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KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD
RIO PREISNER

Kritika totalitarismu

Kompletní vydání základního díla křesťanského
germanisty, teatrologa, filozofa a básníka žijícího
od roku 1968 v exilu ve Spojených státech, jedno
ho z nejvýznamnějších českých konzervativních
myslitelů a kritiků moderny, který se může zařadit
po bok E. Voegelinovi, H. Arendtové a R. Aro
novi. Text knihy je prezentací rukopisu, který
ve dvou svazcích (Kritika totalitarismu a Česká
existence) obsahuje Preisnerova pozůstalost.
Vydání doplňuje a zpřesňuje předchozí vydání,
přináší řadu důležitých fragmentů a aktualizuje
dílo této výjimečné osobnosti. Knihu připravil
k vydání Jiří Hanuš, který je také autorem obsáh
lého doslovu, jež rozkrývá Preisnerovu metodu
práce i jeho základní filozofická východiska
(kritika gnóze, moderní gnozeologie a myšlení
G. F. Hegela a K. Marxe). Dílo je opatřeno
jmenným rejstříkem.
Vázané, formát B5, 736 stran, 598 Kč

VLADIMÍR ČERMÁK

Otázka demokracie

Souborné vydání celoživotního díla originálního
českého politického filozofa Vladimíra Čermá
ka, jenž svým pojetím navázal na Masarykovo
pojetí humanitní demokracie, v němž sjednocu
je přístupy politologické, filozofické a sociolo
gické. Demokracie mu není pouhým politickým
uspořádáním, ale spíše Tocquevillovým stavem
společnosti. Vladimír Čermák (1925–2010)
byl český právník, ústavní soudce, filozof a po
litolog. V 80. letech spolupracoval s některými
brněnskými divadly a rovněž napsal hru Hostina
filozofů. V roce 1990 založil na brněnské Filozo
fické fakultě MU katedru politologie, jejímž se
stal vedoucím. Od roku 1990 působil také jako
učitel na JAMU v Brně. V letech 1993–2003
byl soudcem Ústavního soudu ČR, je autorem
mnoha jeho klíčových judikátů.
Dva svazky formátu B5 v plátěné vazbě se zlatou ražbou,
vložené do ochranného pouzdra, 1 400 stran, 998 Kč
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KULTURA
PAVEL HOŠEK

Evangelium lesní moudrosti

Duchovní odkaz zakladatele skautingu
Ernesta Thompsona Setona
Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako
spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní
moudrosti, ale také jako autor dobrodružných
knih pro mládež (zejména slavných romá
nů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej znají
jako autora povídek z prostředí divoké přírody,
jejichž hlavními postavami jsou zvířata (Děti divočiny, Divoké děti pustin, Král vlků atd.). Méně
známý je Seton jako filosof a duchovní učitel.
Přitom základním východiskem jeho celoživot
ního díla byla svébytná duchovní filosofie, ke
které v průběhu svého myšlenkového zrání dospěl. Předávání a šíření tohoto
učení se postupně stalo jeho životním posláním. Kniha Evangelium lesní moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii. Známý autor
Pavel Hošek, religionista a teolog, napsal další knihu, která se dívá novýma oči
ma na klasické autory. Po C. S. Lewisovi a J. Foglarovi přichází na řadu právě
E. T. Seton.
Brož, 200 stran, 198 Kč
PAVEL HOŠEK

Evangelium podle Jaroslava Foglara

Originální a čtivě napsaná kniha známého teo
loga a religionisty představuje „fenomén Fo
glar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen
vlivy indiánského totemismu a římskokatolické
spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické
stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná mís
ta a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy
a krásy ve foglarovských vyprávěních. Autorovi,
který se důkladně seznámil s literárním a orga
nizačním dílem autora Rychlých šípů a dalších
nesmrtelných děl, jde především o působení
a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle Hoška neodmyslitelným
způsobem svázáno s jeho mnohovrstevnatým působením na děti a mládež, jed
ná se tudíž o symbolické univerzum, o návod k celistvému způsobu života. Ne
jde pouze o nějakou volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci
i konkrétní činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby.
Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se vyjádřit jeho
charakteristické rysy.
Dotisk, brož, 204 stran, 198 Kč
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PŘIPRAVUJEME
PAVEL HOŠEK

