
Doklad o pluralitû uÏití sexuálního jazy-
ka a obrazÛ ve vybran˘ch indick˘ch nábo-
Ïensk˘ch tradicích podal ve svém pfiíspûvku
Martin Fárek. K tomu úãelu si vytvofiil
pracovní typologii sexuálních jazykov˘ch
obrazÛ, které se vyskytují zejména v nejstar-
‰ích dvanácti upani‰adách a Bhágavatapu-
ránû. Fárek rozli‰uje ãtyfii hlavní typy se-
xuálních obrazÛ: (a) sexualita související
s pfiedstavami o stvofiení svûta; (b) sexualita
jako obûÈ; (c) sexualita pfiedstavovaná po-
nauãeními pro Ïivot ãlovûka; (d) erotická
mystika. V závûreãném shrnutí pak objasÀu-
je dÛvody promûn pojetí a uÏití jednotliv˘ch
obrazÛ. Historicko-komparativní pfiístup vo-
lil také Robert Bezdûk, kter˘ si v‰ímá dvou
rÛzn˘ch postojÛ k sexualitû v moderním ro-
sikruciánství.

Z ponûkud jiného úhlu se problematice
tûla vûnuje Alexandra Navrátilová ve stati
nazvané „Nahota v obfiadní tradici ãeské
kultury“ (s. 55-64). Odpovûì na otázku, jak
„je v rÛzn˘ch kulturních tradicích fie‰eno
napûtí mezi tûlem jako biologick˘m zákla-
dem ãlovûka a jeho sociokulturní identitou“
(s. 55) hledala Navrátilová v detailním prÛ-
zkumu etnologického materiálu. Na jeho zá-
kladû se pfiiklání k názoru, Ïe koncept naho-
ty byl v lidové tradici podstatnû ovlivnûn
vírou v magické spojení ãlovûka s pfiírodou
a se silami plodnosti, souãasnû ale také ví-
rou v úãinnost samotného rituálu obnaÏová-
ní (s. 63).

Poslední dva pfiíspûvky tohoto oddílu
pfiiná‰ejí pozoruhodné v˘sledky terénních
v˘zkumÛ z Gruzie a ze Slovenska. Beáta
âierniková se ve svém referátu zamûfiila na
problematiku sexuálních vztahÛ mezi nad-
pfiirozen˘mi bytostmi (duchy) a smrtelníky,
se kter˘mi je moÏné se setkat u kavkaz-
sk˘ch národÛ, zvlá‰tû u ArménÛ a GruzínÛ,
Tomá‰ Hrustiã se vûnoval roli tûla a tûles-
n˘ch tekutin v milostné magii u RomÛ ve
V̆ chodním Zemplínû. TfiebaÏe se pfiedklá-
dá, Ïe v oblasti Kavkazu se ‰amanismus ja-
ko forma náboÏenství nevyskytovala (v˘-
jimku tvofií pozorování A. O. Bulatova,
s. 68), âierniková pfiichází s poznatky, které
tento zaÏit˘ názor ponûkud nabourávají –
byÈ samotn˘ v˘zkum je‰tû není ukonãen.
Hrustiãe mnohem spí‰e zajímala anal˘za
praktik milostné magie a role tûla v nich.

Detailnû popisuje magické úkony (zvl.
v˘robu nápoje lásky a antropomorfních fi-
gurek – panenek), které jsou ve sledované
rómské komunitû praktikované v˘luãnû Ïe-
nami.

Druh˘ oddíl sborníku nazvan˘ „Mrtvá,
Ïivá a jiná neobvyklá tûla v kfiesÈanství“ (s.
87-127) zahajuje pfiíspûvek Davida Zbírala,
v nûmÏ si autor v‰ímá sporu o v˘klad stavu
mrtv˘ch tûl Petra Parenza a Armanna Pun-
gilupa. V ‰ir‰ím rámci Zbíral tematizuje dy-
namiku ortodoxie a hereze v Itálii v období
mezi 12.-14. stoletím. Zatímco Parenzovo
tûlo bylo po smrti prohlá‰eno za relikvii,
k ní pak vytvofiena legenda, která slouÏila
církvi v boji proti herezi, mrtvé tûlo A. Pun-
gilupa, jenÏ byl po smrti dodateãnû oznaãen
za kacífie, bylo exhumováno a spáleno. V té-
to souvislosti autor zdÛrazÀuje, Ïe dûní ko-
lem mrtv˘ch tûl zmínûn˘ch osob „rozmlÏu-
je hranici katarství a katolictví a ukazuje
herezi a ortodoxii se v‰í jasností jako pro-
mûnlivé a silnû zkreslující konstrukce urãi-
t˘ch zájmov˘ch skupin“ (s. 94).

Obdobím stfiedovûku se ve svém referá-
tu zab˘vala i Jana Rozehnalová. Analyzuje
pojetí lidsk˘ch monster, ale i dal‰ích „ji-
n˘ch“ ve stfiedovûk˘ch cestopisech a v ev-
ropské literární tradici o V̆ chodu. Autorka
konstatuje hlubok˘ rozpor mezi literární tra-
dicí a zprávami cestovatelÛ, v nichÏ se „od-
ráÏí realistick˘ pfiístup ke skuteãnosti“
(s. 107). V jejich relacích monstra nepfiesta-
vují alegorie hodnot ãi vlastností, n˘brÏ jsou
daleko více „polid‰tûná“, dokládají tak pfie-
dev‰ím rozmanitost svûta.

