
CENTRUM PRO STUDIUM
DEMOKRACIE A KULTURY

KNIŽNÍ NOVINKY
A EDIČNÍ PLÁN

NA ROK 2016



NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY CDK V ROCE 2015

1. Alain 
Besançon:  
Svatá Rus

2. Walter Kasper: 
Milosrdenství

3. Roger 
Scruton: Zápisky 

z podzemí

4. Klaus Schatz: 
Všeobecné 

koncily

5. Martin Marty: 
Křesťanský  

svět

6. Josef Mlejnek: 
Volyň tam  

v dáli

7. A. J. Gregor: 
Totalitarismus 

a politické 
náboženství

8. Jiří Hanuš 
a kol.: Rusko 

a Západ

9. J.-P. Dubois: To 
nemyslíte vážně, 

pane Tanner

10. Jitka Jonová: 
Theodor Kohn 
(1845–1915)

11. Hans Küng: 
Po stopách 
světových 

náboženství

12. Paweł Rojek: 
Rusko – prokletí 

Impéria



3

A. JAMES GREGOR
Totalitarismus a politické náboženství
Intelektuální historie
Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století, 
se prezentovaly jako sekulární. A. James Gregor 
však ukazuje, že tyto systémy – marxismus, fa-
šismus a národní socialismus – samy fungovaly 
jako svého druhu náboženství. Předkládá dějiny 
vzniku těchto politických náboženství, a sleduje 
přitom působení určitých idejí, např. přesvěd-
čení, že jisté texty obsahují nezpochybnitelnou 
pravdu; koncept neomylného charismatického 
vůdce; víru ve vykoupení lidstva skrze posluš-
nost, sebeobětování, bezvýhradnou oddanost 
a  neochabující práci. Autor nabízí jedinečný 
vhled do různých forem totalitarismů a pokou-
ší se objasnit ideje, které ve dvacátém století 
inspirovaly mnohé lidi a přesvědčily je, aby žili, 
pracovali, obětovali se, byli poslušní a  bojovali 
a umírali v jejich službách. Váz., 372 str., 398 Kč

JITKA JONOVÁ
Theodor Kohn (1845–1915)
Kníže-arcibiskup olomoucký,  
titulární arcibiskup pelusijský
Arcibiskup Theodor Kohn je považován za 
jednu z  nejrozporuplnějších postav, které kdy 
usedly na stolec sv. Metoděje v  Olomouci. 
V  roce 1892 byl s  ovacemi vítán jako první 
olomoucký arcibiskup českého a  neurozeného 
(navíc také židovského) původu. Během svého 
působení hospodářsky konsolidoval olomouc-
kou arcidiecézi, ale postupně se dostával do 
sporů s kněžstvem, pohoršilo mu i vedení ma-
jetkoprávních soudních sporů a také národnost-
ní spory mezi Čechy a Němci. Jeho postavení 
v  arcidiecézi se postupně natolik zhoršilo, že 
byl jeho případ projednáván ve Vídni i  v  Ří-
mě a v roce 1904 musel rezignovat. S pocitem 
hořkosti a  nepochopení dožil ve vyhnanství 
ve Štýrsku, kde 3.  12. 1915 zemřel. Publikace 
si klade za cíl přiblížit životní osudy a  zvláště 
krizové momenty působení tohoto významného 
olomouckého arcibiskupa. Váz., 376 str., 398 Kč

HISTORIE
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ALAIN BESANÇON
Svatá Rus
Francouzský filosof a historik bilancuje svůj více 
než půlstoletí trvající zájem o Rusko a sovětský 
komunismus. Pro české čtenáře je kniha aktuální 
mj. v tom, že podrobuje kritice naivní a ahisto-
rické názory francouzského intelektuálního mi-
lieu na Rusko – ať již v levé, nebo v pravé části 
tamního společenského spektra. Pro svůj kritic-
ký přístup si Besançon vysloužil označení „ruso-
fob“, které je stejně jednostranné, jako bylo před 
časem povrchní označovat ho za „sovětologa“. 
Autor sám v závěru své knihy říká: „Neexistuje 
žádný důvod být rusofil, nebo rusofob. Ani já 
nejsem jedním ani druhým. Mne v  prvé řadě 
zneklidňuje naše důvěřivost, naše naivita a naše 
netrpělivost.“ Dotisk, váz., 144 str., 229 Kč 

PAWEŁ ROJEK
Rusko: prokletí impéria
Zdroje ruského politického chování
Současný polský filosof a  sociolog analyzuje 
historické a  ideové kořeny politického rozho-
dování současného Ruska. Co bylo rozhodují-
cím popudem agrese vůči Ukrajině? Jde o výron 
ruského nacionalismu a jeho snahy o sjednocení 
a obranu „ruského světa“ před cizími vlivy, nebo 
jde o symptom návratu k expanzivní ideji impé-
ria? Autor se zabývá třemi tradičními dilematy 
Ruska: Je nositelem křesťanského poselství ca-
rova moc, nebo ruský lid? Je třeba depozitum 
křesťanské víry pouze chránit, nebo také šířit do 
světa? Je poslání Ruska pouze náboženské, nebo 
má také svůj světský rozměr? Dále pak rozvíjí 
úvahy o propojení náboženství s politikou a ná-
boženství s národem v dějinách Ruska a zabývá 
se také koncepcí Moskvy jako „třetího Říma“. 
Tato historická dilemata mají překvapivě silný 
vliv i na současné podoby ruského vnímání sebe 
sama a role země ve světě. Hlavním cílem Roj-
kovy knihy je prezentace ideového zázemí Pu-
tinovy politiky. Kniha tak poskytuje jedinečnou 
příležitost pro hlubší pochopení událostí, které 
výrazně ovlivňují dnešní Evropu.

Brož., 156 str., 198 Kč
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MAREK ŠMÍD
Apoštolský nuncius v Praze
Významný faktor v československo-vatikán-
ských vztazích v letech 1920–1950
Obsáhlá monografie podrobně rekonstruuje svět 
apoštolských nunciů v Praze v letech 1920–1950. 
Autor zjišťuje, z jakých poměrů každý z nunciů 
do Československa přicházel, jaké diplomatic-
ké zkušenosti měl za sebou a  jaké povědomí 
si o  Československu před příjezdem do Prahy 
utvořil. Jádrem knihy je detailní popis nunciova 
pobytu v  zemi. Postava každého apoštolského 
nuncia byla do značné míry fenoménem česko-
slovensko-vatikánských vztahů první poloviny 
20. století, do níž se současně zrcadlily nejen 
všechny jevy malé středoevropské republiky, ale 
též odrážela úskalí a  překážky doby. V  příloze 
knihy jsou otištěny i  překlady hlášení o  situaci 
v Československu, které nuciové posílali do Va-
tikánu a které autor nalezl v římských archivech.

Váz., 544 str., 398 Kč

LUKÁŠ FASORA
Stáří k poradě, mládí k boji
Radikalizace mladé generace  
českých socialistů 1900–1920
Kniha přináší metodologicky inovativní výklad 
změn v socialistickém hnutí v českých zemích 
v  letech 1900–1920. Dramatické události svě-
tové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie 
a  vznik republiky jsou nahlíženy z  pohledu 
mladé generace příslušníků a  sympatizantů 
socialistického hnutí s cílem představit čtenáři 
alternativní pohled na poměrně dobře známé 
události českých a  světových dějin. Metodo-
logickou oporou je autorovi generační přístup, 
poprvé v české historické vědě takto komplexně 
uplatněný na historickou látku. Autor upozor-
ňuje na generačně specifickou interpretaci světa 
u  mládeže narozené v  letech 1885–1900 s  ci-
tem pro interpretační rozdíly dané národnostní, 
třídní nebo politickou příslušností. Generační 
metoda v tomto smyslu osvědčila svoji relevanci 
jako cesta k bohatšímu historickému poznání.

Váz., 244 str., 298 Kč
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PŘIPRAVUJEME

ERNST NOLTE
Islamismus 
Třetí radikální hnutí odporu
Zatím poslední kniha Ernsta Nolteho (narozeného v roce 1923), německého 
historika a vysokoškolského pedagoga, představuje provokativní analýzu evrop-
ského i mimoevropského vývoje ve 20. století. Tento autor je znám především 
svou knihou Fašismus ve své epoše, kterou vyvolal ostré diskuse v Německu a celé 
Evropě v 70. letech. Nolte se nyní zabývá nejen totalitními režimy, zejména fa-
šismem a komunismem, ale text aktualizuje až do dnešní doby, totiž rozborem 
islamismu a jeho konkrétních forem. Tento fenomén je kontroverzním, ale veli-
ce inspirativním autorem dán do kontextu „vzpoury proti moderně“ a je podán 
s hlubokou znalostí evropské i blízkovýchodní historie. Knihu je možné považo-
vat za duchovní odkaz spisovatele, kterému se dostává poct až na sklonku života 
– za jeho odvahu nazývat věci pravými jmény a vystupovat proti zastaralému 
a ideologicky podjatému výkladu dějin. Váz., asi 400 str.
 