Sloužím Tajnému ohni

Duchovní zdroje literární tvorby
J. R. R. Tolkiena
Tato kniha je věnována osobnosti a dílu brit
ského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vy
chází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a se
znamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnost
mi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si
všímá Tolkienových názorů na povahu jazyka
a mýtu. Zabývá se otázkou, do jaké míry byl
Tolkien ovlivněn katolickou vírou a tradicí. Po
zorně sleduje jednotlivé vrstvy „teologie Středo
země“ a dospívá k hlavnímu tématu knihy, kte
rým je Tolkienovo osobité pojetí tvořivé fantazie. Podstatným rozměrem Tolkie
novy tvůrčí metody je totiž pojetí fantazie jako nástroje vnímání. Tedy jako čidla,
které ohledává skryté roviny skutečnosti a dokáže proniknout až k duchovním
základům viditelného světa.
Brož, 192 stran, 198 Kč, vyjde v létě 2020

RÜDIGER SAFRANSKI

Goethe

Život jako umělecké dílo
Českému čtenáři se po více jak
46 letech dostává do ruky uce
lená kvalitní a moderně pojatá
biografie nejvýznamnějšího ně
meckého básníka a filozofa Jo
hanna Wolfganga von Goetha
z pera německého filozofa Rü
digera Safranského. Kniha byla
v Německu přijata s nadšením.
Autor přináší nový a svěží po
hled na inspirativní životní dílo
německého básníka. Při pročí
tání Goethova deníku, zápisků,
korespondence a svědectví ros
te před čtenářem živoucí por
trét muže, jenž byl pojmem již
ve své době.
Vázané, asi 560 stran,
vyjde na podzim 2020
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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 zá
sadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní a hmotnou dimenzí reality, na
jeho porozumění povaze poetického jazyka a umělecké tvorby, ale také na jeho
přesvědčení týkající se tajemství lidského údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné
seznámení s tímto pojetím je důležité pro porozumění jeho dílu. Proto se kniha
neobrací jen ke studentům literární vědy, anglistiky, filosofie, teologie a religio
nistiky, ale také ke všem čtenářům C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho
příběhů tuší hlubší myšlenkový svět.


2., přepracované vydání, brož., asi 200 stran , vyjde na podzim 2020

PETER DEMETZ

Diktátoři v kině

Peter Demetz, emeritní profesor Yaleovy univerzity, patří k nejvýznačnějším
českým exilovým germanistům, komparatistům a překladatelům. V češtině mu
vyšly některé jeho skvělé práce, přehledové dějiny Prahy i řada esejů. Brilantním
a duchaplným stylem je napsána i jeho zatím poslední knížka, věnovaná kine
matografii a jejím osudům v ideologických dobách 20. století. Věnuje se politické
propagandě v sovětském Rusku, fašistické Itálii a nacistickém Německu a plas
ticky ukazuje, jak se film pomalu stával významnou ideologickou výztuží nových
režimů, které potřebovaly přesvědčit o své úspěšnosti a vyvolenosti nejen vlastní
obyvatele, ale celý svět.
Brož, asi 200 stran, vyjde na podzim 2020
JIŘÍ HANUŠ (ed.)

Smysl dějin v obrazech a městská kultura

Sporem o smysl českých dějin se rozumí především ideový spor mezi dvěma ve
likány moderní doby: Tomášem G. Masarykem a Josefem Pekařem. Tento spor
měl však mnohem širší význam, odehrával se po celé dvacáté století a zapojili se
do něho odborníci i veřejní intelektuálové. V současnosti se odehrává v oblasti
nahrazování národních příběhů pluralitními koncepty, v oblasti městské kultury,
aktuálních sporů o podobu pomníků a soch, v oblasti prezentace moderního vý
tvarného umění. Publikace si klade za cíl zprostředkovat právě tuto aktualizaci.
Do sborníku přispěli Daniela Tinková, Pavel Švanda, Pavel Hošek, Jiří Štaif,
Aleš Filip, Karel Rechlík a další významní autoři.
Brož, asi 180 stran, obrazová příloha, vyjde na podzim 2020
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HISTORIE
CHRISTOPHER ALAN BAYLY

