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Výběr z nově vydaných titulů
Eva Klocová1

Leonard Lesko – David Silverman – John Baines 2009. Náboženství ve
starověkém Egyptě: Bohové, mýty a náboženská praxe.
Zlín: Verbum, 240 s.,
ISBN: 978-80-903920-1-4.
Anotace: Při přípravě a uspořádání této knihy se autoři zaměřili na to, aby
ukázali náboženství jak ze strany společenské elity, tak i z pohledu obyčejných
lidí. David Silverman nastiňuje a analyzuje staroegyptské představy o božském
a následně třídí a diskutuje speciﬁcká božstva a bohy, jejich aspekty a místa
v božské hierarchii. Leonard Lesko odkrývá staroegyptskou mytologii a nabízí
vlastní překlady klíčových částí. Předně se zaměřuje na kosmogonii a předkládá
stručný souhrn kosmologického myšlení – chápání přírody, struktury a uspořádání
vesmíru. John Baines se snaží odkrýt náboženské praktiky prostých lidí, v jejichž
životě byla konfrontována realita obecně přítomného utrpení a neštěstí v kontrastu
k honosným obrazům života zachyceným v umění a literatuře.
Richard Dawkins 2009. Boží blud.
Praha: Academia, 480 s.,
ISBN: 978-80-200-1698-0.
Anotace: Zatím poslední kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse
odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní i umírněné
podoby náboženství. Považuje je za nebezpečný jev, který omezuje svobodné myšlení
lidí. Být o něčem přesvědčen na základě víry je podle Dawkinse v ostrém rozporu
s přesvědčením na základě racionálních argumentů. Náboženský dogmatismus
pak stojí v jádru dalších problémů – od vyučování zjevných nepravd o původu světa
a lidstva až po teroristické útoky. Cílem Dawkinsovy knihy je zvýšit sebevědomí
ateistů, jejichž pozice např. v USA je podle autora na úrovni homosexuálů před 50
lety. Dále je kniha určena všem, kteří by chtěli odvrhnout náboženství, ale mají
obavy, zda i bez něj je možné žít plnohodnotný, šťastný a mravný život.
Simon Philip De Vries 2009. Židovské obřady a symboly.
Praha: Vyšehrad, 304 s.,
ISBN: 978-80-7021-963-8
Anotace: Toto dílo je v nejednom ohledu neobvyklé. Jeho autor, který působil
před druhou světovou válkou čtyřicet osm let jako rabín židovské obce v holandském
Haarlemu, je nejprve vydával na pokračování v nežidovských novinách. Už to svědčí
o neobvyklém liberalismu čtenářů i autora samého. V jednotlivých kapitolách
vysvětluje vznik a význam synagogy, slavení šabatu, hlavních židovských svátků,
otázky spojené s obřízkou, prvorozenectvím, košer stravou, nemocí i umíráním,
a závěrem povahu základních židovských kanonických textů. De Vries si povšiml
živého zájmu veřejnosti o život a tradice židovských společenství a vyšel mu ve
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svém textu vstříc. Učinil tak s nadějí, že popsání forem židovského náboženského
života může napomoci odhalit něco z vnitřní povahy a hlubšího smyslu židovství
a vést tak k jeho pochopení.
Jean Paul Roux 2008. Král: Mýty a symboly.
Praha: Argo, 363 s.,
ISBN: 978-80-257-0205-5.
Francouzský badatel Jean-Paul Roux (narozen 1925) je především orientalistou
a komparativním religionistou. Jeho kniha Král: Mýty a symboly je součástí volné
trilogie, věnované dějinám mytologie a náboženství. Zkoumá nejrůznější aspekty
role panovníka jako univerzální postavy v mýtech a náboženských systémech všech
civilizací (např. král-člověk, král-syn boží, král-bůh, Kristus-král, křesťanský král
atd.). Pojednává i o symbolech vládcovy moci dokládajících jeho roli ve společnosti
jako soudce, kněze, ochránce a zprostředkovatele blaha a spásy všeho lidu.