ALAN SKED
Metternich a Rakousko
Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnos-
tem evropské politiky a diplomacie 19. století, 
ale jeho postava a politické činy dodnes provo-
kují k  rozmanitým a  protichůdným interpre-
tacím, především v  českém prostředí, které ho 
vnímalo optikou národního obrození s jeho ste-
reotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž 
je představen v pozitivnějším, i když kritickém 
světle. Jakou úlohu měl Metternich při Napoleo-
nově pádu? Proč byl Metternich nepochopen, 
ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy? 
A byl opravdu v letech 1815–1848 předním ev-
ropským státníkem, který udržel v Evropě mír? 
Skedova práce je však též pronikavým vhledem 
do osudů habsburské monarchie a jejích politic-
kých i kulturních dějin v době koncertu velmo-
cí. Váz., 320 str., 398 Kč
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C. A. BAYLY 
Zrození moderního světa 1780–1914
Brilantní historická syntéza z pera cambridgeského profesora pojednává o tzv. 
dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události 
v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, jaký do-
minový efekt měly krize jako evropské revoluce nebo americká občanská válka 
ve zbytku světa. Kniha neponechává stranou žádné z velkých témat 19. století, 
kterými jsou např. vznik moderního státu, industrializace, liberalismus, socialis-
mus, imperialismus nebo růst světových náboženství. Váz., asi 500 str.

STEFAN BERGER, HEIKO FELDNER, KEVIN PASSMORE
Jak se píšou dějiny
Cílem monografie je poskytnout univerzitním studentům historie základní se-
známení s teoretickými idejemi (vědomými i nevědomými), které utvářely obor 
historie, a to především v anglosaské perspektivě. Kniha nabízí přehled soupeří-
cích „škol“ teoretického myšlení stojících v pozadí studia dějin, přičemž empi-
rická metoda je zde pojímána jako jedna z několika možností, jak se lze dějinami 
zabývat. Čtenáři se předkládá stručný a kritický úvod do idejí, technik a institu-
cionálních praktik, které umožnily ustavení historie jako svébytného vědeckého 
oboru. Procházejí se zde hlavní soubory teoretických poznatků užívaných k ob-
jasňování minulosti a zkoumá se vliv takových idejí na skutečné příklady děje-
pisectví i na některé obory historického bádání. Kniha není o „historiografii“ 
či „dějinách historie“, spíše v ní jde o prozkoumání způsobů, jak teorie utvářela 
praktické dějepisectví. Váz., asi 420 str.

FRANÇOIS HARTOG
Věřit v historii
François Hartog, historik působící na pařížské EHESS, se dlouhodobě věnuje 
úvahám o vztahu dějin a času. V této nové knize analyzuje důsledky stále čas-
tějšího vstupování přítomnosti do práce historika pro jeho vlastní společenské 
postavení a pro jeho způsob psaní dějin. Zejména si všímá vlivu množících se 
a čím dál tím víc politicky vlivnějších „dnů paměti“, které staví historika do role 
experta na minulost a do role rádce, který má určit, jaké poučení si z minulosti 
máme brát. Váz., asi 300 str.
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ERIC VOEGELIN
Zkušenost a symbol
Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než 
ve svých dřívějších pracích soustředí na filosofii vědo-
mí. Ústředním tématem jsou symboly, jimiž člověk 
artikuluje svou zkušenost vztahu k  božskému základu 
skutečnosti – počátek, před a  po, duše, nesmrtelnost, 
Bůh, kosmos a  další. Historickou rozmanitost těchto 
symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení staré-
ho Egypta, biblického Izraele, řeckých filosofů, Nového 
zákona a novověku; za jejich proměnami, zpřesňováním 
a  deformacemi se snaží zahlédnout jediný konstantní 
proces hledání pravdy. Váz., 232 str., 298 Kč

ALAIN BESANÇON
Svoboda a pravda
Výbor z esejů známého francouzského myslitele. Roz-
pětí otázek, jimiž se emeritní profesor ruských dějin 
na pařížské Sorbonně zabývá, je mimořádné a bylo by 
krátkozraké hovořit o něm pouze jako o „sovětologovi“. 
Vedle studií k ruským dějinám, portrétů Dostojevské-
ho, Tolstého nebo Solovjova a textů o vztahu křesťan-
ství k judaismu nebo islámu i o situaci katolické církve 
v současném světě obsahuje kniha rovněž vzpomínku na 
události roku 1968. Vybral, uspořádal a z francouzštiny 
přeložil Josef Mlejnek. Váz., 456 str., 398 Kč

KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD

GIOVANNI SARTORI
Strany a stranické systémy
Klasická práce slavného italského politologa po-
dá vá přehled různých po  dob stranických systé-
mů a na bí zí jak jejich kla si fi ka ci, tak především 
objevnou typologii. Velmi za jí ma vé a pří nos né 
jsou i  Sar to ri ho rozbory povahy politických 
stran a  jejich vnitřního uspo řá dá ní. Uve de né 
dílo se stalo mez ní kem ve vývoji politologic-
kého vý zku mu po li tic kých stran a  stra nic kých 
sys té mů, kromě toho také bylo a dosud je vý-
chodiskem pro další teoretické úvahy na tomto 
poli.

Váz., 468 str., sleva, původně 398 Kč, nyní 160 Kč
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POLITIKA A SPOLEČNOST

PETR FIALA
Občané, demokraté a straníci
Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české 
pravicové strany. Renomovaný profesor po-
litologie chce dostát tomu, co napsal, a  proto 
vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se 
předsedou Občanské demokratické strany. Věří 
totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit 
věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize 
najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které 
dokumentují obnovu ODS a  zápas o  demo-
kratickou politiku, ale také jasné politické 
pozice i argumenty o potřebě moderní pravice 
a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický 
projev ke straníkům, který původně neměl být 
zveřejněn. Váz., 280 str., 298 Kč

JOSEF MLEJNEK jr.
Kuře v hrnci a křeček v kole 
Česká transformace a politika  
v kontextu civilizační krize 
Politické systémy postkomunistických zemí 
(či jejich společnosti) nabývají nejen pozitivní 
rysy západních demokracií, ale jsou čím dál tím 
víc zasahovány i  typicky západními krizovými 
jevy – například oslabováním tradičních stran, 
rostoucí nedůvěrou veřejnosti v politickou scé-
nu, korupcí spojenou s  veřejnými zakázkami, 
stárnutím populace nebo bobtnajícím veřejným 
zadlužením. Rozšířené vysvětlení problémů 
české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ješ-
tě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od 
vyspělého Západu se stále máme co učit. To je 
sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, 
že hlavní potíže české společnosti již nesouvisejí 
s dědictvím komunismu a nedostatečnou adap-
tací na západní poměry, neboť jde o zásadní pro-
blémy západní civilizace jako takové. Civilizace 
až příliš zaměřené na „kuře v hrnci“ a uvězněné 
v pasti vlastního úspěchu, která jedince uvrhuje 
do postavení, jež se podobá křečkovi běhajícímu 
v kole. Brož., 266 str., 229 Kč
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VOJTĚCH BELLING
Stát nebo stav?
Univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziváleč-
ných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku
Po první světové válce se ve středoevropském prostoru 
masivně rozšířily myšlenkové směry korporativismu 
požadující nahrazení liberálně-kapitalistického hospo-
dářského systému profesně-stavovským řádem, který 
měl být založen na „přirozeném“ členění hospodářské-
ho sektoru do samosprávných korporací – stavů. Mezi 
mnoha meziválečnými teoriemi korporativismu domi-
novala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národo-
hospodáře a sociologa Othmara Spanna, která si získala 
řadu příznivců v  prostředí radikálněkonzervativních 
a katolických kruhů po celé střední Evropě. Tato kniha 
je zasvěcena podrobnějšímu zkoumání této nauky. 

Brož., 256 str., 229 Kč

VOJTĚCH BELLING
Zrození suveréna
Pojem suverenity a jeho kritika  
v moderní politické a právní filosofii
Jen málo pojmů politické a  právní teorie je tak nad-
užívaných a rozmanitě vykládaných jako suverenita. Voj-
těch Belling se s inflací pojmu suverenity vyrovnává tím, 
že podrobně rozebírá jeho historický vývoj a následně se 
jej pokouší „ohraničit“ tak, aby byl analyticky uchopitel-
ný a použitelný i v dnešní době. Váz., 508 str., 398 Kč

ROMAN MÍČKA 
Znovu jsme se ujali dědictví otců
Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí 
komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana
Kniha se věnuje americkým podobám politického kato-
licismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím. 
Následně je na komparaci politického myšlení dvou 
reprezentativních představitelů konzervativního politic-
kého katolicismu – Michaela Novaka a Patricka J. Bu-
chanana – představena a  reflektována široká variabilita 
přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována 
na pět tematických okruhů – otázku demokracie a ame-
rického politického systému, postoje k  ekonomickým 
otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a po-
zici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu.