Tûlo a tûlesnost v lidov˘ch náboÏen-
sk˘ch pfiedstavách 18. století si za téma své-
ho pfiíspûvku vybral Zdenûk R. Ne‰por.
Srovnává prezentaci tûla v barokních nábo-
Ïensk˘ch formách katolicismu a luterského
pietismu s lidovou materializací konfesio-
nálního vûdomí. Olgu Ne‰porovou zajímaly
pfiedstavy ãesk˘ch vûfiících o mrtvém tûle
a zacházení s ním. Ve své stati pfiedstavuje
v˘sledky terénního v˘zkumu, kter˘ prová-
dûla ve tfiech vybran˘ch náboÏensk˘ch sku-
pinách (¤ímskokatolická církev, Svûdkové
Jehovovi, Haré Kr‰na).

Následující oddíl vûnovan˘ problemati-
ce medicínské regulace tûla a tûlesnosti je
zastoupen pfiíspûvky Pavla Titze a Martina
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Málokterému tématu byla v nûkolika po-
sledních desetiletích ve filosofii, antropolo-
gii, sociologii, ale i psychologii a estetice
vûnována taková pozornost odborné bada-
telské obce jako tûlu a tûlesnosti. Je pocho-
pitelné, Ïe se tento zájem nevyhnul ani reli-
gionistice, ve které se problematika vztahu
náboÏenství a tûla stala pfiedev‰ím od 60. let
20. století – spolu s fiadou s tím bezprostfied-
nû souvisejících témat – velmi diskutova-
nou.

Pfiedstavit pluralitu náboÏenského vyjá-
dfiení tûla a tûlesnosti v jednotliv˘ch nábo-
Ïenstvích svûta, ale ukázat také teoretické
a metodologické moÏnosti a promûny
souãasné religionistiky bylo zámûrem III.
mezinárodní konference Central European
Religious Studies (CERES) nazvané Nábo-
Ïenství a tûlo, která se uskuteãnila v fiíjnu ro-
ku 2005 v Brnû.

Konference navázala na dvû pfiedchozí
mezinárodní setkání: bratislavské (2003),
které se zamûfiilo na otázky posmrtného Ïi-
vota, a pardubické (2004), vûnované roli
jídla v náboÏenstvích svûta. Podobnû jako
v pfiípadû obou pfiede‰l˘ch sympózií, byl
z pfiednesen˘ch referátÛ sestaven sborník,
kter˘ se tak po sbornících Cesty na druh˘
svet (Milan Kováã – Attila Kovács – Tatiana
Podolinská [eds.], Bratislava: Univerzita
Komenského – Slovenská akadémie vied
Chronos 2005) a NáboÏenství a jídlo (To-
má‰ Bubík – Martin Fárek [eds.], Pardubice:
Univerzita Pardubice 2005) stal v pofiadí jiÏ
tfietím svazkem nové religionistické edice
CERES. Sborník NáboÏenství a tûlo ediãnû
pfiipravili Iva DoleÏalová, Eleonóra Hamar
a Lubo‰ Bûlka; je rozãlenûn do ‰esti tema-
tick˘ch blokÛ, zahrnuje celkem 24 pfiíspûv-

kÛ, které jsou publikovány v ãe‰tinû nebo ve
sloven‰tinû.

Na prvním místû je oti‰tûn pfiíspûvek
Eleonóry Hamar nazvan˘ „NáboÏenství
a tûlo. Teoretické perspektivy v diskurzu re-
ligionistiky“ (s. 15-22), kter˘ pfiedstavuje
nejen zasvûcen˘ úvod do problematiky, ale
poskytuje také ‰ir‰í metodologick˘ rámec
dílãím tématÛm ve sborníku. Hamar vychá-
zí z anal˘zy teoretick˘ch a sociálních pfied-
pokladÛ religionistického zájmu o fenomén
tûla, následnû pak prostfiednictvím interpre-
tace textÛ M. Douglasové a M. Mausse upo-
zorÀuje na tfii vzájemnû se doplÀující teore-
tické perspektivy.

První z nich nachází v náboÏenské repre-
zentaci tûl, která si podle ní v‰ímá toho, jak
náboÏenství symbolizuje tûlo, jak˘ mají jed-
notlivá náboÏenství vztah k sexualitû, k jíd-
lu, k nemoci atd. Druhou perspektivou je
v˘zkum tûla jakoÏto reprezentace náboÏen-
ství, kter˘ se zamûfiuje na to, co tûlo repre-
zentuje v rÛzn˘ch náboÏensk˘ch tradicích
(napfi. tûlo Kristovo jako církev, obfiízka ja-
ko smlouva s Bohem aj.). Tfietí je pak teore-
tická perspektiva zamûfiující se na náboÏen-
ské praktiky pÛsobící pfiímo na tûlo. Právû
tento pfiístup, v‰ímající si tûla jakoÏto tûla,
respektive dÛleÏitosti jeho formování a tré-
novanosti v jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tra-
dicích, je podle Hamar v˘zvou k nov˘m
v˘zkumÛm, ale souãasnû i podnûtem ke kri-
tické reflexi stávajících religionistick˘ch in-
terpretací jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tradic.

