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a non-specialized audience. In general,
some basic knowledge on large religious
traditions is taken for granted, otherwise –
the author states – readers will find difficulties following up the theoretical discussion
(p. 18).
Throughout the book, Zinser continuously displays his expertise in Roman and
Greek religion. However, in my opinion he
somewhat misses a balance when relating
most issues to practices and beliefs in Roman or ancient Greek times. Moreover,
some of his views and ideas will “set
tongues wagging” – and this is hardly surprising given the fact that the Study of Religions still knows numerous “discursive battle fields”. Such will be the case with his
harsh criticism towards functional and substantial approaches of defining religion (p.
70-72) or his dichotomous categorization
into “Heilsreligion” and “Erlösungsreligion” (p. 100-101), just to mention two among several other possible points of contention. Regardless of these controversial
issues – and we should keep in mind that
dissension rises automatically when dealing
with such fundamental questions –, Zinser
puts forward well-scrutinized and matter-offact answers to the “Grundfragen der Religionswissenschaft” that definitely need to
be discussed further.
To sum it up, Hartmut Zinser provides
a well-written and intriguing study on key
issues in the Study of Religions based on his
life-long professional dedication to his academic subject.
LUKAS POKORNY

Zdenûk R. Ne‰por,
Ne/náboÏenské nadûje
intelektuálÛ: V˘voj ãeské
sociologie náboÏenství,
Praha: Scriptorium 2008, 432 s.
ISBN 978-80-86197-97-5.
Novodobá ãeská religionistika se pﬁipravuje na tﬁetí desetiletí své existence, a proto
se nevyhnutelnû zaãíná objevovat otázka,
zda by nebylo vhodné zhodnotit její dosavadní v˘voj. Recenzovaná kniha plodného
praÏského autora ZdeÀka R. Ne‰pora takov˘m zhodnocením je, a to i pﬁesto, Ïe autor
se dle sv˘ch slov vûnuje pﬁedev‰ím v˘voji
ãeské sociologie náboÏenství. Obsah i charakter knihy v‰ak relativnû úzkou oblast sociologie náboÏenství v˘raznû pﬁekraãuje.
SvÛj více neÏ ãtyﬁ set stránkov˘ pﬁehled
dûjin ãeského bádání o náboÏenství z perspektivy sociálních vûd zaãíná Ne‰por obecn˘m vymezením základních témat a teorií,
s nimiÏ se v sociologii náboÏenství mÛÏeme
setkat. DÛraz pﬁitom klade zejména na ty teorie, které nalezly vût‰í odezvu právû v ãeském prostﬁedí. Jde o relativnû struãn˘, nicménû velmi vûcn˘ pﬁehled, kter˘ by mohl
b˘t souãástí jakékoli propedeutické knihy
vûnované akademickému studiu náboÏenství. Ne‰por se zde opírá o své star‰í texty,
zejména o Sociologii náboÏenství, kterou
vydal se sv˘m brnûnsk˘m kolegou Du‰anem LuÏn˘m (Zdenûk R. Ne‰por – Du‰an
LuÏn˘, Sociologie náboÏenství, Praha: Portál 2007), a dále také o publikaci Pﬁíruãka
sociologie náboÏenství, jejímÏ byl spolueditorem a autorem v˘znamné ãásti kapitol
(Zdenûk R. Ne‰por – David Václavík [eds.],
Pﬁíruãka sociologie náboÏenství, Praha:
SLON 2008).
Po této úvodní kapitole následují tﬁi historicky zamûﬁené ãásti. První z nich je vûnována poãátkÛm ãeské sociologie náboÏenství a období jejího prvního velkého
rozvoje v období první republiky a v letech
následujících po druhé svûtové válce (kapitola „Religiozita svobodné spoleãnosti a její studium“). Poté následuje kapitola zamûﬁená na období komunistického reÏimu
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a nakonec v‰e uzavírá kapitola „Závûry“,
v níÏ se autor vûnuje období po roce 1989.