Brož., 270 str., 279 Kč
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UDO DI FABIO
Kultura svobody
Kniha pojednává o  základních konstantách západní 
civilizace, kultuře historicky nejúspěšnější, přesto však 
počínající projevovat známky únavy a  ztráty vitality. 
V „klimatu pluralizované libovůle“ jsou přitom dle Di 
Fabia omezovány svobody a státy se čím dál více musejí 
spoléhat na sociálně regulační opatření. Publikace se 
podrobně zabývá postavením a vztahem dvou klíčových 
prvků identity moderní doby – svobodou a  rovností. 
Zvláštní pozornost pak autor zasvětil postavení nábo-
ženských pospolitostí a  národu jako politickému spo-
lečenství. Di Fabio tvrdí, že Evropská unie není samo-
účelnou institucí, leč útvarem, který musí být důkladně 
promýšlen a  podroben účinné právní kontrole. Jeho 
postoj je proevropský, ale nikoli nekritický. 

Brož., 312 str., 298 Kč

PAWEŁ LISICKI
Džihád a sebedestrukce Západu
Výbor z textů
Polský novinář a spisovatel Paweł Lisicki (1966) říká ve svých esejích věci na 
rovinu. Nemilosrdně se vypořádává s mýty a polopravdami, které ve veřejné de-
batě udržuje politická korektnost všech odstínů. Nejde však pouze o polemic-
kého publicistu. Zároveň v nich zůstává věrný i druhé – rozjímavé – poloze své 
povahy a podrobuje současnost zkoumavému pohledu filosofa a teologa pevně 
ukotveného v klasickém myšlení. Paweł Lisicki je v Polsku známý jako populár-
ní politický komentátor a také úspěšný šéfredaktor řady prestižních médií. Nyní 
šéfuje konzervativnímu týdeníku Do Rzeczy. Je autorem mnoha knih z oblasti 
religionistiky a filosofie. Brož., asi 220 str.

JOSEF MLEJNEK jr.
Kráska a zvíře
Historické a kulturní kořeny současné ukrajinské politiky
Kniha se zaměřuje na rozporuplné historické, kulturní i  náboženské kořeny 
a tradice současné Ukrajiny, na to, jak se promítají v jejím společenském a poli-
tickém životě. Název v prvním plánu odkazuje k prezidentským volbám 2010, 
kdy novináři tehdejší souboj Julie Tymošenkové s Viktorem Janukovyčem často 
charakterizovali pomocí titulu známé francouzské pohádky. Nicméně má hlubší 
význam, neboť ho lze vnímat jako metaforu samotného ukrajinského histo-
rického osudu, v němž se snoubí krása, vzdor a hrdinství s tragédií, temnotou 
a krutostí. Kniha je určena širší kulturní veřejnosti, s cílem napomoci orientaci 
ve složitých a nepřehledných ukrajinských poměrech.  Brož., asi 300 str.

PŘIPRAVUJEME 
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KULTURA

JIŘÍ HANUŠ a kol.
„Služebníci neužiteční“
Kněžská identita v českých zemích  
ve 20. století
V  čem spočívá identita duchovních katolické 
církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo 
jde spíše o  komplex dílčích identit spojených 
s  institučními a  ideovými aspekty církve? Je 
kněžská identita spíše individuální, nebo je 
v určitém společenství v konkrétní době obecně 
sdílená? Nakolik je pojetí kněžství historicky 
a kulturně podmíněné? Je možné identifikovat 
nějaké „kněžské generace“? Jaké obrazy kněžství 
můžeme nalézt v české literatuře a publicistice? 
Co o tématu kněžské identity vypovídají filmo-
vé postavy kněží? Na takovéto otázky se pokou-
ší odpovědět kolektivní práce českých historiků, 
teologů a  odborníků na literaturu, výtvarné 
umění a film. Kniha v  jistém smyslu doplňuje 
aktuální sociologické studie z této dosud málo 
prozkoumané oblasti a nabízí zajímavé podněty 
nejen pro historiky a  sociology, ale též pro sa-
motné příslušníky zkoumané profesní skupiny.

Brož., 300 str., 298 Kč

JIŘÍ HANUŠ a kol.
Historická kniha mého srdce
Soubor esejů předních českých autorů, kteří si 
vybrali k analýze i ocenění titul, k němuž mají 
důvod se neustále při svých úvahách i odborné 
práci vracet. Jednotlivé příspěvky mají osobnější 
ráz a uvádějí do obecnějších kulturních souvis-
lostí. Kniha je vhodná pro všechny, kteří mají 
rádi historickou literaturu moderní doby, a bu-
de jistě oceněna studenty historie a příbuzných 
oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické 
„klasiky“. Do publikace přispěli mj. Tomáš Bo-
rovský, Petr Fiala, Petr Horák, Josef Mlejnek, 
František Mikš, Jiří Pernes, Daniela Tinková, 
Radmila Slabáková, Milan Uhde a další reno-
movaní autoři. Brož., 220 str., 220 Kč
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JOSEF MLEJNEK
Volyň tam v dáli
Rozhovory a příběhy
Pro potomky volyňských Čechů, kteří se podob-
ně jako původce knihy narodili už v Čechách, se 
Volyň pozvolna stala zaklínadlem, „pohádko-
vým slůvkem“ otevírajícím vstup do neobvyk-
lého světa, který si dlouho uchovával – a někde 
po téměř sedmdesáti letech dosud uchovává 
– zvláštní vůni a  ráz přeneseného volyňského 
domova projevující se nejen ve víře nebo zdě-
děných obyčejích, ve slovech nebo slovních spo-
jeních, ale třeba také ve zvláštnostech kuchyně. 
Knihu tvoří šest rozhovorů s žijícími volyňskými 
rodáky nebo potomky volyňských Čechů, kteří 
svým dílem přispěli k obohacení české kultury. 
S  malířem Rostislavem Zárybnickým, s  foto-
grafem Bohdanem Holomíčkem, s  teologem 
Milanem Balabánem, s  básníkem a  esejistou 
Jiřím Oličem, s divadelním režisérem Andrejem 
Krobem a  s  koreanistkou Miriam Löwenstei-
novou. Rozhovory doprovázejí a  doplňují pří-
běhy svědčící často také o tom, že Volyň byla ve 
třicátých a  čtyřicátých letech minulého století 
součástí „krvavých zemí“, o nichž píše současný 
americký historik Timothy Snyder.

Brož., 176 str., 229 Kč

ALAIN FINKIELKRAUT
Co kdyby láska nikdy neskončila
Láska v díle paní La Fayette, Ingmara  
Bergmana, Philipa Rotha a Milana Kundery
Ve své půvabné knížce přeložené pod názvem 
Co kdyby láska nikdy neskončila uvažuje Alain 
Finkielkraut o čtyřech podobách moderní lásky, 
která je sice vyvázána z  tradičních svazujících 
pout přísné morálky a zatěžujících zvyků, pře-
sto je spíše křehká a v ohrožení. Láska je dnes 
sice „volná jako ptáče“, ale je třeba se s autorem 
na chvíli pozastavit a ptát se, jaké podoby má 
dnes tato základní lidská emoce a  zda vlastně 
ještě umíme opravdově milovat.

Brož., 112 str., 169 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

GRAHAM GREENE
Paradox křesťanství
Soubor podnětných esejů vynikajícího anglického romanopisce 20. století, je-
hož romány patří ke klenotům světové literatury (Moc a sláva, Jádro věci, Konec 
dobrodružství). Oproti původnímu vydání z roku 1970 je doplněn o další texty: 
o proslov Ctnost neloajálnosti, přednesený na univerzitě v Hamburku, o roz-
hovor z publikace Ten druhý a jeho dvojník a o medailony G. Bernanose a G. K. 
Chestertona. Eseje budou doplněny i o pasáže, které bylo zapotřebí vynechat 
kvůli cenzorním zásahům. Kniha je opatřena doslovem Jiřího Munzara. Vydá-
ním připomeneme 25 let od Greenova úmrtí. Brož., asi 150 str.