Po úvodní studii E. Hamar následuje od-
díl pfiíspûvkÛ vûnovan˘ sexualitû v nábo-
Ïenství.

Otevírá jej staÈ Attily Kovácse, kter˘ se
zab˘vá islámsk˘m pojetím sexuality, pfiede-
v‰ím pak stfiedovûkou arabsko-islámskou se-
xuální pfiíruãkou Muhammada an-Nafzáwí-
ho Zahrada vÛní pro potû‰ení mysli (Praha:
Dar Ibn Rushd 2001). Autor nejprve v ‰ir‰ím
rámci sleduje podoby a hlavní pravidla arab-
sko-islámské sexuální kultury, poté se za-
mûfiuje na Nafzáwího dílo, které nahlíÏí
i v kontextu souãasného islámu. ZdÛrazÀuje
paradox, Ïe pfievaÏující interpretace sexuali-
ty v souãasném (hlavnû radikálním) islám-
ském diskurzu jsou mnohem konzervativ-
nûj‰í, neÏ jaké pfiedstavuje Zahrada vÛní,
která vznikla pfied více neÏ pûti sty lety.

302 Recenze



Doklad o pluralitû uÏití sexuálního jazy-
ka a obrazÛ ve vybran˘ch indick˘ch nábo-
Ïensk˘ch tradicích podal ve svém pfiíspûvku
Martin Fárek. K tomu úãelu si vytvofiil
pracovní typologii sexuálních jazykov˘ch
obrazÛ, které se vyskytují zejména v nejstar-
‰ích dvanácti upani‰adách a Bhágavatapu-
ránû. Fárek rozli‰uje ãtyfii hlavní typy se-
xuálních obrazÛ: (a) sexualita související
s pfiedstavami o stvofiení svûta; (b) sexualita
jako obûÈ; (c) sexualita pfiedstavovaná po-
nauãeními pro Ïivot ãlovûka; (d) erotická
mystika. V závûreãném shrnutí pak objasÀu-
je dÛvody promûn pojetí a uÏití jednotliv˘ch
obrazÛ. Historicko-komparativní pfiístup vo-
lil také Robert Bezdûk, kter˘ si v‰ímá dvou
rÛzn˘ch postojÛ k sexualitû v moderním ro-
sikruciánství.

Z ponûkud jiného úhlu se problematice
tûla vûnuje Alexandra Navrátilová ve stati
nazvané „Nahota v obfiadní tradici ãeské
kultury“ (s. 55-64). Odpovûì na otázku, jak
„je v rÛzn˘ch kulturních tradicích fie‰eno
napûtí mezi tûlem jako biologick˘m zákla-
dem ãlovûka a jeho sociokulturní identitou“
(s. 55) hledala Navrátilová v detailním prÛ-
zkumu etnologického materiálu. Na jeho zá-
kladû se pfiiklání k názoru, Ïe koncept naho-
ty byl v lidové tradici podstatnû ovlivnûn
vírou v magické spojení ãlovûka s pfiírodou
a se silami plodnosti, souãasnû ale také ví-
rou v úãinnost samotného rituálu obnaÏová-
ní (s. 63).

Poslední dva pfiíspûvky tohoto oddílu
pfiiná‰ejí pozoruhodné v˘sledky terénních
v˘zkumÛ z Gruzie a ze Slovenska. Beáta
âierniková se ve svém referátu zamûfiila na
problematiku sexuálních vztahÛ mezi nad-
pfiirozen˘mi bytostmi (duchy) a smrtelníky,
se kter˘mi je moÏné se setkat u kavkaz-
sk˘ch národÛ, zvlá‰tû u ArménÛ a GruzínÛ,
Tomá‰ Hrustiã se vûnoval roli tûla a tûles-
n˘ch tekutin v milostné magii u RomÛ ve
V̆ chodním Zemplínû. TfiebaÏe se pfiedklá-
dá, Ïe v oblasti Kavkazu se ‰amanismus ja-
ko forma náboÏenství nevyskytovala (v˘-
jimku tvofií pozorování A. O. Bulatova,
s. 68), âierniková pfiichází s poznatky, které
tento zaÏit˘ názor ponûkud nabourávají –
byÈ samotn˘ v˘zkum je‰tû není ukonãen.
Hrustiãe mnohem spí‰e zajímala anal˘za
praktik milostné magie a role tûla v nich.

Detailnû popisuje magické úkony (zvl.
v˘robu nápoje lásky a antropomorfních fi-
gurek – panenek), které jsou ve sledované
rómské komunitû praktikované v˘luãnû Ïe-
nami.

Druh˘ oddíl sborníku nazvan˘ „Mrtvá,
Ïivá a jiná neobvyklá tûla v kfiesÈanství“ (s.
87-127) zahajuje pfiíspûvek Davida Zbírala,
v nûmÏ si autor v‰ímá sporu o v˘klad stavu
mrtv˘ch tûl Petra Parenza a Armanna Pun-
gilupa. V ‰ir‰ím rámci Zbíral tematizuje dy-
namiku ortodoxie a hereze v Itálii v období
mezi 12.-14. stoletím. Zatímco Parenzovo
tûlo bylo po smrti prohlá‰eno za relikvii,
k ní pak vytvofiena legenda, která slouÏila
církvi v boji proti herezi, mrtvé tûlo A. Pun-
gilupa, jenÏ byl po smrti dodateãnû oznaãen
za kacífie, bylo exhumováno a spáleno. V té-
to souvislosti autor zdÛrazÀuje, Ïe dûní ko-
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Na prvním místû je oti‰tûn pfiíspûvek
Eleonóry Hamar nazvan˘ „NáboÏenství
a tûlo. Teoretické perspektivy v diskurzu re-
ligionistiky“ (s. 15-22), kter˘ pfiedstavuje
nejen zasvûcen˘ úvod do problematiky, ale
poskytuje také ‰ir‰í metodologick˘ rámec
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tûla, následnû pak prostfiednictvím interpre-
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zorÀuje na tfii vzájemnû se doplÀující teore-
tické perspektivy.

