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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s potěšením Vám můžeme oznámit, že ke konci letošního léta vychází nové číslo
studentského odborného religionistického časopisu Sacra 1/2021. S novým rokem
přichází také několik novinek v časopisu. Tou první jsou aktualizované formy
rubrik, které nyní více vyhovují stylu textů, které Sacra vydává, a tou druhou jsou
nové webové stránky, na kterých pod tradiční adresou www.sacra.cz naleznete
veškeré informace o starších a připravovaných číslech, a také doplněná pravidla
pro publikaci. Věříme, že Vám jejich nový styl nejen zpřehlední, ale i zpříjemní
čtenářský zážitek.
V samotném čísle 2021/1 Vás úvodem čekají hned tři studie z religionistické
a sinologické oblasti. První z nich od Dagmar Duchoňové s názvem „Každodennost
normalizační moci: Konformita, obcházení a rezistence v jógové praxi“ je výsledkem
sociologického výzkumu autorky v České republice mezi jogíny a jogínkami,
kteří praktikovali jógu v období československé normalizace. Výzkum se věnuje
převážně analýze zkušeností pamětníků s jógovou praxí a komunistickým režimem
a strategiím disentu za socialismu. Druhá studie od Kristýny Krulišové ze Semináře
čínských studií s názvem „Budoucnost Taiwanu očima Presbyteriánské církve
na Taiwanu: Politická angažovanost církve na online platformách“ pojednává
o diskurzivních praktikách Presbyteriánské církve na Taiwanu, a to z pohledu
analýzy užívání sociálních médií. Autorka se věnuje především provázání diskurzu
s politickými záměry církve a s jejími strategiemi k utvoření demokratického státu.
Třetí studie zůstává v oblasti sinologie a vydává se směrem do minulosti. Matej
Horňák v textu „Pravoslávna misia v Číne pod vedením metropolitu Innokentija
(Figurovského) v rokoch 1897–1931“ rozpracovává příčiny neúspěchu misijních
praktik pravoslavné církve v Číně za působení metropolity Innokentija v začátcích
20. století. Studie se věnuje i soudobým událostem probíhajícím v Rusku a propojuje
jejich dění s misijní činností. Na studie následně navazuje rubrika recenzovaných
rozhledů, v níž si můžete přečíst text Martina Špirka „Buddhismus a násilí: fakta
a fikce“, kterým se autor snaží vyvrátit některé ze zažitých stereotypů a předsudků
o charakteru buddhistické tradice a představit ji tak v nečernobílém světle.
Z nerecenzovaných popularizačně naučných textů v časopise najdete dva
religionistické komentáře, z nichž první od Jana Berky pojednává o konceptu
teologie osvobození, jeho historii i současnosti, a jeho vztahu k marxismu a dalitské
teologii v Indii. Druhý text od Matyáše Lednického se věnuje více historickému
tématu, a to uchopení chasidismu Martinem Buberem z doby 20. století. Na tyto
tematické popularizační texty navazuje rozhovor s docentem Dušanem Deákem
z Katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislavě, ve
kterém se například dozvíte, jaké je postavení světců v Indii, jaká je historie vztahů
indo-muslimských komunit a jak se odráží v současné indické společnosti například
v konfliktech mezi Indií a Pákistánem v oblastech Džammú a Kašmír.
V rubrice zpráv si můžete pročíst text Matouše Mokrého o konferenci „Deus ex
Machina: Transcending Esoteric Traditions Through Modern Technology“, která

proběhla v Brně začátkem roku 2021, a zprávu Terezy Menšíkové a Jany Nenadalové
z online konference 14. ročníku „International Study of Religion in Eastern and
Central Europe Association (ISORECEA)“, kterou pořádala v Olomouci Univerzita
Palackého v dubnu tohoto roku. Mezi tradičně závěrečné texty v časopise Sacra patří
recenze knih z religionistické oblasti. V tomto čísle Vás čekají recenze hned dvě: první
od Víta Marši na knihu Husitské re-formace: Proměna kulturního kódu v 15. století
od editorů Pavlíny Cermanové a Pavla Soukupa, a číslo zakončuje druhá recenze
Jana Horského na knihu Michaela M. Knighta The Five Percenters: Islam, Hip-hop
and the Gods of New York.
Přejeme Vám příjemné čtení a odpočinkový konec léta 2021.
Za redakční radu časopisu Sacra,
Tereza Menšíková, šéfredaktorka