PHILIPPE NEMO
Hudební cesta
Kniha je osobním vyznáním současného francouzského 
filosofa Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpod-
statnějších složek lidského života. V první části popisuje 
svou vlastní cestu s hudbou od dětství až po dospělost 
a  na mnoha různých příkladech dokazuje své tvrzení, 
že s  osobním zráním vyzrává i  hudební vkus poslu-
chače. Druhá část knihy nabízí teoretické zamyšlení 
nad hudbou jako zvláštním jazykem – Nemo tvrdí, že 
hudba sama o sobě má přinejmenším stejnou vyjadřo-
vací schopnost jako řeč a že patří k nejvyšším projevům 
lidského myšlení. Svět bez hudby by podle něj byl  
bezduchý. Váz., 352 str., 398 Kč
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ALAIN FINKIELKRAUT
Jedině to je přesné
Autor, francouzský filosof a  esejista, rekapituluje dění ve Francii od atentátu 
v Toulouse v roce 2012 až do současnosti a podrobně analyzuje především způ-
sob, jakým se o  aktuálních problémech mluví.  Finkielkraut  odhaluje zvláštní 
ideologii, kterou se obhajují nové formy antisemitismu a  islamizace Francie. 
Konkrétně mu vadí falešné historické paralely mezi 30. lety a dnešní dobou. 
Stalo se totiž módou tvrdit, že dnešními Židy jsou muslimové a dnešním anti-
semitismem je islamofobie. Tato argumentace cynicky zneužívá traumatu druhé 
světové války a holokaustu, aby s poukazem na antisemitismus obhajovala sou-
časné formy nepřátelství k Židům. Francie se podle Finkielkrauta rozkládá a je 
třeba si přiznat, že multikulturalismus, jaký jsme znali dřív, byl jen iluzí. Nešťast-
ná školní reforma tuto situaci ještě zhorší, protože odtrhne mladší generaci od 
civilizace, na které byla integrace Francie založena. Brož., asi 300 str.

PŘIPRAVUJEME 

DĚJINY A KULTURA

BEDŘICH LOEWENSTEIN
Občanská společnost 
a její krize
Eseje historické a filosofické
„Někdy se zdá, že problémy ,revoluce‘, ,utopie‘, 
,nacionalismu‘ ve věku postideologickém ztrá-
cejí svou naléhavost. Není tomu tak, náš svět 
zůstal neklidný a  krizový: konec dosavadních 
dějin není na dohled.“ Těmito slovy uvozuje 
známý historik svou novou knihu esejů, které 
jsou věnovány jeho klíčovým tématům (pokrok 
v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní 
hnutí a  nacionalismus, česko-německé vztahy, 
úkoly intelektuálů v  moderní době, utopické 
a ideologické myšlení) i některým osobnostem 
českého myšlení (B. Bolzano, T.  G.  Masaryk, 
J. Patočka a další). Autor patří k domácím mys-
litelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak 
svým originálním myšlením a  mezioborovými 
přístupy, tak svými zásadovými životními po-
stoji, které se odrážejí v jejich díle.

Brož., 456 str., 398 Kč
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LITERATURA

JAN ČEP
Kniha týdne
Čepův rozhlasový program o světové literatuře 
Kniha týdne zůstával dosud ve stínu jeho medi-
tativních úvah. Zcela neprávem, neboť se jedná – 
kvantitativně i kvalitativně – o naprosto zásadní 
součást Čepova exilového díla. Ve  své době 
přinášel vítané osvěžení do kulturní vyprah-
losti komunistické reality, udržoval posluchače 
v kontaktu se svobodnou tvorbou a seznamoval 
je s předními jmény světové literatury, jako jsou 
Albert Camus, François Mauriac, Julien Gracq, 
Marguerite Durasová, Nathalie Sarrautová, 
Julien Green, Françoise Saganová, Marguerite 
Yourcenarová a  mnoho dalších. Pro dnešního 
čtenáře jsou pak Čepovy „mluvené recenze“ 
především odrazem jeho četby; přibližují nám 
nejenom jeho oblíbené autory a vývoj čtenářské-
ho vkusu, ale vypovídají také o jeho konfrontaci 
s  novými uměleckými tendencemi v  soudobé 
literatuře. Váz., 560 str., 498 Kč

ROGER SCTRUTON
Zápisky z podzemí
Román britského spisovatele, filosofa a komen-
tátora veřejného dění, je unikátním svědectvím 
o  tom, jak československý disent vnímal kon-
zervativní britský intelektuál, jenž se s  ním 
měl možnost seznámit prostřednictvím svých 
aktivit, které zde v  době komunismu rozvíjel. 
Je hlubokou sondou do duševního stavu Če-
chů během posledních let totalitní noční můry. 
Setkáváme se s  jedinečnou kulturou disidentů, 
s  utrpením a  frustrací mladých lidí, pro něž 
byly uzavřeny všechny cesty ke vzdělání i k bu-
doucnosti. Prostřednictvím milostného příběhu 
autor čtenáře nejen vtahuje do tísnivé atmosféry 
oněch let a  představuje mu vnitřní život těch, 
kteří se nehodlají smířit se stávajícími poměry, 
ale především pokládá obecnější otázky etiky, 
morálky, mezilidských vztahů, možnosti žít 
v pravdě, a dokonce možnosti existence pravdy 
(nejen) v totalitně ovládané společnosti.

Brož., 248 str., 250 Kč



17

PETR VÁŠA
Sni
Po „povídkovém románku“  Tomatom  přichází 
autor s  tímto samostatným „snovým román-
kem“. Líčí v něm dobrodružství dvou let snění 
o snech během přípravy Tomatomu, celoživotní 
práce s  představivostí a  dvacetileté intenzivní 
práce se sny. „Chtěl jsem, aby to dávalo smysl 
– bez násilného zjednodušování. Aby to bylo so-
lidní – aniž bych cenzuroval důležité věci. A in-
spirativní pro všechny, koho zajímají vztahy růz-
ných druhů snů k běžnému životu – i když sama 
síla obrazotvornosti je pro mě na prvním místě. 
Tři úrovně reality, den, sen a den-sen, považuju 
sice za vnitřně propojené, ale taky svým způso-
bem nezávislé. Člověk proto může žít ve třech 
dimenzích zároveň a všechno je ještě o hodně 
zajímavější, než by se mohlo zdát.“ Knihu opět 
doprovázejí autorovy kresby.

Brož., 224 str., 229 Kč

PETR VÁŠA
Tomatom
Hrdiny knihy známého básníka, textaře, hudebníka 
a výtvarníka jsou čtyři členové fiktivní brněnské skupiny  
Tomatom, která se věnuje fyzickému básnictví. Pavel 
Slavík, Jindřiška Svobodová, Fabián Dlouhý-Lišák a Eva 
Zahradníková pořádají básnická představení a kurzy pro 
studenty, potkávají se se svými přáteli i sami navzájem. 
Při těchto setkáních se snaží lidem pomoci zbavit se 
strachů a úzkostí, objevit jejich pravé já a osvobodit se 
k  prožívání života, v  němž jsou nově schopni uplatnit 
vlastní vlohy a nadání, často i umělecké. Jde o podobná 
témata, která Petr Váša již dlouho uplatňuje ve svých 
básních a písňových textech. Brož., 184 str., 229 Kč
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JEAN-PAUL DUBOIS
To nemyslíte vážně, pane Tanner
Člověk by si myslel, že na Západě musí mít provedení 
tak tradiční zakázky, jako je stavba nebo rekonstrukce 
domu, zcela jinou podobu než v postkomunistické zemi. 
Na stránkách humoristické knížky francouzského au-
tora se můžete přesvědčit, že najít vhodné řemeslníky, 
kteří vás nepřivedou na dno psychické ani finanční, je 
podnik stejně riskantní a nejistý tam jako tady. Kniha 
sklidila pro svůj humor velký úspěch, stala se předlohou 
pro televizní film i divadelní hru a u všech se publikum 
i kritika svorně dobře baví. Brož., 160 str., 198 Kč

PŘIPRAVUJEME 

JAN ZATLOUKAL
Francouzští přátelé Jana Čepa
Spisovatel, překladatel a  esejista Jan Čep rozšiřuje řadu českých spisovatelů, 
kteří v meziválečných letech pěstovali nadstandardní přátelské vztahy s  fran-
couzským intelektuálním prostředím. Kniha bude mapovat dějiny těchto vztahů 
za pomoci dosud nepublikovaných archivních materiálů, zvláště korespondence. 
K  hlavním Čepovým francouzským přátelům lze řadit následující osobnosti: 
Henri Pourrat, Georges Bernanos, Paul Claudel, Gabriel Marcel, Henri Quef-
félec, Emmanuel Mounier ad. Brož., asi 300 str.

PETR VÁŠA 
Vida
Kniha volně navazuje na „povídkový románek“ Tomatom a  „snový románek“ 
Sni. Zatímco v jejich případě šlo o vyprávění doprovázené autorovými kresba-
mi, Vida situaci obrací – jedná se o „obrazový románek“, příběh Vášova hledání 
přesvědčivé podoby spirituality v dnešním světě pomocí sérií kreseb, průběžně 
vytvářených během posledních pěti let. „Duchovní komiks“. Autor se pohybu-
je mezi oblastmi neurologie, psychologie, religionistiky a dějin umění, cestuje 
mimo jiné po stopách starověkého orfismu v jižním Bulharsku, spojuje vlastní 
zkušenosti z mnohaleté tvorby v různých médiích s dobrodružstvími členů fik-
tivní divadelní skupiny Tomatom, která tím, že dělá alternativní umění se vším 
všudy naplno, zachraňuje svět (aniž by si toho většinou někdo všiml). 