Zrod moderního světa 1780–1914

Globální spojitosti a srovnání
Vlivná a oceňovaná práce britského historika
pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální
perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly udá
losti v Asii, Africe a Jižní Americe na evrop
ské a americké dějiny. A naopak, jaký dominový
efekt měly krize jako evropské revoluce nebo
americká občanská válka ve zbytku světa. Kni
ha neponechává stranou žádné z velkých témat
19. století. Je mimořádným počinem autora,
že zachytil „zrod moderního světa“ nikoli jako
něco, co někteří lidé způsobili jiným, znevýhod
něným nebo méně schopným, nýbrž jako řadu
transformací, na nichž se podílela většina obyvatel světa a k nimž přispěli ne jako
pouhé trpné objekty nebo oběti úspěchu jiných, ale jako aktivní, nezávislí a tvo
řiví činitelé. Bayly toho nedosáhl proklamováním jednoduchého nebo zjedno
dušujícího vzorce, a už vůbec ne zplošťováním charakteru a vlastností populací,
kultur a generací do šedé masy univerzálních „trendů“, ale přesným a nestran
ným popisem neobyčejného záběru lidských činů, představ a proměn. Jedná se
skutečně o historii moderního světa v té nejlepší podobě.
Dotisk, brož, formát B5, 572 stran, 448 Kč

MICHAL SKLENÁŘ

Děkan Václav Boštík

Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1927a 1963
jako obraz dějin římskokatolické církve
Kniha ukazuje jeden z možných obrazů dějin
římskokatolické církve v Československu v le
tech 1927–1963. Na příkladu Václava Boštíka,
děkana v Ústí nad Orlicí v letech 1934–1942
a opět 1945–1961, se soustředí na kontinuity
a diskontinuity v historii zdejší římskokatolické
farnosti. Předložená analýza kombinuje sociál
ně-historický, mikrohistorický a biografický pří
stup, s jejichž pomocí ukazuje pastorační i další
strategie děkana Václava Boštíka – duchovního
správce i statutárního zástupce – v různých si
tuacích v průběhu prvních dvou třetin 20. století. Lokální dění je propojeno
s kontextem českých církevních dějin na úrovni celostátní a diecézní i s širším
kontextem církevních dějin.
Vázané, formát B5, 320 stran, 398 Kč
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PAVEL HOŠEK

Je to náš příběh

Teologický esej o vlastenectví
a křesťanských hodnotách české kultury
Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen má
lokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik
emocí a sporů. Tváří v tvář výzvám dnešního svě
ta nabyla slova jako vlast a národ, domov a tra
dice nové a nebývalé ozvučnosti. V překotném
tempu změn a v silovém poli globálních ohro
žení se s novou naléhavostí ozývá otázka české
národní a kulturní identity. A právě v této sou
vislosti často zaznívá odkaz na dříve spíše opo
míjené křesťanské hodnoty naší kultury. Oživení
vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce s připomínáním křesťanského kul
turního dědictví českého národa. A to je důvod, proč vznikla tato kniha. Teolog
a religionista Pavel Hošek v ní nabízí biblické a teologické souřadnice odpověd
ného přemýšlení nad aktuálními tématy, jako jsou šťastné i neblahé podoby lásky
k vlasti a národu a také předávání národních tradic nastupujícím generacím, to
vše právě s ohledem na obnovený zájem o křesťanské hodnoty naší kultury.
Dotisk, brož, 204 stran, 198 Kč