První z nich nachází v náboÏenské repre-
zentaci tûl, která si podle ní v‰ímá toho, jak
náboÏenství symbolizuje tûlo, jak˘ mají jed-
notlivá náboÏenství vztah k sexualitû, k jíd-
lu, k nemoci atd. Druhou perspektivou je
v˘zkum tûla jakoÏto reprezentace náboÏen-
ství, kter˘ se zamûfiuje na to, co tûlo repre-
zentuje v rÛzn˘ch náboÏensk˘ch tradicích
(napfi. tûlo Kristovo jako církev, obfiízka ja-
ko smlouva s Bohem aj.). Tfietí je pak teore-
tická perspektiva zamûfiující se na náboÏen-
ské praktiky pÛsobící pfiímo na tûlo. Právû
tento pfiístup, v‰ímající si tûla jakoÏto tûla,
respektive dÛleÏitosti jeho formování a tré-
novanosti v jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tra-
dicích, je podle Hamar v˘zvou k nov˘m
v˘zkumÛm, ale souãasnû i podnûtem ke kri-
tické reflexi stávajících religionistick˘ch in-
terpretací jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tradic.

Po úvodní studii E. Hamar následuje od-
díl pfiíspûvkÛ vûnovan˘ sexualitû v nábo-
Ïenství.

Otevírá jej staÈ Attily Kovácse, kter˘ se
zab˘vá islámsk˘m pojetím sexuality, pfiede-
v‰ím pak stfiedovûkou arabsko-islámskou se-
xuální pfiíruãkou Muhammada an-Nafzáwí-
ho Zahrada vÛní pro potû‰ení mysli (Praha:
Dar Ibn Rushd 2001). Autor nejprve v ‰ir‰ím
rámci sleduje podoby a hlavní pravidla arab-
sko-islámské sexuální kultury, poté se za-
mûfiuje na Nafzáwího dílo, které nahlíÏí
i v kontextu souãasného islámu. ZdÛrazÀuje
paradox, Ïe pfievaÏující interpretace sexuali-
ty v souãasném (hlavnû radikálním) islám-
ském diskurzu jsou mnohem konzervativ-
nûj‰í, neÏ jaké pfiedstavuje Zahrada vÛní,
která vznikla pfied více neÏ pûti sty lety.
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mezi nimi: strukturální, substanciální
a energetickou.

V posledním pfiíspûvku sborníku „Tûlo
jako chrám. Cesty a podoby revalvace tûla
v kontextu New Age“ (s. 243-250), jenÏ by
spí‰e neÏ do tohoto oddílu patfiil do kontex-
tu pfiíspûvkÛ vûnovan˘ch cestám k tûlesné
dokonalosti, se jeho autor, David Václavík,
zamûfiil na tematizaci promûn fenoménu tû-
lesnosti v rámci nov˘ch náboÏensk˘ch syn-
téz. NastiÀuje názory E. Swedenborga, R.
W. Emersona a P. Quimbyho, které se staly
klíãov˘mi inspiraãními zdroji pro New Age
a jeho nové pojetí tûla.

Co fiíci závûrem? Recenzovan˘ sborník
NáboÏenství a tûlo není jen cenn˘m zdrojem
pro zájemce o studium této problematiky,
ale je také zprávou o stavu ãeské a sloven-
ské religionistiky. Pfiiná‰í bohatou ÏeÀ – a to
hned tfiikrát: a) co do mnoÏství témat, b) uÏi-
t˘ch metod a pfiístupÛ, c) co do poãtu úãast-
níkÛ. S potû‰ením lze konstatovat, Ïe se tu
vedle autorek a autorÛ stfiední generace v˘-
raznû prezentuje mladá, ba nejmlad‰í gene-
race religionistÛ, jejichÏ zájem a vûdecká
erudice je zárukou slibn˘ch perspektiv v ob-
lasti vûdeckého studia náboÏenství u nás.

Sborník má atraktivní obálku, je v nûm
fiada obrázkÛ a fotografií, mÛÏe b˘t tedy
zcela nepochybnû povaÏován za velmi zda-
fiilou knihu. Pfiesto si v‰ak neodpustím nû-
kolik kritick˘ch poznámek. Je pfiedev‰ím
‰koda, Ïe není vybaven rejstfiíkem, kter˘ je
ve sbornících podobn˘ch kvalit jiÏ napros-
tou samozfiejmostí. Jakkoli je tfieba vyzved-
nou práci hlavních editorÛ sborníku, jejich
pozorn˘m oãím uniklo nûkolik nepfiesností:
ve sborníku není zcela sjednoceno uÏívání
nûkter˘ch v˘razÛ – napfi. Hare Kri‰na/Haré
Kr‰na (s. 121n, 215n), ne vÏdy je také gra-
ficky jednotn˘ záznam rozhovorÛ z terén-
ních v˘zkumÛ (napfi. s. 73n, 119n).