Brož., asi 150 str.
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KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ

PŘIPRAVUJEME 

GEORGE TYRRELL
Křesťanství na křižovatce
Irský teolog George Tyrrell byl významným přestavitelem katolického moder-
nismu. Za své názory byl na konci života vyloučen z jezuit ského řádu a zbaven 
kněžského úřadu. Kniha Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal těsně před 
smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křesťanskou víru a duchovní život. Tyrrell 
vychází z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská pravda se musejí navzá-
jem zkoumat z hlediska svých principů, a pokouší se v této knize o syntézu zá-
kladních prvků křesťanství s výsledky dobových akademických diskusí vedených 
modernistickými teology. Váz., asi 220 str.

MATTHEW ARNOLD
Kultura a anarchie 
Kritický esej o politice a společnosti
Klasické dílo světoznámého básníka, esejisty 
a kulturního kritika, který působil v 19. století 
na Oxfordské univerzitě. Jeho nejznámějším 
dílem je právě vydávaná sbírka esejů, která rea-
guje na mnoho podnětů viktoriánské éry. Sám 
Arnold v  předmluvě napsal: „Celkový záměr 
tohoto eseje je doporučit kulturu jako velkou 
pomoc z  našich současných těžkostí; kulturou 
se myslí úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že 
se seznámíme s tím nejlepším, co bylo po celém 
světě myšleno a řečeno o všech záležitostech, jež 
se nás bytostně týkají, a že s pomocí této znalos-
ti nasměrujeme proud čerstvého a svobodného 
myšlení na naše zažité názory a zvyky...“

Váz., 264 str., 298 Kč
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EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ

PŘIPRAVUJEME 

TOMÁŠ NEJESCHLEBA
Kapitoly z renesanční filosofie
Kniha se zabývá různými, avšak vnitřně propojenými 
tématy renesanční filosofie: teorií sympatie, jejími an-
tickými zdroji a jejím renesančním rozvedením, přede-
vším u lutheránských autorů šestnáctého století; dále se 
sympatií souvisejícím pojetím analogie; aristotelismem 
Filipa Melanchthona; přírodní filosofií a jejím vztahem 
k dobové medicíně; renesančním zoroastrismem, tradicí 
prisca theologia a filosofickým myšlením Franceska Pat-
riziho; problematikou nesmrtelnosti lidské duše a svo-
bodné vůle a v závěru též metafyzickými dialogy Gior-
dana Bruna a jejich vztahem ke kopernikanismu.

Brož., 188 str., 219 Kč

RÉMI BRAGUE
Podstata člověka
O ohrožení lidské legitimity
Rémi Brague je historik filosofie, specialista na středověkou arabskou, židovskou 
a křesťanskou filosofii. Je emeritním profesorem středověké filosofie na pařížské 
Sorbonně. V této knize se věnuje dějinám humanismu a jeho současným podo-
bám. Ukazuje, že dnešní humanismus ztrácí filosofickou přesvědčivost a nestačí 
čelit rozmanitým protihumanistickým idejím, které ohrožují lidskou legitimitu. 
Na základě důkladné analýzy dějin filosofického pojetí člověka nabízí Brague 
příspěvek do současné diskuse o humanismu, který je inspirován klasickou evrop-
skou myšlenkovou tradicí, vycházející z řecké filosofie a biblické antropologie.

Brož., asi 250 str.

TOMÁŠ NEJESCHLEBA
Filosofie ve starší františkánské škole
Publikace analyzuje filosofická témata u myslitelů tzv. starší františkánské školy, 
jež ve vrcholné scholastice 13. století představovala určitou alternativu k filosofii 
rozvíjené v rámci dominikánského řádu. Kniha se zaměřuje na filosofické mo-
tivy, které lze nalézt u sv. Bonaventury, nejslavnějšího představitele této školy, 
a jeho předchůdců, Alexandra Haleského a Jana z La Rochelle. Zabývá se vzta-
hem těchto františkánů k filosofickým autoritám – k Platónovi a Aristotelovi, 
pojednává o specifikách jejich teorie poznání, zaměřuje se na pojetí tzv. činného 
intelektu a probírá principy metafyziky, která kombinuje aristotelské a platónské 
(novoplatónské) prvky v návaznosti na myšlenkové dědictví sv. Augustina.

Brož., asi 200 str.
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TEOLOGIE

FABRICE HADJADJ
Jak dnes mluvit o Bohu?
Evangelizační anti-pomůcka
Může se člověk o  Bohu bavit jako o  všem 
ostatním? Je možné napřed mluvit o výsledcích 
Ligy mistrů, pak o Bohu a nakonec o předpo-
vědi počasí? Je opravdu o mnoho lepší na toto 
téma diskutovat učeně, udělat z  Boha krásný 
teologický pojem a  pojednávat o  něm ve filo-
sofických kontextech? Je vůbec člověk, který 
právě řekl něco každodenního, užitečného nebo 
smyslného, schopen týmiž ústy říci něco, co se 
týká Boha? Lze třemi obyčejnými písmenky 
obsáhnout nekonečno a  to, co nás přesahuje? 
Neubere mu spíše takové pojmenování na hod-
notě, i  když to budeme myslet sebelépe? Jak 
mluví o Bohu fundamentalista a jak ateista, jak 
agnostik a jak křesťan? Těmito i dalšími otázka-
mi se ve své brilantně napsané „evangelizační 
anti-pomůcce“ zabývá Fabrice Hadjadj.

Brož., 152 str., 198 Kč

WALTER KASPER
Milosrdenství
Základní pojem evangelia –  
klíč křesťanského života
V knize je milosrdenství představeno jako zá-
kladní pojem evangelia, základní metafora, šifra 
a  klíč ke křesťanskému životu. Oproti tradič-
nímu pojetí školské teologie, v  níž bylo milo-
srdenství podřízeno vlastnostem vyplývajícím 
z me tafyzické podstaty Boha, a hrálo tu díž jen 
okrajovou roli, pokládá Kasper milosrdenství 
za základní Boží vlastnost. Teologická reflexe 
milosrdenství nutně vede k zásadním otázkám 
nauky o  Bohu. Kniha ovšem propojuje teolo-
gickou rovinu s  úvahami spirituál ními, pasto-
rálními a společenskými. Autorovi zjevně nejde 
pouze o to, aby precizně a podloženě představil 
Boží milosrdenství jako sumu biblického Zje-
vení, ale vede čtenáře k otázkám po křesťanské, 
církevní a sociální praxi.

Dotisk, brož., 230 str., 229 Kč
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JINDŘICH ŠRAJER,  
LUCIE KOLÁŘOVÁ a kol.
Gaudium et spes padesát let poté
Výročí padesáti let od druhého vatikánské-
ho koncilu představuje výzvu k  reflexi obsahu 
a  významu koncilu včetně toho, jak dalece se 
jeho učení projevuje v životě církve, především 
pak v  realizaci deklarované otevřenosti církve 
ke světu a  její starosti o potřeby člověka. Tato 
reflexe může být obohacena o cenné zkušenosti 
a  životní „moudrost“ uplynulého, poměrně již 
dlouhého období, charakterizovaného řadou 
společenských proměn. Právě ty staví koncilní 
výzvy do nového světla, v němž musejí být hlou-
běji analyzovány a promýšleny. Předkládaná ko-
lektivní monografie věnovaná pastorální kon-
stituci II. vatikánského koncilu Gaudium et spes 
(z roku 1965) chce být v tomto směru návodnou 
a  inspirující. Věnuje proto pozornost obsahu 
konstituce, jejímu významu a recepci s ohledem 
na společenské proměny především  evropské, 
ale také v mnoha ohledech specifické české spo-
lečnosti, ke kterým během padesáti let od vydání 
dokumentu došlo. Váz., 416 str., 398 Kč

IVANA NOBLE, TIM NOBLE, KATEŘINA BAUEROVÁ, 
PARUSH PARUSHEV
Mnohohlas pravoslavné teologie na Západě ve 20. století.  
Kniha navazuje na monografii Cesty pravoslavné teologie na Západ ve 20. století 
(CDK, 2012) stejného autorského týmu. Zatímco první kniha se soustředila na 
historické pozadí a podmínky, za jakých se pravoslaví dostalo na Západ, tato 
druhá kniha se detailněji věnuje teologickému rozboru jednotlivých směrů, kte-
ré se na Západ dostaly z předrevolučního Ruska, ale také z Řecka a z Balkánu, 
a formám teologického myšlení, které na Západě postupně zdomácněly. Kniha 
vede čtenáře od představy, že moderní pravoslavnou teologii lze postihnout za 
pomoci jednoho schématu, k docenění jejích různých forem, metod, hlasů, které 
se navzájem relativizují i doplňují a které dohromady tvoří symfonii pravoslavné 
teologie na Západě.

Brož., asi 230 str.