Široce založenou komparativní práci (zahrnující nejen evropské a asijské, ale
i jihoamerické kultury), jež tkví především ve studiu starověkých a středověkých
civilizací, dovádí autor až k zamyšlení nad rolí panovníka jako archetypální postavy
v období končícího druhého milénia.
Jan Pokorný 2009. Lingvistická antropologie.
Praha: Grada, 352 s.,
ISBN: 978-80-247-2843-8.
Anotace: Lingvistická antropologie je progresivně se vyvíjející obor, který
nám prozrazuje mnoho o jazyce, lidské kultuře, myšlení a společnosti a hraje
velkou roli v širokém spektru vědních oborů a praktických aplikací. Tato kniha
je úvodem, který čtenáři poskytne široký základ k pochopení oboru. Čtenář se
seznámí s historií a základy disciplíny, vývojem jazyka, rozdíly v řečových normách
a chování příslušníků různých kultur a způsobu reprezentace světa, ve kterém
žijeme. Dozvíte se, jak hovoří Austrálci se svými tchýněmi, proč papuánští muži
počítají jinak než ženy nebo proč si amazonští indiáni neberou manželky, které
mluví stejným jazykem. Kniha je určená pro studenty společenských věd i laiky,
které otázky jazyka a kultury všeobecně zajímají.
David Václavík 2009. Náboženství a moderní česká společnost.
Praha: Grada, 248 s.,
ISBN: 978-80-247-2468-3.
Anotace: Publikace je určená především studentům humanitních
a společenskovědních oborů. Je věnována analýze role náboženství v české
společnosti ve 20. a na začátku 21. století a proměnám vztahu české společnosti
k tomuto významnému kulturně-společenskému fenoménu. Zabývá se problémem
náboženství v české společnosti jednak v historické perspektivě, kdy zkoumá
zejména vztah mezi náboženstvím a politikou v kontextu vzniku moderního českého
národa, samostatného státu a komunistického režimu, jednak v religionistické
perspektivě, kdy se zaměřuje na jednotlivé podoby religiozity v české společnosti
a její proměny. Pozornost věnuje i tzv. českému ateismu. Cílem je podat plastický
obraz náboženského života české společnosti a zpochybnit některé hluboce zažité
„mýty“, mezi které patří i tvrzení o nejateističtějším národě světa.
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Grace Davie 2009. Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě.
Brno: CDK, 212 s.,
ISBN: 978-80-7325-192-5.
Anotace: Anglická socioložka náboženství se zaměřuje na náboženskou situaci
Evropy, a to v celosvětovém kontextu. Je zjevné, že praktické ztotožnění modernizace
a sekularizace, které se v Evropě považuje za samozřejmé a předpokládá se
i v ostatních částech světa, je naopak čímsi svébytným, co Evropu činí výjimečným
případem. Davieová zkoumá souvislosti mezi modernizací a sekularizací (respektive
její nepřítomností) v Severní i Jižní Americe, v Africe a v Asii s cílem vysvětlit, zač
přesně Evropa své výjimečnosti vděčí a jak bychom se jí měli snažit porozumět.
John Powers 2009. Úvod do tibetského buddhismu.
Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 592 s.,
ISBN: 978-80-7306-388-7.
Anotace: Nejobsáhlejší a nejautoritativnější úvod do tibetského buddhismu,
jaký je do dnešního dne k dispozici, pokrývá širokou paletu námětů včetně dějin,
učení, meditačních praktik, škol, náboženských svátků a hlavních postav. Toto
revidované vydání obsahuje rozšířenou diskusi o nedávných tibetských dějinách
a tantře a zahrnuje významné nové publikace z oboru, souhrn výkladu o indickém
původu tibetského buddhismu a o jeho přenesení do Tibetu; zkoumá tibetskou
mahájánovou ﬁlozoﬁi a tantrické metody osobní transformace. Do hloubky popisuje
čtyři hlavní školy tibetského buddhismu i bönismus. Toto nové a rozšířené vydání
je systematickou a obdivuhodně jasnou prezentací názorů a praxe tibetského
buddhismu.
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