Tato drobná pfiehlédnutí, spolu s nûkter˘-
mi evidentnû tiskov˘mi chybami, ale roz-
hodnû nemohou pokazit celkové kladné
hodnocení v˘sledné práce.

OND¤EJ SLÁDEK

Zdenûk Ne‰por
– Du‰an LuÏn˘,
Sociologie náboÏenství,

Praha: Portál 2007, 236 s.
ISBN 978-80-7367-251-5.

O kvalitû a v˘znamu vûdeckého oboru
vypovídá celá fiada faktorÛ. Jedním z tûch
nejdÛleÏitûj‰ích je schopnost pfiedstavit v˘-
sledky badatelské ãinnosti jak odborné ve-
fiejnosti, tak i schopnost ospravedlnit vlastní
obor pfied laick˘m publikem. Kromû toho je
nutné, aby „odborn˘ dorost“ mûl dostateãné
prostfiedky k zorientování a zdokonalení se
ve své disciplínû. V̆ ‰e zmínûn˘m poÏadav-
kÛm se pokusila dostát pfiedkládané práce
ZdeÀka Ne‰pora a Du‰ana LuÏného. V̆ z-
nam díla spoãívá zejména v tom, Ïe usiluje
o poskytnutí relevantních a ucelen˘ch infor-
mací o sociologii náboÏenství, kter˘ch se ne
vÏdy dostává v dostateãné mífie. Sice existu-
je nûkolik porevoluãních pokusÛ v podobû
skript, ale monografie vûnující se sociologii
náboÏenství jako oboru jsou nedostatkov˘m
zboÏím. Úvod do studia oboru tak pfiedsta-
vovala dnes jiÏ zcela nedostaãující práce
Ale‰e Sekota (Sociologie náboÏenství, Pra-
ha: Svoboda 1985). Kdyby jen tento fakt
mûl b˘t dÛvodem k napsání „úvodu do soci-
ologie“, staãilo by to. PÛsobí proto trochu
neobratnû, kdyÏ Ne‰por s LuÏn˘m v úvodu
ospravedlÀují vznik knihy tím, Ïe na jedné
stranû struãnû, av‰ak vûcnû správnû definu-
jí, co je, respektive ãím se zab˘vá sociologie
náboÏenství, aby tak vzápûtí mohli dodat, Ïe
struãná charakteristika je nedostaãující.
A tak pr˘ napsali danou knihu, pfiiãemÏ z ce-
lého textu vysvítá, Ïe cílem je – a to po prá-
vu – odstranit nedostatky ve znalostech
o oboru, kter˘ je znaãnû marginalizován.
Právû toto úsilí, a nikoli struãná definice
sociologie náboÏenství, je to, co ospravedl-
Àuje existenci práce Sociologie náboÏenství.
Minimálnû proto, Ïe v této subdisciplínû so-
ciologie v âechách existuje poptávka po re-
levantní literatufie zaobírající se jak histo-
rick˘m v˘vojem a promûnami oboru, tak
soudob˘mi trendy v metodologické i sub-
stantivní rovinû, ãehoÏ se dostává v mífie jen
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Klapetka. Na pfiíkladech a detailních rozbo-
rech anatomick˘ch votivních terakot sleduje
Titz zdravotní problémy obyvatel stfiední
Itálie jako pfiedmût urãit˘ch kultÛ doby fiím-
ské republiky. Klapetek nastiÀuje problema-
tiku umírání a smrti v islámu, konkrétnû se
zamûfiuje na dodrÏování náboÏensk˘ch pra-
videl muslimskou komunitou v souãasném
Nûmecku.

Lubo‰ Bûlka ve svém referátu nazvaném
„Buddhistická pekla a mni‰sk˘ stav. Tûlesná
obvinûní a odplata“ (s. 149-158), kter˘ uvá-
dí oddíl zamûfien˘ na cesty k tûlesné doko-
nalosti, ukazuje za pomoci fiady archivních
materiálÛ a reprodukcí xylografick˘ch zo-
brazení, jaké podoby mohou nab˘vat mon-
golské pfiedstavy trestu za sexuální pfiestup-
ky mnichÛ.

Tento oddíl sborníku dále pfiiná‰í tfii ne-
ménû zajímavá pojednání. Na tûlo jako na
nástroj, kter˘ dle Buddhovy nauky slouÏí
k emancipaci (tj. osvobození se od chtivos-
ti, nenávisti a zaslepenosti) nahlíÏí ve svém
pfiíspûvku Zdenûk Trávníãek. Podrobnû ana-
lyzuje Buddhovo uãení a jeho konkrétní
(praktické a pragmatické) rady t˘kající se
meditace, tûla a tûlesnosti, resp. kultury tûla
a mysli. Problematikou reprezentace lidské-
ho tûla v náboÏenstvích Japonska, zejména
pak rolí panenky (jap. hitogata) jako zvlá‰t-
ního prostfiedku komunikace s boÏstvem
a zásvûtními bytostmi, a jako zástupce ãlo-
vûka v oãistn˘ch rituálech, se zab˘vá Jakub
Havlíãek.