PŘIPRAVUJEME 
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ETIKA

ARNO ANZENBACHER
Křesťanská sociální etika
Úvod a principy
V knize podává autor systematický přehled so-
ciální etiky z  perspektivy křesťanské filosofie 
a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vy-
mezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální 
etiky se Anzenbacher věnuje politickým a sociál-
ním aspektům společenského vývoje v moderní 
době a seznamuje čtenáře s rozmanitými podo-
bami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto 
kontextu pak zasazuje výklad o vývoji katolické 
sociální nauky a neopomene pojednat o specifi-
kách sociální etiky evangelické. Nakonec je po-
dán zevrubný filosofický výklad klíčových princi-
pů křesťanské sociální etiky, které shrnují pojmy 
personalita, solidarita a subsidiarita. Druhé české 
vydání je doplněno doslovem Jindřicha Šrajera, 
vedoucího Pracovní skupiny pro sociální otázky 
ČBK, který shrnuje vývoj křesťanské sociální eti-
ky v posledních dvaceti letech, jež uplynuly od 
původního vydání knihy. Brož., 272 str., 298 Kč

LUDMILA MUCHOVÁ
Morální výchova v nemorální společnosti?
Autorka vychází z popisu různých aspektů ži-
vota současné společnosti, v  nichž se nějakým 
způsobem projevuje krize. Klade si otázku, do 
jaké míry může cestě z  krize pomoci výchova 
k morálním hodnotám. V  této souvislosti nej-
prve vymezuje základní pojmy spojené s  mo-
rálkou a  etikou a  popisuje významné etické 
filosofické systémy v minulosti. Zabývá se také 
příspěvkem psychologie k výzkumu vývoje mo-
rálky dětí a mladých lidí a k morální výchově. 
Dále analyzuje různé aspekty morální výchovy 
v rodině a ve škole, a to s ohledem na celkové 
klima instituce školy, na obsahy jednotlivých vy-
učovacích předmětů a speciálně na pojetí před-
mětů Etická výchova a  Náboženská výchova. 
Teoretický výklad je vždy doplněn konkrétními 
didaktickými příklady. Závěrečná kapitola se 
stručně zabývá etickými kompetencemi učitele.

Brož., 336 str., 325 Kč
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DANIEL DRÁPALA 
Venkovský obchod Moravy a Slezska
Socio-ekonomické sondy
Kulturně-historická sonda přibližující rozmanité po-
doby obchodní výměny v maloměstském a  vesnickém 
prostředí Moravy a  Slezska od sklonku 18.  do první 
poloviny 20. století. Pozornost je věnována nejen or-
ganizačnímu zabezpečení a průběhu sledovaných typů 
obchodních vztahů či sortimentu, ale také profesní a so-
ciální skladbě účastníků venkovských trhů a podomních 
obchodníků, geografickému dosahu trhů apod. 

Váz., 420 str. , 398 Kč

BOŘIVOJ KŇOUREK, LENKA BUDILOVÁ
Dům ve Vojvodovu
Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr
Tématem další z řady monografií věnovaných Vojvodo-
vu, české vesnici v Bulharsku, je dům. Ten je analyzován 
z pohledu jeho stavebně-historického vývoje, stejně jako 
z  perspektivy sociálních vztahů těch, kteří jej obývali. 
Vojvodovský dům je zasazen do kontextu vesnického 
stavitelství v  českých zemích, v  rumunském Banátu 
i v Bulharsku, s přihlédnutím ke specifickému osídlení 
daných regionů. V klasické antropologické perspektivě 
je pak věnována pozornost vývojovému cyklu domu, ve-
likosti a struktuře domácností, stejně jako síti sociálních 
vazeb spojující jednotlivé domy.  Váz., 316 str. , 345 Kč

GABRIELA FATKOVÁ
Bulharští Karakačani a usedlý život
Dům, jméno a identita
Kniha je založena na osmiletém terénním výzkumu bul-
harských Karakačanů, bývalých kočovných pastevců. Tato 
skupina byla vždy silně uzavřenou a  romantizovanou 
sociální formací. V 60. letech je zkoumal slavný britský 
antropolog John Campbell a  jeho studie jejich sociální 
organizace se řadí mezi klasiky sociálně antropologické 
knihovny. Od té doby se však životní styl Karakačanů 
výrazně změnil. Během procesu kolektivizace byla kon-
fiskována jejich stáda a Karakačani byli nuceně usazeni. 
Tato kniha se zabývá otázkou, co se stalo s Karakačany 
po usazení a zaměřuje se konkrétně na v Bulharsku žijící 
část této etnické skupiny.  Váz., 262 str. , 298 Kč

ETNOLOGICKÁ ŘADA
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EVROPSKÁ POLITIKA

VÍT HLOUŠEK,  
VLASTIMIL HAVLÍK,  
VRATISLAV HAVLÍK, PETR KANIOK, 
ONDŘEJ MOCEK
Šance zpola využitá:  
Česká republika a strategie Evropa 2020
Jak využívá Česká republika své členství v Ev-
ropské unii? Jsou české politické elity dobře 
obeznámeny s tím, jak Unie funguje, jaké jsou 
její strategické politické priority a  jaké jsou 
cesty k  jejich naplnění? Na základě výzkumu 
implementace agendy a  cílů strategie Evropa 
2020 v  České republice analyzovali přední 
odborníci na problematiku vztahů mezi politic-
kým systémem Evropské unie a členskými státy 
schopnost českých politických stran, zájmových 
skupin a vlády České republiky využít strategii 
Evropa 2020 k podpoře rozvoje české ekonomi-
ky a společnosti. Kolektiv autorů z Masarykovy 
univerzity přináší řadu originálních informací 
o vztahu české a evropské politiky.

Brož., 240 str., 229 Kč

MACIEJ SZYMANOWSKI
Na východ od Západu,  
na západ od Východu
Středoevropské reflexe 1989–2015
„Maciej Szymanowski je hlavně bytostným žur-
nalistou s vášnivým zájmem o střední Evropu, 
autorem více než 400 článků na toto téma, které 
vycházely polsky, česky i maďarsky. Předkládaný 
výbor z  jeho převážně česky psaných textů je 
především autentickým záznamem o  tom, jak 
o naší zemi a  jejím středoevropském kontextu 
uvažuje někdo zvenčí – Polák a skutečný Středo-
evropan...“ (z předmluvy Františka Mikše)

Brož., 224 str., 198 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ
Evropská unie
Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v českém prostředí oje-
dinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá 
možnost seznámit se s  politickým vývojem Evropských společenství a  jejich 
přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného 
výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politika-
mi. Aktualizované vydání reflektuje nejnovější vývoj.

3., aktualizované vydání, brož., formát B5, asi 850 str.

HANS-WERNER SINN
V pasti eura
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé evropské země jsou kvůli 
euru dlouhodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Bi-
liony eur jim byly poskytnuty z veřejných peněz z ještě relativně zdravých zemí 
EU prostřednictvím různých záchranných fondů i Evropskou centrální bankou. 
To snížilo bolestivost jejich nemoci, ale oddálilo její nutnou samoléčbu. Profesor 
mnichovské univerzity, prezident mnichovského Ifo institutu a nejcitovanější 
německý ekonom H.-W. Sinn pregnantně analyzuje problémy eura a navrhuje 
zásadní opatření k jejich překonání. Kniha, založená na živém rozhovoru s eko-
nomickým novinářem, je svojí formou přístupná širšímu publiku.

Brož., asi 160 str.

PETER ŠVÍK
Počiatky európskej integrácie: koncepty,  
procesy, aktéri v rokoch 1944–1952
Monografia mapuje počiatky európskych integračných 
procesov v  širšom kontexte medzinárodných vzťahov 
medzi rokmi 1944 a  1952. Publikácia sa zameriava 
na genézu a  vznik Bruselského paktu, Rady Európy 
a Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pričom pro-
blematiku metodologicky uchopuje z pohľadu transna-
cionálnych dejín európskej integrácie. Usiluje sa tak 
o vyváženejší pohľad, ktorý integračné procesy popisuje 
ako výslednicu konania viacerých úrovní aktérov – štáty, 
nadnárodné skupiny a jednotlivci – v konkrétnom čase 
a priestore. Brož., 140 str., 169 Kč



27

POLITOLOGICKÁ ŘADA

STANISLAV BALÍK,  
PETR GONGALA, KAMIL GREGOR
Dvacet let komunálních voleb v ČR
Kniha nabízí paletu různých přístupů k výzku-
mu témat spojených s  komunálními volbami 
v  prostředí extrémně fragmentované místní 
samosprávy. Její ambicí je sumarizovat dosa-
vadní stav bádání, stejně jako nabídnout české 
politologické obci nové pohledy a techniky vý-
zkumu. Ty jsou založeny na práci s kompletními 
či téměř kompletními datovými sadami, týka-
jícími se kandidátů, zastupitelů, hlasů, radních 
a  starostů. Autoři se nevydali cestou dílčích 
případových studií, ale právě skrze pokročilé 
techniky výzkumu se pokouší přinést pohledy 
na pokud možno kompletní českou, moravskou 
a slezskou komunální scénu v uplynulém dvace-
tiletí. Brož., 160 str., 179 Kč