MAREK ŠMÍD

Vatikán a české země v letech 1914–1918

Obsáhlá monografie se zabývá politicko‑ná
boženskými dějinami českých zemí v období
první světové války, s důrazem na situaci domá
cího katolického tábora. Zasazuje náboženské
poměry v zemi do kontextu válečných opera
cí a poukazuje na jejich provázanost s vývojem
v západní Evropě. Značnou pozornost věnuje
proměnám duchovního klimatu v českých ze
mích a změnám na biskupských stolcích v roce
1916, k nimž docházelo na základě intervence
Vídně. Sleduje zejména Masarykovu, Benešo
vu a Štefánikovu snahu seznámit se svými plány
i církevní představitele Svatého stolce, jejichž
podpora zůstává z mnoha ohledů klíčová. Líče
ní je vyváženo pohledem na americké katolíky českého původu a jejich politické
aktivity, naše krajany v zahraničí i náboženský aspekt mezi legionáři. Monogra
fie vychází z rozsáhlých fondů vatikánských a českých archivů, které konfron
tuje s domácí a zahraniční literaturou. Její součástí je i výběrová kritická edice
významných vatikánských dokumentů v českém překladu.
Vázané, 376 stran, 398 Kč
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LITERATURA
JAN ČEP

Meditace

Eseje Jana Čepa, které jsou editovány v této
knize, jsou jedním z badatelských objevů Jana
Zatloukala, který se ve francouzských archivech
pokoušel dohledat prameny k Čepovu exilo
vému období. Tento katolický spisovatel patří
k nejvýznamnějším českým meziválečným pro
zaikům, o jeho osudech exulanta však máme
zprávy stále ještě neúplné a pramenně nedo
statečně podložené. Rozsáhlý soubor obsahu
je především dosud neznámé a nepublikované
eseje. Většina z nich nebyla otištěna časopisec
ky a ani se neocitla v knižním vydání Poutníka
na zemi, byla pouze jednorázově uveřejněna při
rozhlasovém vysílání Radia Svobodná Evropa.
Pro současného čtenáře jsou tedy tyto texty na
prosto nedostupné; a jedním z cílů naší edice je vyplnění vzniklé mezery v Če
pově esejistice. Očekáváme, že kniha výrazně promění čtenářské i badatelské
povědomí o období emigrace v Čepově životě a díle. Eseje jsou uvedeny roz
sáhlou studií předních znalců díla Jana Čepa Petra Komendy a Jana Zatloukala
s názvem Meditace poutníka k absolutnu.
Vázané, 492 stran, 449 Kč
PETR VÁŠA

Idealisti

Divadelní románek o českém idealismu,
brněnských strašidlech a holkách na
práškách
Skupina alternativního divadla Tomatom se
pokouší oslovit publikum představením zva
žujícím možnosti duchovního života v dnešní
České republice. O generaci mladší skupina di
vadelníků hledá ideální téma pro hru z masově
automobilizované současnosti. A lehce feminis
tická skupina Lumen se zaměřuje na místní le
gendy v souvislosti s psychodramaty mladých
nadějí, váhajících vstoupit do dospělého života.
Knihu doprovázejí autorovy kresby.
Brož, 228 stran, 229 Kč
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FRANTIŠEK MIKŠ (ed.)

Básníci čtou básníky

Proč dnes vlastně číst poezii? Podle francouz
ského filosofa Edgara Morina je poezie přede
vším ochranným štítem proti „hyperpróze ži
vota“, jedním ze způsobů, jak čelit každodenní
rutině a racionalitě. Umožňuje člověku vidět
současný zmechanizovaný a uspěchaný svět ji
nýma očima, zakoušet ho jinak, pocitově, poe
ticky. Poezie se však dnes nachází ve zvláštní si
tuaci. Píše se jí stále víc, její vydávání je dotováno
granty, ale přitom vyjma básníků téměř nikoho
nezajímá. Uzavírá se sama do sebe, nevedou se
o ni vášnivé spory, nečtou ji dokonce ani studen
ti literatury. Antologie Básníci čtou básníky je pokusem přiblížit poezii širšímu
čtenářskému publiku. Vznikla na základě stejnojmenné rubriky v časopisu Kontexty, jež zaznamenala značný ohlas. Tři desítky básníků a básnířek se v ní snaží
dopátrat toho, co je v poezii inspirovalo a inspiruje, co je v ní důležité, jaké je její
poslání a smysl. A předkládají přitom čtenáři básnické skvosty, které by podle
nich neměly zapadnout.
Brož, 328 stran, 295 Kč
PŘIPRAVUJEME
JOSEPH EPSTEIN