V‰echny tﬁi kapitoly se opírají o studium
pramenného materiálu a v mnoha pﬁípadech
pﬁiná‰ejí vÛbec první vûdecky relevantní informace k dan˘m problémÛm ãi postavám.
Kromû koryfejÛ ãeské sociologie náboÏenství, jak˘mi jsou T. G. Masaryk ãi A. I. Bláha, se tak ãtenáﬁ dozví i velmi cenné informace o dal‰ích pﬁedstavitelích „ãeského
bádání o náboÏenství“ jako napﬁíklad o katolick˘ch myslitelích Aloisi Soldátovi, Robertu Neuschlovi a Bedﬁichu Va‰kovi ãi
o protestantech Franti‰ku M. Hníkovi a Ladislavu Kuntem. Velmi pﬁínosné jsou ale
pﬁedev‰ím pasáÏe vûnované v˘zkumÛm,
které v jednotliv˘ch obdobích vznikaly.
Nûkteré studie na toto téma jiÏ Ne‰por publikoval zejména v ãasopisech Religio a Sociologick˘ ãasopis. I pﬁesto povaÏuji shrnutí, které nabízí v recenzované knize, za
velmi pﬁínosné. Jde zejména o v˘zkumy,
které vznikaly v souvislosti s pÛsobením
tzv. brnûnské sociologické ‰koly (v˘zkumy
A. I. Bláhy a J. Bláhy) ãi pováleãn˘ v˘zkum
Milana A. Tesaﬁe.
Dal‰í velmi zajímavou ãástí je kapitola
vûnovaná „studiu“ náboÏenství v období komunistického reÏimu. I zde Ne‰por navazuje na své star‰í studie publikované v ãasopisech (Sociologick˘ ãasopis, Soudobé dûjiny)
a ukazuje, Ïe studium náboÏenství v dobách
„komunistického temna“ bylo mnohem
plastiãtûj‰í a komplikovanûj‰í, neÏ se na
první pohled zdá (a neÏ jak je stále prezentováno). Za velmi pﬁínosnou povaÏuji zejména pﬁehlednû a vûcnû zpracovanou ãást
vûnovanou krátkému „znovuobnovení“ sociologie, vãetnû sociologie náboÏenství,
v 60. letech 20. století. Ne‰por se zde vûnuje jednak klíãové postavû socioloÏky Eriky
Kadlecové, jednak také empirick˘m v˘zkumÛm, které v této dobû vznikaly, ãi procesu
„dialogu mezi marxismem a kﬁesÈanstvím“.
Za pozornost pak stojí zejména Ne‰porovy
úvahy t˘kající se „teoretického zakotvení“
(ãi spí‰e nezakotvení) ãeské sociologie náboÏenství v této dobû. Podobnû jako v pﬁedchozí kapitole v‰ak autor mnohdy pﬁekonává hranice sociologie náboÏenství a vûnuje
se i takov˘m otázkám, jak˘mi jsou napﬁíklad indologická studia, etnografická studia

ãi problémy spojené s filosofií náboÏenství.
Tato ‰íﬁe zábûru na jednu stranu umoÏÀuje
autorovi ukázat kontext, v nûmÏ se mnohé
jím popisované problémy a otázky ﬁe‰ily,
ale na druhou stranu ho mnohdy odvádûjí
k exkurzÛm, které jsou pro zkoumanou problematiku irelevantní a ãtenáﬁe zahlcují dal‰ím mnoÏstvím informací, jeÏ nepﬁiná‰ejí
vlastnû nic nového. V této souvislosti se
vnucuje otázka, zda by nebylo vhodnûj‰í
buì knihu opravdu soustﬁedit pouze na sociologii náboÏenství, nebo ji naopak pojmout
‰íﬁeji jako pﬁehled ãeského studia náboÏenství ve 20. století. Ne‰porem zvolen˘ model
je v tomto ohledu moÏná aÏ pﬁíli‰ neostr˘.