TOMÁŠ ŠMÍD a kol.
Zapomenuté konflikty 
Kniha se věnuje analýze ozbrojených konfliktů, 
které zůstávají stranou pozornosti světové ve-
řejnosti, případně ji zaujmou pouze na krátkou 
dobu. Přesto se jedná o jevy, které významně ne-
gativně ovlivňují regionální a mnohdy i globální 
bezpečnost, jelikož produkují sérii hrozeb a pa-
tologických jevů jako jsou uprchlické vlny, pro-
liferace zbraní, ilegální obchodování se zdroji 
a nerostnými surovinami, šíření terorismu a or-
ganizovaného zločinu. Autoři se zaměřují mimo 
jiné na oblasti typu Balučistán, Kolumbie, Čad, 
Mali apod. Brož., 224 str., 219 Kč
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ROMAN CHYTILEK
Politický prostor a politická témata
Studie k soutěži politických stran
Publikace představuje teorie věnující se soutěži stran 
v  oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a  in-
terpretuje politologické přístupy, které se snaží po-
chopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů 
v  politickém prostoru, s  přístupy, v  jejichž jádru stojí 
kompetence strany reprezentovat určitá politická téma-
ta, případně různý důraz, který strany tématům věnují. 
Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté 
stranické soutěže. Výsledkem je analytický rámec posky-
tující nástroje pro odpověď na otázku, jaká je – či může 
být – odměňující taktika politických stran při práci s po-
litickými tématy. Brož., 204 str., 198 Kč

PETR VODA
Jaká je role postkomunismu?
Volební geografie České a Rakouské republiky  
v letech 1990–2013
Cílem práce je zodpovězení otázky, zda má postkomu-
nistický charakter společnosti vliv na to, jakým způso-
bem se utváří územní vzorce volební podpory politic-
kých stran. K nalezení odpovědi je provedeno několik 
kroků – zhodnocení variability volebních výsledků, lo-
kalizace oblastí s dlouhodobě vysokou podporou stran 
v území, zhodnocení stability volební podpory a přede-
vším analýza vlivu rozdílného složení společnosti v růz-
ných místech na výši volebních výsledků stran. Teoretic-
kým základem analýzy je teorie konfliktních linií.

Brož., 244 str., 229 Kč

MICHAL NOVÝ
Vyšší princip?
Individuální a kontextuální determinanty  
volební účasti ve 31 zemích
Kniha prostřednictvím víceúrovňového modelování 
analyzuje efekty sady individuálních a  kontextuálních 
determinant volební účasti. Autor se snaží nasměrovat 
analýzu od přímých k o něco složitějším podmíněným 
efektům vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost 
hlasování ve volbách. Poněvadž se ukazuje, že všechny 
podmíněné efekty mohou mít stejnou logiku, navrhuje 
tzv. hypotézu politické rovnosti, která by mohla být po-
važována za téměř univerzální nástroj („vyšší princip“), 
jak formulovat předpoklady o  podmíněných efektech 
v rámci explanace volební účasti. Brož., 288 str., 269 Kč
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MAREK RYBÁŘ, PETER SPÁČ, PETR VODA
Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014
Priame prezidentské voľby na Slovensku priniesli pre-
kva pujúceho víťaza, Andreja Kisku, kandidáta bez 
pred chád zajúcich skúseností s  politickými funkciami. 
Dokázal poraziť nielen kandidátov etablovaných opo-
zičných strán, ale aj úradujúceho premiéra Roberta 
Fica. Publikácia skúma prípravu, priebeh, a  výsledky 
týchto volieb. Rozoberá, akú rolu zohráva prezident 
v politickom systéme na Slovensku, kto boli kandidáti 
a  aké viedli kampane, ako bola distribuovaná voličská 
podpora jednotlivých kandidátov. V súhrne táto publi-
kácia prináša komplexné spracovanie slovenských pre-
zidentských volieb v roku 2014 určené pre odborníkov 
i zainteresovanú verejnosť. Brož., 236 str., 249 Kč

STANISLAV MYŠIČKA
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti
Kniha předkládá analýzu teorie mezinárodní sprave-
dlnosti amerického liberálního filosofa Johna Rawlse 
(1922–2001). V návaznosti na své dřívější práce a s po-
mocí moderní verze teorie společenské smlouvy Rawls 
konstruuje seznam pravidel spravedlnosti platných pro 
regulaci vztahů mezi státy a národy. Jeho cílem není vy-
tvoření představy o ideální podobě mezinárodních vzta-
hů, základní otázkou jeho zkoumání je naopak snaha 
o nalezení meze tolerance v mezinárodní politice. Kni-
ha nabízí jak zasazení teorie mezinárodní spravedlnosti 
do širšího rámce Rawlsova politického myšlení, tak 
konfrontaci jednotlivých částí Rawlsova projektu mezi-
národní spravedlnosti s jeho kritiky, zejména s mysliteli 
tzv. liberálního kosmopolitismu. Brož., 264 str., 259 Kč

MIROSLAV NEMČOK
Zmiešané volebné systémy v praxi
Analýza ich fungovania v Litve a na Novom Zélande
Demokratické hlasovanie, v  ktorom voliči disponujú 
dvomi hlasmi – jedným pre konkrétnych kandidátov 
a druhým pre politické strany – sa významne rozšírilo 
do mnohých stabilných, ale aj demokratizujúcich sa 
zriadení. Predkladaná práca na prípade Litvy a Nového 
Zélandu skúma typické tendencie a  trendy v  správaní 
voličov, ale aj politických strán a sleduje, či je používa-
nie zmiešaných volebných systémov skutočne schopné 
podporovať demokratické fungovanie a  napĺňať opti-
mistické očakávania. Brož., 148 str., 159 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

KAREL KOUBA
Volební systémy a neocaudillismus v Latinské Americe
Cílem práce je zmapovat současné volební systémy pro legislativní a prezident-
ské volby ve všech latinskoamerických zemích a  vysvětlit jejich důsledky pro 
současnou politiku. Ústředním tématem je přitom personalizace politiky. To, 
do jaké míry nedávné reformy volebních systémů přispěly k rozkladu tradičních 
stran a umožnily nástup populistických kandidátů.  Brož., 200 str.

OLDŘICH KRPEC a kol.
Moc a zájmy v mezinárodním systému
Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích
Kniha čtenářům předkládá komplexní přehled hlavních konceptů, typů aktérů 
a témat, jež jsou určující jak pro reálné dění ve světě, tak i pro odborné studium 
současného mezinárodního systému. Autoři se snaží podchytit mocenskou pod-
statu mezinárodních vztahů a na rozboru všech jejich klíčových aspektů ukázat, 
jak fungují politické a ekonomické procesy v mezinárodním prostředí. Publi-
kace se zabývá nejen tradičními oblastmi mezinárodních vztahů, jako jsou bez-
pečnost či konflikty, ale věnuje rozsáhlou pozornost také mezinárodní politické 
ekonomii a hlavním globálním problémům dnešního světa. Činí tak s ohledem 
na teoretické perspektivy, které se v oboru používají, a nabízí i vysvětlení logiky 
oboru jako takového. Váz., 400 str.

MIROSLAV MAREŠ a kol.
Ne islámu! Protiislámská politika v České republice
Kniha se věnuje aktuálnímu jevu s dopadem na domácí politickou situaci. Agen-
da zaměřená na kritiku islamizace a islámu je důležitou součástí politiky mnoha 
politických stran, hnutí a uskupení. Autoři objasňují základní politické a právní 
aspekty existence protiislámských skupin. Publikace je rozdělena podle ideových 
směrů v anti-islámském spektru: monotematické skupiny, pravicový extremis-
mus, pravicový populismus, konzervatismus, levicový patriotismus apod. Tato 
monografie je doposud nejúplnější vědeckou analýzou tohoto fenoménu.  