Du‰an LuÏn˘ v pfiíspûvku „Sakralizace
zdraví a detradicionalizace náboÏenství“ (s.
177-184) sleduje podoby individualizované
religiozity v âeské republice po roce 1989.
Na dvou konkrétních pfiíkladech ilustruje
hlavní tendence procesu detradicionalizace
náboÏenství u nás: a) zdÛrazÀování osobní
zku‰enosti, tûlesného zdraví a vyuÏívání
praktik zamûfien˘ch na vlastní mysl a tûlo
(napfi. jóga); b) propojování individuálního
duchovního rozvoje s rozvojem manaÏer-
sk˘ch dovedností.

O uplatnûní genderového pohledu usilo-
vala ve svém referátu nazvaném „Marie –
Ïena, matka, manÏelka, panna?“ Iva DoleÏa-
lová. V centru její pozornosti není ani tak
sama Marie, jako spí‰e proces, kter˘ se ode-
hrál v kfiesÈansk˘ch obcích v prÛbûhu prv-

ních ãtyfi století, a kter˘ se podstatnû t˘kal
role a postavení Ïen v kontextu raného kfies-
Èanství. DoleÏalová shrnuje, Ïe i kdyÏ se Ïe-
ny v ranû kfiesÈansk˘ch obcích v˘znamnûji
prosadily (navzdory dobov˘m kulturním
vzorÛm), jednalo se o „doãasn˘ a fiadou
specifick˘ch podmínek limitovan˘ jev, vy-
volan˘ pfiedev‰ím omezením tradiãních Ïen-
sk˘ch rolí spojen˘ch s matefistvím a se-
xualitou“ (s. 194). V prÛbûhu dal‰ího v˘voje
kfiesÈansk˘ch obcí v‰ak do‰lo k postupnému
omezení jejich postavení, k ãemuÏ slouÏily
i stanoviska t˘kající se právû Ïenské tûles-
nosti.

Poslední oddíl sborníku obsahuje ‰est
pfiíspûvkÛ, které propojují otázky technolo-
gie a metaforiky tûla. Daniel Berounsk˘ na-
lezl inspiraci pro svÛj referát „Tûlo jako vû-
zení boÏstev v tradici tibetského lidového
náboÏenství“ (s. 197-205) ve sbírce minia-
turních obrázkÛ z Náprstkova muzea v Pra-
ze, které zobrazují tibetská ochranná boÏ-
stva sídlící v tûle ãlovûka. Daleko více ho
v‰ak zajímají textové materiály vztahující se
k tûmto boÏstvÛm a jejich role v lidové tra-
dici.

O historickou perspektivu pfiístupu k tû-
lu jako pfiedmûtu kulturní manipulace se za-
slouÏil Vít Erban, kter˘ ve svém referátu
pfiipomíná v˘znamné antropologické v˘zku-
my Roberta Hertze o náboÏenské symbolice
pravé a levé ruky. Z pozic fenomenologicky
orientované kulturní antropologie zkoumal
rÛzné zpÛsoby pozornosti k tûlu v hnutí Ha-
ré Kr‰na Jaroslav Klapal. NáboÏensk˘m
praktikám a pfiedstavám t˘kajících se tûla
a jeho zástupn˘m formám v prostfiedí mezo-
americk˘ch kultur (AztékÛ a mexick˘ch La-
candonÛ – potomkÛ star˘ch MayÛ) se vûno-
vali Milan Kováã a Petra Chlupová.

Kováã ve svém referátu „Zástupná sym-
bolika krvi u súãasn˘ch Mayov – Lacan-
dóncov“ (s. 221-232) pfiibliÏuje fiadu trans-
formací, pomocí nichÏ Lacandoni nahradili
pÛvodní obûtování krve. Detailnû popisuje
v˘robu figurek, které jsou povaÏovány za
náboÏensky nejúãinnûj‰í zástupnou formu
obûti, a pouÏití barviv pfiipomínajících krev.
Na rozbor souvislostí lidského tûla a kosmu
(resp. vztah mikrokosmu a makrokosmu)
v aztécké kultufie se soustfiedila P. Chlupová;
upozorÀuje na tfii základní úrovnû analogií
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mezi nimi: strukturální, substanciální
a energetickou.

V posledním pfiíspûvku sborníku „Tûlo
jako chrám. Cesty a podoby revalvace tûla
v kontextu New Age“ (s. 243-250), jenÏ by
spí‰e neÏ do tohoto oddílu patfiil do kontex-
tu pfiíspûvkÛ vûnovan˘ch cestám k tûlesné
dokonalosti, se jeho autor, David Václavík,
zamûfiil na tematizaci promûn fenoménu tû-
lesnosti v rámci nov˘ch náboÏensk˘ch syn-
téz. NastiÀuje názory E. Swedenborga, R.
W. Emersona a P. Quimbyho, které se staly
klíãov˘mi inspiraãními zdroji pro New Age
a jeho nové pojetí tûla.

