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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Nové číslo časopisu Sacra, které právě držíte v ruce, se vyznačuje různorodostí
témat a přístupů v rámci studia náboženství. Doufáme, že publikované texty
pomohou rozšíření obzorů, a to jak faktografických, tak metodologických
a nabídnou zajímavá východiska pro další bádání i odborný dialog. V etnografické
studii Rudolfa Havelky máme možnost se blíže seznámit s náboženskými tradicemi
Lesních Něnců. Studie Jiřího Dyndy “Kněží, čarodějové a hadači: Prvofunkční
specialisté a jejich postavení ve společnosti archaických Slovanů” se sice zabývá
na rozdíl od předchozího textu geograficky blízkou oblastí, vydává se ale daleko
nazpět v čase ve svém historicko-filologickém přístupu.
Rubrika rozhledů a polemik v tomto čísle přináší dva velmi podnětné texty. Jak
text Nóry Bodosi-Kocsis “Reflexive Ethnography as a Tool in Researching Hungarian
Krishna Devotees Reflections on the Margin of a Long-term Fieldwork Among the
Hunngarian Community of Sri Chaitanya Saraswat Math”, tak “Proč je potřeba
si špinit ruce” dvojice autorů Martina Langa a Vojtěcha Kašeho se provokativně
pouští do analýzy vlastních metod a přímo vybízí k dalším odborným diskuzím
k tématům metodologie výzkumu náboženství.
V části věnované recenzím a zprávám přinášíme mnoho inspirativních námětů
– jak na četbu odborných, nově vyšlých knih, tak na akce či studijní pobyty, z nichž
mnohé se konají každoročně a máte tedy příležitost se jich také zúčastnit. Zároveň
může tato část sloužit pro základní orientaci o aktuálním dění na poli religionistiky.
Redakční rada časopisu Sacra od vydání minulého čísla opět prošla personálními
změnami: odchází Radek Kundt a Hanka Březinová (nyní již Matulová), která
s námi ale bude nadále spolupracovat na jazykových korekturách. Za jejich
dlouhodobou a pečlivou práci pro Sacra jim oběma patří poděkování. Abychom
doplnili počet editorů v redakční radě, přijali jsme dvě nové členky – Lenku
Brichovou z brněnského Ústavu religionistiky a Barboru Sojkovou z pražského
Ústavu filosofie a religionistiky. Další zásadní změna se projeví od příštího čísla
– toto číslo je totiž posledním vycházejícím pod mým vedením. Pozici šéfredaktora
předávám Vojtěchu Kašemu, kterému přeji hodně úspěchů a také trpělivosti při
zvládání šéfredaktorských povinností. Tímto se tedy loučím a doufám, že časopisu
zachováte svou přízeň, ať už jako čtenáři, či jako aktivní přispěvatelé!
Za redakční radu Eva Kundtová Klocová
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