše texty k publikaci, je dobré
se s novou normou seznámit. Publikační a citační manuál naleznete na našich
webových stránkách.
V obsahu tohoto čísla naleznete celou škálu přístupů a témat, které se objevují
při studiu náboženství. V první, historicky-kritické studii Michala Synka “Doktrína
a politika lhaské debaty: obraz samjäské tradice v kronice Baže” můžeme nahlédnout
do problematiky formování tibetského buddhismu. Kombinaci historického tématu
a současného teoretického přístupu nalezneme i ve studii Olympie Panagiotidou
“From Body to Space and Time: Perceiving space and time in the Mithras Cult”,
která aplikuje poznatky tzv. teorie “embodimentu” na téma mithraismu. Poslední
ze studií “Registrace podle zákona 3/2002 Sb.: Problematika snah o zamezení
registrace „destruktivních kultů“ a fenomén nových náboženských hnutí” od
Marka Váchala se naopak zabývá tématem veskrze současným – registrací církví
a především nových náboženských hnutí. V rozhledech a polemikách se zajímavým
způsobem střetávají dva výrazné a dosti odlišné přístupy v současném zkoumání
náboženství. Prvním z nich je „symetrický“ přístup, který je představen v textu
Miroslava Vrzala, který vznikl jako určitý výstup ze semináře vedeného Zdeňkem
Konopáskem. Druhým přístupem, který je v Sacra už téměř tradiční, je přístup
kognitivní religionistiky. Tentokrát se nám podařilo získat pro rozhovor jednoho
z „otců zakladatelů“ tohoto přístupu – Thomase E. Lawsona. Thomas E. Lawson se
spolu s dalšími zajímavými hosty účastnil jarního workshopu „Past, Present and
Future“, o kterém si můžete přečíst ve Zprávách a recenzích, stejně jako o dalších
událostech, akcích, či zajímavých nových knihách s religionistickou tématikou.
Za redakční radu Eva Kundtová Klocová
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