Co fiíci závûrem? Recenzovan˘ sborník
NáboÏenství a tûlo není jen cenn˘m zdrojem
pro zájemce o studium této problematiky,
ale je také zprávou o stavu ãeské a sloven-
ské religionistiky. Pfiiná‰í bohatou ÏeÀ – a to
hned tfiikrát: a) co do mnoÏství témat, b) uÏi-
t˘ch metod a pfiístupÛ, c) co do poãtu úãast-
níkÛ. S potû‰ením lze konstatovat, Ïe se tu
vedle autorek a autorÛ stfiední generace v˘-
raznû prezentuje mladá, ba nejmlad‰í gene-
race religionistÛ, jejichÏ zájem a vûdecká
erudice je zárukou slibn˘ch perspektiv v ob-
lasti vûdeckého studia náboÏenství u nás.

Sborník má atraktivní obálku, je v nûm
fiada obrázkÛ a fotografií, mÛÏe b˘t tedy
zcela nepochybnû povaÏován za velmi zda-
fiilou knihu. Pfiesto si v‰ak neodpustím nû-
kolik kritick˘ch poznámek. Je pfiedev‰ím
‰koda, Ïe není vybaven rejstfiíkem, kter˘ je
ve sbornících podobn˘ch kvalit jiÏ napros-
tou samozfiejmostí. Jakkoli je tfieba vyzved-
nou práci hlavních editorÛ sborníku, jejich
pozorn˘m oãím uniklo nûkolik nepfiesností:
ve sborníku není zcela sjednoceno uÏívání
nûkter˘ch v˘razÛ – napfi. Hare Kri‰na/Haré
Kr‰na (s. 121n, 215n), ne vÏdy je také gra-
ficky jednotn˘ záznam rozhovorÛ z terén-
ních v˘zkumÛ (napfi. s. 73n, 119n).

Tato drobná pfiehlédnutí, spolu s nûkter˘-
mi evidentnû tiskov˘mi chybami, ale roz-
hodnû nemohou pokazit celkové kladné
hodnocení v˘sledné práce.

OND¤EJ SLÁDEK

Zdenûk Ne‰por
– Du‰an LuÏn˘,
Sociologie náboÏenství,

Praha: Portál 2007, 236 s.
ISBN 978-80-7367-251-5.

O kvalitû a v˘znamu vûdeckého oboru
vypovídá celá fiada faktorÛ. Jedním z tûch
nejdÛleÏitûj‰ích je schopnost pfiedstavit v˘-
sledky badatelské ãinnosti jak odborné ve-
fiejnosti, tak i schopnost ospravedlnit vlastní
obor pfied laick˘m publikem. Kromû toho je
nutné, aby „odborn˘ dorost“ mûl dostateãné
prostfiedky k zorientování a zdokonalení se
ve své disciplínû. V̆ ‰e zmínûn˘m poÏadav-
kÛm se pokusila dostát pfiedkládané práce
ZdeÀka Ne‰pora a Du‰ana LuÏného. V̆ z-
nam díla spoãívá zejména v tom, Ïe usiluje
o poskytnutí relevantních a ucelen˘ch infor-
mací o sociologii náboÏenství, kter˘ch se ne
vÏdy dostává v dostateãné mífie. Sice existu-
je nûkolik porevoluãních pokusÛ v podobû
skript, ale monografie vûnující se sociologii
náboÏenství jako oboru jsou nedostatkov˘m
zboÏím. Úvod do studia oboru tak pfiedsta-
vovala dnes jiÏ zcela nedostaãující práce
Ale‰e Sekota (Sociologie náboÏenství, Pra-
ha: Svoboda 1985). Kdyby jen tento fakt
mûl b˘t dÛvodem k napsání „úvodu do soci-
ologie“, staãilo by to. PÛsobí proto trochu
neobratnû, kdyÏ Ne‰por s LuÏn˘m v úvodu
ospravedlÀují vznik knihy tím, Ïe na jedné
stranû struãnû, av‰ak vûcnû správnû definu-
jí, co je, respektive ãím se zab˘vá sociologie
náboÏenství, aby tak vzápûtí mohli dodat, Ïe
struãná charakteristika je nedostaãující.
A tak pr˘ napsali danou knihu, pfiiãemÏ z ce-
lého textu vysvítá, Ïe cílem je – a to po prá-
vu – odstranit nedostatky ve znalostech
o oboru, kter˘ je znaãnû marginalizován.
Právû toto úsilí, a nikoli struãná definice
sociologie náboÏenství, je to, co ospravedl-
Àuje existenci práce Sociologie náboÏenství.
Minimálnû proto, Ïe v této subdisciplínû so-
ciologie v âechách existuje poptávka po re-
levantní literatufie zaobírající se jak histo-
rick˘m v˘vojem a promûnami oboru, tak
soudob˘mi trendy v metodologické i sub-
stantivní rovinû, ãehoÏ se dostává v mífie jen
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Klapetka. Na pfiíkladech a detailních rozbo-
rech anatomick˘ch votivních terakot sleduje
Titz zdravotní problémy obyvatel stfiední
Itálie jako pfiedmût urãit˘ch kultÛ doby fiím-
ské republiky. Klapetek nastiÀuje problema-
tiku umírání a smrti v islámu, konkrétnû se
zamûfiuje na dodrÏování náboÏensk˘ch pra-
videl muslimskou komunitou v souãasném
Nûmecku.

Lubo‰ Bûlka ve svém referátu nazvaném
„Buddhistická pekla a mni‰sk˘ stav. Tûlesná
obvinûní a odplata“ (s. 149-158), kter˘ uvá-
dí oddíl zamûfien˘ na cesty k tûlesné doko-
nalosti, ukazuje za pomoci fiady archivních
materiálÛ a reprodukcí xylografick˘ch zo-
brazení, jaké podoby mohou nab˘vat mon-
golské pfiedstavy trestu za sexuální pfiestup-
ky mnichÛ.