Brož., 260 str.
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JIŘÍ HANUŠ a kol.
Rusko a Západ
Eseje o (ne)porozumění
Ukrajinské události, vnitřní vývoj Ruska a ko-
nečně i politika takzvaného Západu byly moti-
vacemi setkání o vztahu Ruska a Západu (a vice 
versa) v dějinách i současnosti, setkání, z něhož 
vznikl tento soubor textů. Přispěvatele zajíma-
ly různé věci: jak vypadala ruská diplomatická 
poselstva v raném novověku, jaká byla tvářnost 
ruské politiky a kultury v 19. a 20. století, nako-
lik se ovlivňovaly různé evropské společnosti 
navzájem. Jistý leitmotiv všech dílčích otázek 
vytváří výraz (ne)porozumění v podtitulu pub-
likace. Vyjadřuje zásadní problém soudobých 
kulturních dějin. Do jaké míry můžeme mluvit 
o „překladu“ kultur, o jejich vzájemném sdílení, 
o pochopení či naopak nepochopení základních 
společenských struktur navázaných jak na ná-
rodní státy, tak na širší kulturní okruhy? Jak ro-
zuměl a rozumí Západ Rusku a Rusko Západu, 
co vytváří podmínky tohoto dorozumění a  co 
ho naopak deformuje? Brož., 204 str., 189 Kč

QUAESTIONES QUODLIBETALES

PAVEL HOŠEK
Cesta do Středu skutečnosti
Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti  
v myšlení a díle C. S. Lewise
C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí 
skutečnosti. To má zásadní vliv na jeho chápání vztahu 
mezi duchovní a hmotnou dimenzí reality, na jeho po-
rozumění povaze poetického jazyka a umělecké tvorby, 
ale také na jeho přesvědčení týkající se tajemství lidského 
údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné seznámení s tím-
to pojetím je důležité pro porozumění jeho dílu. Proto se 
kniha neobrací jen ke studentům literární vědy, anglistiky, 
filosofie, teologie a religionistiky, ale také ke všem čtená-
řům C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho příběhů 
tuší hlubší myšlenkový svět. Brož., 152 str., 179 Kč
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PŘIPRAVUJEME 

BARBORA SPALOVÁ, JAKUB KYSELOVIČ 
Laici a klerici v české katolické církvi
Sociálněantropologická studie nás zavede do šesti velice různorodých terénů 
v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné 
ve větším městě, do farnosti spravované komunitou Chemin neuf, do farnosti, 
kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné 
církve a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumní-
ci zde zkoumali, jak se v  těchto společenstvích definují laici a klerici a  jak se 
konceptualizují, ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Jaké služby může kdo 
zastávat, jaké zodpovědnosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánu-
je? Jak se „žije církev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Terénní výzkum 
je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko-klerických 
vztahů z pozice spirituálů kněží, pastoralistů či lidí angažovaných v podporování 
zodpovědnosti a vzdělávání laiků. Brož., asi 150 str.

JAROSLAV VOKOUN a kol. 
K interdisciplinární teorii tradice
Autoři knihy hledají ve svých disciplínách (sociologie, filosofie, filologie, mo-
lekulární biologie) podněty pro formulaci obecné teorie tradice; zdroje nachá-
zejí např. u  Luhmanna, Habermase, Maxe Webera, Wittgensteina, Blondela, 
Poppera, Polányiho, Lévinase, Schaefflera a v teoriích sociální paměti a vývoje 
jazyka. Teologové jsou tentokrát především v roli naslouchajících a učících se 
od druhých disciplín. Kniha představuje navázání na projekt interdisciplinární 
teorie tradice, jehož základy položil vloni zemřelý prof. Wiedenhofer, a je uvo-
zena Wiedenhoferovou programovou přednáškou, představující koncepci bádá-
ní o teorii tradice, přednesenou na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, 
kde se nyní tento výzkum v mezinárodní spolupráci rozvíjí. Brož., asi 350 str.

VÍT HORÁK
Jak společnosti rozumět? 
Nástin sociologické hermeneutiky 
Autor se táže, jak chápat sociologii v  současné „pozdní“ době, přičemž se ne-
přiklání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru 
sociologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera 
se snaží sociologii koncipovat jako humanitní disciplínu. Využívá gadamerovské 
koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi, sensus com-
munis, tradici, dějinnost rozumění a  ukazuje, jakým způsobem se jejich pro-
střednictvím dá chápat předmět sociologie i  její epistemologie. Otevírá se tím 
cesta k pochopení, proč současná sociologie tak nutkavě hledá označení soudobé 
společnosti, proč se stále vyrovnává s vlastní minulostí (diskuse o postmoderně, 
obraty v sociologii) a proč se tříští do mnoha drobných témat. Brož., asi 160 str.
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MIMO EDIČNÍ ŘADY

LIBOR PRUDKÝ
Rozvoj osobnosti vysokoškoláků  
jako součást kvality výuky
Témata a otázky k pojetí 
vysokoškolského studia jako učení se svobodě
Publikace se zabývá dosud málo respektovanou proble-
matikou – působením vysokých škol jako výchovných 
institucí. Součástí studia na vysoké škole je utváření 
osobnosti každého studenta. Utváření osobnosti je 
spojeno především s  procesem interiorizace hodnot. 
Jde o  to, jaké hodnoty vysoké školy a  vzdělávání na 
nich studentům nabízí. Mělo by jít o hodnoty žádoucí. 
Publikace hodnotí aktivity spojené s učením se svobodě 
jako základ dobrého působení vysokých škol na rozvoj 
osobnosti jejich studentů. Rodíme se s dispozicí ke svo-
bodě, bez učení se svobodě tyto dispozice ale neumíme 
uplatňovat. Do jaké míry se vysokým školám daří, aby 
se jejich studenti během studia současně učili svobodě, 
je atributem míry kvality těchto škol a studia na nich. 
Tuto dimenzi kvality vysokoškolského vzdělávání dosud 
téměř vůbec nebereme v úvahu. Brož., 112 str., 169 Kč

HANS KÜNG
Po stopách světových náboženství
Kniha je součástí velkého a  „dobrodružného“ 
projektu, který autor uspořádal v  rámci své 
nadace Světový étos s celou řadou svých spolu-
pracovníků. Jedná se o  erudovaného průvodce 
sedmi významnými náboženskými tradicemi, 
který obratně spojuje informace, odborný ko-
mentář a  pohledy do minulosti i  současnosti 
náboženské praxe. Čtenáři, k  nimž mohou 
patřit například středoškolští a  vysokoškolští 
studenti, ocení kombinaci základních údajů se 
zajímavými detaily, které dokreslují pestrý a stá-
le překvapující svět náboženství s jeho učením, 
morálními příkazy, slavnostmi a rituály.

Druhý dotisk, formát B5, brož., 308 str., 340 Kč
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s možností zakoupit všechny tituly CDK s 15% slevou, 
pro předplatitele časopisu Kontexty nebo Církevní dějiny 25% sleva !

Jednotlivci hradí publikaci poštovní poukázkou přiloženou
k zásilce, nebo bankovním převodem. 

Slevy se nesčítají, poštovné v ČR ani balné při objednávce nad 300 Kč 
neúčtujeme, sleva není podmíněna odběrem více titulů.

KONTAKT, OBJEDNÁVKY

Jan Paul – Malířská tvorba 
Monografie k šedesátým narozeninám
Obsáhlá publikace věnovaná malířské tvorbě Jana Paula, příslušníka tzv. genera-
ce osmdesátých let, představí vývoj Paulova malířství od roku 1976, tedy od jeho 
nejzazších začátků až po současnou tvorbu. Autorova malířská tvorba oscilovala 
od studijních let mezi spontánní abstrakcí, intuitivním lyrismem a parafrázova-
ným figurálním realismem. Jejím výrazným rysem bylo alegorické vidění světa 
a groteskní nadsázka. V roce 1995 se posunula směrem od osobního znaku (ar-
chetypu) k obsahům niterného subjektivismu, k tématu lidského údělu, vykoře-
nění a ztráty identity. Od roku 2004 se věnuje výhradně malbě prsty bez použití 
štětců. V obrazech z posledních let (od roku 2011) se dostává k novému tématu, 
jehož ústředním motivem je podstatné sdělení, Boží světlo. Světlo, které nevrhá 
stín, odnikud nikam nesměřuje, ale věčně trvá. Světlo ne jako stopa barvy zane-
chaná na plátně, ale jako duchovní energie vyzařující z prostoru malby. Knihu 
bohatě doprovázejí barevné reprodukce, úvodní text, citace z textů Jana Kříže, 
Jiřího Hůly a texty autora. Váz., asi 150 str.

PŘIPRAVUJEME 

Všechny dostupné knihy CDK nabízí
internetové knihkupectví se slevami 

www.cdk.cz
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PERIODIKA CDK

Adresa redakce, objednávky, ukázkové číslo zdarma: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, 
tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

Církevní dějiny 
Odborný historický časopis, věnovaný 
církevním dějinám v českých zemích i ve světě
 • Dějiny křesťanství v perspektivě 

současných historiografických metod
 • Kvalitní, zároveň však čtivé články
 • Žánrová pestrost (studie, kratší články, 

eseje, dokumenty, rozhovory, studentské 
práce aj.)

 • Texty domácích i zahraničních autorů
 • Nezávislost a ekumenický charakter 

časopisu
Bonus: sleva 25 % na všechny knihy CDK

Ukázkové číslo vám zašleme zdarma. 
Vychází dvakrát ročně v rozsahu přibližně 130 stran, 
cena 139 Kč, roční předplatné 250 Kč (2 čísla), sponzorské předplatné 500 Kč.

Kontexty
časopis pro kulturu a společnost

Časopis navazuje na to 
nejlepší z oblasti filosofických, 
politicko-filosofických, 
společenských, kulturních 
a literárních textů časopisů 
Střední Evropa – brněnská 
verze, Proglas a Revue Politika. 

Vychází 6x ročně v rozsahu 
přibližně 100 stran. 

Cena jednotlivého čísla 100 Kč,  
roční předplatné 500 Kč,  
sponzorské 1 000 Kč.

Ukázkové číslo zdarma.
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