Eseje

Joseph Epstein, americký esejista a spisovatel, se narodil v roce 1937 v Chicagu.
Jeho texty vyvolávají celoamerické diskuse a jejich ohlas je slyšet i v západní Ev
ropě. Platí to například o jeho zásadním eseji s názvem Kdo zabil poezii, který se
stal východiskem pro společenskou debatu o významu a rozšíření tohoto žánru.
Epstein rovněž proslul svými články k různým závažným tématům, například
k vývoji americké univerzitní kultury. Je oceňován také jako autor povídkových
souborů. Náš výbor přibližuje českému čtenáři Epsteinovo esejistické dílo, a to
prostřednictvím překladu klíčových esejů, a to jak s literární, tak společenskou
tematikou. 
Brož, asi 220 stran, vyjde na podzim 2021
JAN PAUL

Mrkací panenka

Nová sbírka povídek malíře, výtvarného kritika a prozaika Jana Paula má ná
zev Mrkací panenka. Po sbírce povídek Deník pošetilého milence (2006) a knize
O štěstí v umírání (2011) se autor v této knize zabývá tématem smrti, lásky
a nenávisti. V obecné rovině jde v těchto povídkách o mezilidské vztahy, které
jsou určitým specifickým obrazem a odrazem subjektivního prožívání současné
ho světa jednotlivými hrdiny.
Brož, asi 130 stran, vyjde na podzim 2020
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JAN ČEP – HENRI POURRAT

Vzájemná korespondence

Vzájemná korespondence Henri Pourrata a Jana Čepa je mimořádně cenným
pramenným materiálem pro literární historii a pro zkoumání česko-francouz
ských kulturních styků. Korespondenční vztah je navázán Janem Čepem coby
překladatelem Pourratovy monumentální auvergneské epopeje Kašpar z hor.
Z pracovní korespondence se velmi brzy stává přátelský dialog, který reflektuje
nejen literární zájmy pisatelů a jejich autorské projekty, nýbrž opatřuje pronikavý
komentář k vyhroceným dějinným událostem a přináší analýzu nejedné mez
ní existenciální situace jedince (Mnichov, okupace, válka, nástup komunismu,
situace českého exilu). O hloubce přátelství Pourrata s Čepem svědčí i sdílení
intimity mezi pisateli (zdravotní problémy, rodinný život, osobní selhání), které
také tvoří poutavou linii korespondence. Český překlad bude edičně upraven pro
českého čtenáře. Překlad: Jan Zatloukal a Hana Krpcová.
Vázané, asi 350 stran, vyjde na podzim 2021

POLITIKA A SPOLEČNOST
JOSEF MLEJNEK JR.

Boj o svatého Vladimíra

Křesťanství a nacionalismus
v zápase o ukrajinskou autokefalitu
Otázka autokefality ukrajinské pravoslavné
církve zdaleka přesahuje hranice církevního ži
vota. Zápas o uznání autokefality neboli nezá
vislosti na Moskvě pro ukrajinskou pravoslav
nou církev skutečně nebyl a není jevem pouze
církevním nebo jenom náboženským. Zasa
huje národní vědomí i politiku, ba geopolitiku
v celém východoevropském prostoru, odráží se
v něm přítomnost i minulost. Minulost někdy
hodně vzdálená, ze sklonku desátého století,
neboť kořen sporu spočívá v odlišných inter
pretacích odkazu Kyjevské Rusi a jejího křtitele
knížete Vladimíra I. Velikého. Publikace přiná
ší detailnější rozbor zejména ukrajinské nábo
ženské i politicko-náboženské a církevní reality,
hlavních aktérů, jejich koncepcí i vizí.
Brož, 264 stran, 249 Kč
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PŘIPRAVUJEME
MAREK CICHOCKI