Tento oddíl sborníku dále pfiiná‰í tfii ne-
ménû zajímavá pojednání. Na tûlo jako na
nástroj, kter˘ dle Buddhovy nauky slouÏí
k emancipaci (tj. osvobození se od chtivos-
ti, nenávisti a zaslepenosti) nahlíÏí ve svém
pfiíspûvku Zdenûk Trávníãek. Podrobnû ana-
lyzuje Buddhovo uãení a jeho konkrétní
(praktické a pragmatické) rady t˘kající se
meditace, tûla a tûlesnosti, resp. kultury tûla
a mysli. Problematikou reprezentace lidské-
ho tûla v náboÏenstvích Japonska, zejména
pak rolí panenky (jap. hitogata) jako zvlá‰t-
ního prostfiedku komunikace s boÏstvem
a zásvûtními bytostmi, a jako zástupce ãlo-
vûka v oãistn˘ch rituálech, se zab˘vá Jakub
Havlíãek.

Du‰an LuÏn˘ v pfiíspûvku „Sakralizace
zdraví a detradicionalizace náboÏenství“ (s.
177-184) sleduje podoby individualizované
religiozity v âeské republice po roce 1989.
Na dvou konkrétních pfiíkladech ilustruje
hlavní tendence procesu detradicionalizace
náboÏenství u nás: a) zdÛrazÀování osobní
zku‰enosti, tûlesného zdraví a vyuÏívání
praktik zamûfien˘ch na vlastní mysl a tûlo
(napfi. jóga); b) propojování individuálního
duchovního rozvoje s rozvojem manaÏer-
sk˘ch dovedností.

O uplatnûní genderového pohledu usilo-
vala ve svém referátu nazvaném „Marie –
Ïena, matka, manÏelka, panna?“ Iva DoleÏa-
lová. V centru její pozornosti není ani tak
sama Marie, jako spí‰e proces, kter˘ se ode-
hrál v kfiesÈansk˘ch obcích v prÛbûhu prv-

ních ãtyfi století, a kter˘ se podstatnû t˘kal
role a postavení Ïen v kontextu raného kfies-
Èanství. DoleÏalová shrnuje, Ïe i kdyÏ se Ïe-
ny v ranû kfiesÈansk˘ch obcích v˘znamnûji
prosadily (navzdory dobov˘m kulturním
vzorÛm), jednalo se o „doãasn˘ a fiadou
specifick˘ch podmínek limitovan˘ jev, vy-
volan˘ pfiedev‰ím omezením tradiãních Ïen-
sk˘ch rolí spojen˘ch s matefistvím a se-
xualitou“ (s. 194). V prÛbûhu dal‰ího v˘voje
kfiesÈansk˘ch obcí v‰ak do‰lo k postupnému
omezení jejich postavení, k ãemuÏ slouÏily
i stanoviska t˘kající se právû Ïenské tûles-
nosti.

Poslední oddíl sborníku obsahuje ‰est
pfiíspûvkÛ, které propojují otázky technolo-
gie a metaforiky tûla. Daniel Berounsk˘ na-
lezl inspiraci pro svÛj referát „Tûlo jako vû-
zení boÏstev v tradici tibetského lidového
náboÏenství“ (s. 197-205) ve sbírce minia-
turních obrázkÛ z Náprstkova muzea v Pra-
ze, které zobrazují tibetská ochranná boÏ-
stva sídlící v tûle ãlovûka. Daleko více ho
v‰ak zajímají textové materiály vztahující se
k tûmto boÏstvÛm a jejich role v lidové tra-
dici.

O historickou perspektivu pfiístupu k tû-
lu jako pfiedmûtu kulturní manipulace se za-
slouÏil Vít Erban, kter˘ ve svém referátu
pfiipomíná v˘znamné antropologické v˘zku-
my Roberta Hertze o náboÏenské symbolice
pravé a levé ruky. Z pozic fenomenologicky
orientované kulturní antropologie zkoumal
rÛzné zpÛsoby pozornosti k tûlu v hnutí Ha-
ré Kr‰na Jaroslav Klapal. NáboÏensk˘m
praktikám a pfiedstavám t˘kajících se tûla
a jeho zástupn˘m formám v prostfiedí mezo-
americk˘ch kultur (AztékÛ a mexick˘ch La-
candonÛ – potomkÛ star˘ch MayÛ) se vûno-
vali Milan Kováã a Petra Chlupová.

Kováã ve svém referátu „Zástupná sym-
bolika krvi u súãasn˘ch Mayov – Lacan-
dóncov“ (s. 221-232) pfiibliÏuje fiadu trans-
formací, pomocí nichÏ Lacandoni nahradili
pÛvodní obûtování krve. Detailnû popisuje
v˘robu figurek, které jsou povaÏovány za
náboÏensky nejúãinnûj‰í zástupnou formu
obûti, a pouÏití barviv pfiipomínajících krev.
Na rozbor souvislostí lidského tûla a kosmu
(resp. vztah mikrokosmu a makrokosmu)
v aztécké kultufie se soustfiedila P. Chlupová;
upozorÀuje na tfii základní úrovnû analogií
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