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Recenzovaná kniha byla publikována v roce 2013 a v roce 2015 byla předložena 
v rámci habilitačního řízení v oboru Rusistika. Vzhledem k tomu, že jde o knihu, 
která na jedné straně přináší základní informace z dané tematické oblasti a na straně 
druhé přesahuje úzce chápané hranice jednoho konkrétního oboru, rád jsem si mo-
nografii přečet a napsal recenzi. Kniha se snaží do studia ruské kultury vnést důležité 
a stále poněkud badatelsky zanedbávané téma náboženství, takže jistě zaujme mimo 
jiné také religionisty či sociology náboženství. Z této perspektivy jsem knihu také 
nahlížel a hodnotil. V tomto kontextu je text (jeho koncepce) interdisciplinární, a to 
se všemi klady i zápory. Mezi klady patří nutnost začleňovat při zpracování tématu 
různé perspektivy, mezi zápory nezbytná zjednodušení.

Je zřejmé, že tato práce nemůže vyčerpat všechna možná témata, která se za spoje-
ním slov „náboženství“ a „ruská kultura“ skrývají. Proto se autor zaměřuje jen na ně-
která, která považuje za důležitá. Nicméně vzhledem k tomu, že v českém prostředí 
absentuje více podobně zaměřených monografií, je autor tlačen k tomu, aby svůj text 
koncipoval jako úvod do problematiky. Tomu, alespoň částečně, odpovídá struktura 
knihy na straně jedné, a na straně druhé její spíše informativní charakter.

Základ textu tvoří sedm kapitol s následujícími názvy, resp. tematickým zaměře-
ním: „Pravoslavná církev“, „Čas v pravoslaví“, „Byzantský ritus“, „Svátosti a obřady“, 
„Ikony a ikonografie“, „Starověrectví“, „Náboženství v současném Rusku“. Zatímco 
prvních pět z těchto kapitol tvoří tematicky sevřenější tvar, poslední dvě kapitoly 
jsou zpracovány odlišným způsobem a s předchozími souvisejí jen částečně. Hlavní 
část knihy má charakter spíše fenomenologického a historiografického popisu ur-
čitých jevů a událostí, zvláště kapitola poslední se z této koncepce textu odchyluje.

Práce předkládá velice podrobný a odborně poučený obraz náboženství v Rusku, 
především samozřejmě pravoslaví, neopomíjí různorodost náboženských tradic pů-
sobící v Rusku, resp. Ruské federaci. Představuje tedy velmi přínosnou publikaci, 
která je výsledkem velmi podrobného studia a intelektuálního úsilí.

Nicméně pokud si text přečte badatel z oblasti religionistiky či sociologie nábo-
ženství, nutně (díky svému oborovému zakotvení a oborovým zvyklostem, z nichž 
pramení určitá očekávání) bude mít několik kritických připomínek. Některé z jich 
se zde pokusím zmínit.

Ačkoliv text zřetelně spadá do oblasti humanitních věd (což znamená užití po-
někud odlišných metodických postupů oproti těm, které se používají při výstavbě 
odborných textů ve vědách sociálních), nelze si nepovšimnout absence teoretické 
a konceptuální základy, resp. východiska. Odrazilo se to zřetelně ve struktuře textu, 
kterému chybí úvod a závěr; ty by celý text teoreticky a metodologicky zarámovaly. 
Dalším důsledkem této skutečnosti je pak nejistota v tom, co je cílem textu. Bylo  

OPEN ACCESS



146 SVĚT LITERATURY 53

cílem představení některých význačných jevů a historických událostí, nebo zodpově-
zení nějaké odborné výzkumné otázky? Pokud v základu textu leží nějaká výzkumná 
otázka, jaká to je?

Obdobná námitka se týká metodologie. Z textu není zcela zřejmé, jaké metody au-
tor použil a z jakých metodologických základů vyšel. Přitom metodologická stránka 
odborných textů je klíčová (vedle teoretické), neboť nejenže otevřeně ukazuje způ-
soby zpracování dat a informací, což umožňuje kritické zvážení adekvátnosti prezen-
tovaných výsledků, ale také odkazuje (explicitně či implicitně) na vazbu na výchozí 
teoretické koncepty a výzkumné otázky.

Absence důkladné teoretické a metodologické práce a konceptualizace se v ně-
kterých místech textu projevila zcela zřetelně. Otázky tak např. vyvolává užití ter-
mínu „archetypální“ či „ontologické“. Např. „Je hluboce zakořeněným archetypem, že 
k Bohu se člověk obrací jiným jazykem, než jaký užívá v běžné komunikaci“ (s. 98), 
„To souvisí i s archetypální potřebou čistého sakrálního prostoru“ (s. 105), „Tyto ar-
chetypální kategorie lidová zbožnost naplňovala křesťanským obsahem…“ (s. 208); 
„Některé formy liturgických úkonů jsou spíše věcí tradice a nelze je vnímat jako on-
tologicky dané“ (s. 208). Čtenář si pak nutně musí položit otázku: v jakém smyslu byl 
použit termín „archetyp“? A také, proč stavět do protikladu „tradici“ a „ontologii“?

