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RELIGIO. REVUE PRO RELIGIONISTIKU

NáboÏenství a tûlo
Uspofiádali IVA DOLEÎALOVÁ, ELEONÓRA HAMAR a LUBO· BùLKA

Tfietí svazek ediãní fiady CERES vydávan˘ péãí volného sdruÏení stfiedoev-
ropsk˘ch religionistick˘ch pracovi‰È Central European Religious Studies.

Sborník zahrnuje pfiíspûvky ze stejno-
jmenné konference rozdûlené do ‰esti te-
matick˘ch blokÛ. Úvodní studie poskytu-
je pfiehled teoretick˘ch perspektiv vztahu
náboÏenství a tûla v diskurzu religionisti-
ky a souãasnû vytyãuje metodologick˘
rámec dílãích témat. âlenûní pfiíspûvkÛ
do tematick˘ch blokÛ vûnovan˘ch sexua-
litû, pojetí mrtv˘ch, Ïiv˘ch a jin˘ch ne-
obvykl˘ch tûl v kfiesÈanství, medicínské
regulaci tûla a tûlesnosti, cestám k tûles-
né dokonalosti, genderov˘m perspekti-
vám a technologii a metaforám tûla pfie-
konává pohled vázan˘ na jednotlivé
kulturní a náboÏenské tradice a nabízí
moÏnosti ‰irokého srovnání napfiíã kulturami. Jednotlivé pfiípadové studie
pfiiná‰ejí poznatky o tom, jak˘m zpÛsobem v souãasnosti i v minulosti usta-
novují náboÏenské symbolické fiády hranice fungování a Ïivota tûl, a ukazu-
jí, Ïe pozitivní ãi negativní fascinace tûlem byla konstitutivním rysem vût‰i-
ny kultur. ¤ada pfiíkladÛ z nejrÛznûj‰ích náboÏensk˘ch tradic dokládá, Ïe
právû náboÏenství hrála neopominutelnou roli v procesu sociální konstrukce
tûla a sexuality, nabízejí mnoÏství rÛzn˘ch technik k oãistû, potlaãení nebo
modifikování tûla pro dosaÏení bezvadného stavu, ‰tûstí, ãistoty nebo získání
nadlidské moci, fie‰í napûtí mezi tûlem jako biologick˘m základem ãlovûka
a jeho kulturní identitou.
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