K potenciálnû velmi kontroverzním, ale
zároveÀ velmi potﬁebn˘m ãástem patﬁí kapitola vûnovaná období tzv. normalizace,
v níÏ se autor vûnuje institucionalizaci vûdeckého ateismu. Toto téma jiÏ sice bylo
dílãím zpÛsobem zpracováno i jin˘mi autory (napﬁíklad i autorem této recenze), nicménû stále patﬁí spí‰e k neprobádan˘m obdobím, které i dvacet let po roce 1989
vyvolává mnohé vá‰nû. I v tomto pﬁípadû se
Ne‰por snaÏí o relativnû vyváÏen˘ pohled
a ukazuje, Ïe v prÛbûhu dvaceti let normalizace se pﬁístup ke studiu náboÏenství
pomûrnû v˘raznû promûÀoval, od velmi
striktnû ideologicky pojatého pﬁístupu reprezentovaného Jiﬁím Loukotkou aÏ po
mnohem otevﬁenûj‰í pﬁístupy vycházející ze
soudobé sociologie, etnologie ãi psychologie, které byly spojeny s mlad‰í generací badatelÛ pÛsobících zejména v 80. letech
20. století. S ãím je ale moÏné s Ne‰porem
úspû‰nû polemizovat, je jeho snaha ukázat,
Ïe dûdictví „vûdeckého ateismu“ je pﬁítomno v dílech nûkter˘ch souãasn˘ch badatelÛ
i dnes. Argumenty, které pﬁedkládá, se
opírají zejména o názory autorÛ, kteﬁí metodologicky vycházejí spí‰e z konfesijnû ãi
„existenciálnû“ zaloÏeného pﬁístupu k náboÏenství, a je proto tﬁeba je brát spí‰e jako
souãást „metodologického boje“, kdy jin˘
pﬁístup, zaloÏen˘ na striktnû nekonfesijním
postoji, je denunciován jako pﬁímé ãi nepﬁímé pokraãování vûdeckého ateismu, potaÏmo v jemnûj‰í variantû jako pokraãování
pﬁekonaného pozitivismu. Tyto úvahy obsahuje pﬁedev‰ím závûreãná ãást recenzované
knihy. I pﬁes uvedené v˘hrady ale poslední
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kniha ZdeÀka R. Ne‰pora urãitû stojí za pozornost a mûl by se s ní seznámit kaÏd˘, kdo
se zajímá o dûjiny ãeské religionistiky.
DAVID VÁCLAVÍK

Jiﬁí Just – Zdenûk R.
Ne‰por – Ondﬁej Matûjka
et al.: Luteráni v ãesk˘ch
zemích v promûnách staletí,
Praha: Lutherova spoleãnost
2009, 396 s.
ISBN 978-80-903632-8-1.
Kniha Luteráni v ãesk˘ch zemích v promûnách staletí po letech pﬁipomíná skuteãnost z ãesk˘ch náboÏensk˘ch dûjin, s níÏ se
jiÏ v meziváleãném období pokou‰el vyrovnat napﬁíklad Franti‰ek Hrub˘, totiÏ Ïe nekatolick˘ tábor nebyl v období reformace
a protireformace ani zdaleka jednolit˘m celkem a Ïe ani v potoleranãní dobû nebyla
cesta ãesk˘ch a moravsk˘ch nekatolíkÛ
k unii jednoduchá. Pokud si navíc pﬁeãteme
úvod Petra Hlaváãka, mÛÏeme nab˘t dojmu,
Ïe si kniha dokonce klade i zcela aktuální cíle a Ïe jde o urãitou snahu o nové historicky
zdÛvodnûné sebevymezení luteránského
proudu uvnitﬁ souãasn˘ch ãesk˘ch protestantsk˘ch církví.