Pokud by autor více pracoval s určitými teoretickými přístupy a aktivně je použí-
vat, vedlo by ho to mimo jiné k zpochybnění etnocentrismu a hledání konceptů, které 
nejsou etnocentrismem zatíženy. Např. autorovo nijak neproblematizované použití 
termínu „pohanství“ je zřetelně dáno autorovým myšlenkovým „uvíznutím“ v jedné 
náboženské tradici (křesťanství) — „Na rozdíl od pohanských kultů je v abrahámov-
ských náboženstvích otázka obrazů problematizována, a to starozákonním zákazem 
zobrazování božství“ (s. 148)

Autor píše: „S protestanty byli starověrci srovnáváni také pro svůj úspěch v eko-
nomické oblasti, v duchu teorie Maxe Webera o protestantské etice práce“ (s. 211). Na 
tomto místě by bylo vhodné toto srovnání přiblížit, neboť Weberova koncepce také 
pracuje s různými typy askeze, přičemž pro vznik moderního kapitalismu byla důle-
žitá askeze vnitrosvětská, která ve svých východiscích a důsledcích pozitivně hodno-
tila světskou činnost, zatímco u některých forem starověrectví lze najít spíše askezi 
mimosvětskou, která aktivní působení ve světě „znehodnocuje“.

S ohledem na stále živou minulost, která výrazně ovlivňuje současnost, by bylo 
v textu vhodné hlouběji analyzovat vztah sovětského režimu k náboženství. Jistě, ko-
munistický režim byl ve svých základech protináboženský (ateistický), ale realita je 
složitější a strukturovanější než ideologická klišé. Např. na několika místech autor 
zmiňuje proměnu vztahu sovětského režimu k náboženství po roce 1943. V té době do-
šlo k několika událostem, jejichž podoba a význam není (podle mého názoru) dodnes 
dostatečně vysvětlena. Odtud také plyne otázka, jaký byl vlastně vztah komunistic-
kého režimu ke konci „velké vlastenecké války“ k pravoslaví, když režim otevřeně ná-
boženství používal k mobilizaci ve válce, kdy válku proti německým okupantům pro-
hlašoval za „svatou válku“ — viz píseň z roku 1941 „Svatá válka“ (Священная война).

To co mi v práci z hlediska popisu a analýzy historických událostí chybí nejvíce, 
je podrobnější zpracování náboženské současnosti, resp. analýzy současného propo-
jování pravoslaví s nacionalismem, které často a v některých momentech významně 
ústí do nových forem neonacismu a fašismu v Rusku.
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Po formální stránce je práce více méně v pořádku. Vytknout jí lze ale neuvádění 
zdrojů a autorů zobrazení a fotografií. Některé fotografie pravděpodobně pořídil 
autor sám, ale mnoho jiných zobrazení byla odněkud převzata. Vytknout by bylo 
možné použití přepisu buddhistická „sankha“ (s. 246), v češtině se běžně používá 
„sangha“ (zřejmá je autorova závislost na ruských textových zdrojích při přepisu 
termínů do češtiny). Tato závislost na ruských zdrojích se odrazila také v seznamu 
literatury — práci by jistě prospělo používání jiné zahraniční literatury, což by také 
umožnilo posílit teoretickou rovinu práce a otevřelo důležité výzkumné otázky. Je to 
možná důsledek autorovi preference knižních monografií; zohlednění časopisecké 
odborné produkce by práci také jistě prospělo.

Monografie je výsledkem dlouhodobého pečlivého bádání a dokládá široké au-
torovy znalosti ruských reálií. Lze předpokládat, že kniha bude jistě často citována 
a používána jako základ pro další bádání v této oblasti. Právě proto od ní lze očekávat 
hlubší analýzu významů a sociálních (či kulturních) souvislostí různých historických 
konfigurací vztahu náboženství a ruské kultury. Každá taková publikace totiž nasta-
vuje parametry, které mají tendenci se v dalších textech replikovat. Věřím, že kniha 
Hanuše Nykla bude povzbuzením s dalším podobně zaměřeným publikacím, v nichž 
bude vzrušující napětí mezi historií a současností základem různých mezioborových 
analýz. Za tento počin je nutno autorovi poděkovat a ocenit jeho vstup do meziobo-
rová bádání o ruské kultuře.