Kniha o ãesk˘ch luteránech k pﬁedmûtu
svého zájmu pﬁistupuje z konfesních pozic,
pﬁesto si v‰ak zachovává ráz odborné historické publikace. Pro tﬁi základní stati uveﬁejnûné v publikaci je charakteristické, Ïe se
v nich v závislosti na zkoumané epo‰e promûÀuje pramenná základna, metodologick˘
pﬁístup a do znaãné míry i geografick˘ zábûr.
Jiﬁí Just ve své kapitole vûnované období reformace a specifick˘m kontaktÛm ãeské husitské tradice s evropskou reformací
proto svÛj v˘klad do znaãné míry podﬁizuje
troskovitû zachovan˘m pramenÛm, které se
snaÏí v co nejvût‰í úplnosti zaznamenat,
zpracovat a interpretovat. Vûdomû pﬁitom
rezignuje na „jednotu místa, ãasu a dûje“.

Jeho v˘klad se zároveÀ neomezuje na úzce
chápané církevní dûjiny a zahrnuje celou
‰kálu skuteãností, procesÛ a jevÛ, jeÏ by
mohly b˘t vnímány jako souãást ‰ir‰ích kulturních dûjin ãi dokonce dûjin politick˘ch.
Pﬁiná‰í tak celou ﬁadu jednotliv˘ch zji‰tûní,
která se pokou‰í skládat do mozaiky interpretace nejdÛleÏitûj‰ích proudÛ v˘voje reformace v âechách, na Moravû a ve Slezsku
se v‰emi jeho peripetiemi od neopominuteln˘ch poãátkÛ v pﬁedluterské dobû pﬁes komplikované pronikání luterské reformace do
jiÏ existujících struktur reformace v ãesk˘ch
zemích aÏ po vyvrcholení protireformace
kolem roku 1620.
âást vûnovaná dlouhému období mezi
lety 1620 a 1861, jejímÏ autorem je Zdenûk
R. Ne‰por, zavádí ãtenáﬁe do zcela odli‰né
historické situace a tím zprostﬁedkovanû
i do jiného typu historického v˘kladu. Ne‰por se pro období mezi nástupem razantní
protireformace po poráÏce stavovského
povstání a vyhlá‰ením toleranãních patentÛ
císaﬁe Josefa II. musí vyrovnat s naprost˘m
nedostatkem archivních pramenÛ, a to
pﬁedev‰ím v pﬁípadû pramenÛ odkazujících
na dûjiny domácích tajn˘ch nekatolíkÛ.
I v tomto pﬁípadû navíc podobnû jako v Justovû textu vystupuje metodologick˘ problém svázan˘ s obtíÏnou identifikací luteránÛ v rámci komplikovanû strukturované
nekatolické obce, obzvlá‰tû kdyÏ pozdûj‰í
historiografie zab˘vající se touto problematikou takﬁka automaticky ztotoÏnila luterány
s nûmecky hovoﬁícím (mûstsk˘m) obyvatelstvem a na piedestal ãesk˘ch duchovních
dûjin postavila pﬁíslu‰níky Jednoty bratrské.
V tomto ohledu tvoﬁí v˘razn˘ historick˘
pﬁedûl dekret Leopolda I. o milosti pro luterány ve Slezsku, je‰tû více v‰ak dekret Josefa II. o toleranci vÛãi pﬁíslu‰níkÛm vybran˘ch nekatolick˘ch konfesí, mezi nimiÏ
nechybûli ani protestanti augsburského vyznání.
Ondﬁej Matûjka na rozdíl od autorÛ pﬁedchozích kapitol pro období po roce 1861 bojovat s nedostatkem pramenÛ nemusel. Jejich mnoÏství mu naopak umoÏnilo, aby se
soustﬁedil pouze na vybrané otázky postavení luteránÛ v rodící se ãeské moderní národní spoleãnosti. Jeho pojetí proto (oprávnûnû) rezignuje na snahu autorÛ zab˘vajících