Světy, které neznáme

Eseje o Polsku, Evropě a světě
Předkládaný výbor prezentuje dvě hlavní polohy myšlení Marka Cichockého,
polského filosofa, politologa a germanisty. První polovina knihy obsahuje texty
z autorovy poslední knihy Północ Południe, která je historicko-filosofickou studií
o utváření polské národní identity ve vztahu k velkým geograficko-civilizačním
celkům (Rusko, Německo, latinský „Jih“). Vybrané texty pojednávají o složitém
a mnohorozměrném vztahu „polskosti“ vůči „Jinému“, reprezentovanému ně
meckou kulturou a ruským „Východem“. Zbývající texty naopak reflektují tvor
bu Cichockého jako kritického analytika současných politických a společen
ských trendů. Věnují se pokusům o pojmenování „světů, které neznáme“, tedy
různým rozměrům současné krize liberálního řádu v mezinárodních vztazích
a v rámci jednotlivých států západního světa.
Brož, asi 140 stran, vyjde na podzim 2020

ROGER SCRUTON

Být konzervativcem

Roger Scruton byl nejvýznamnější brit
ský konzervativní filosof současnosti.
Mnozí ho považovali za pokračovatele
Edmunda Burkeho. Kniha Být konzervativcem je souborem esejů, které tvo
ří kompaktní celek. Klade si otázky, co
znamená být konzervativcem v době ke
konzervatismu tak skeptické? Jak doká
žeme žít v čase, kdy odmítáme kultur
ní, náboženský a politický odkaz našich
předků? Jak může současný konzerva
tismus přispět k veřejné debatě, když je
Západ ovládán levicovým liberalismem?
Právě v této velice osobní a vtipné kni
ze se Scruton snaží vysvětlovat, jak žít
i přes všechny tlaky okolí jako konzer
vativec. Ukazuje to na svém vlastním
příkladu působení ve veřejném prostoru a zdůrazňuje, že konzervatismus sice
může v takovém prostředí přežít, ale určitě se nebude rozvíjet. Mnozí knihu
nepovažují jen za plán pro moderní konzervatismus, ale za obhajobu trochu
staromódních hodnot, které jsou stavebním kamene naší poněkud unavené, ale
stále přetrvávající civilizace.
Brož, asi 250 stran, vyjde na podzim 2020
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JOSEF MLEJNEK JR.

Kráska a zvíře

Historické a kulturní kořeny současné ukrajinské identity
Rozporuplné historické, kulturní i náboženské kořeny a tradice současné Ukra
jiny se promítají nejenom ve společenském a politickém životě, ale též v umělec
kých dílech, současných i minulých. A nejen v ukrajinských, ale rovněž zejmé
na v ruských a polských. Kniha se zaměřuje na vybrané klíčové okamžiky, rysy
a tendence ukrajinských dějin, a to právě z perspektivy jejich uměleckého (lite
rárního i filmového) zachycení a rozporuplného přijímání této umělecké reflexe,
v Ukrajině i u jejích sousedů. Název v prvním plánu odkazuje k prezidentským
volbám 2010, kdy novináři tehdejší souboj Julie Tymošenkové s Viktorem Janu
kovyčem často charakterizovali pomocí titulu známé francouzské pohádky. Nic
méně má hlubší význam, neboť ho lze vnímat jako metaforu samotného ukrajin
ského historického 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, přičemž ona ne
přehlednost je často velmi výhodná pro různé propagandisty, a to ze všech stran.
Brož, asi 250 stran, vyjde na podzim 2020

EVROPSKÁ POLITIKA
PETR FIALA, ONDŘEJ KRUTÍLEK, MARKÉTA PITROVÁ

Evropská unie

3., aktualizované, rozšířené
a doplněné vydání
Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace
o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě
vydání nechybí v žádné z odborných knihoven.
Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské
politiky – seznamují čtenáře s historií evropské
ho integračního procesu, s vývojem, současnou
podobou a funkcemi jednotlivých evropských
institucí a s tím, ve kterých oblastech (politi
kách) a jakým způsobem Evropská unie půso
bí. Kniha je zdařilou kombinací politologické
analýzy a velkého množství informací. Formou
srozumitelně napsaného a přehledně členěného
textu nabízí kvalitního průvodce problematikou
Evropské unie. Ve třetím, aktualizovaném vydání čtenáři naleznou řadu nových
dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů i praktický jmenný a věcný rejstřík. Kniha
je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabý
vajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která
má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším
historickém a politickém kontextu.
Brož, formát B5, 992 stran, 698 Kč
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POLITOLOGICKÁ ŘADA
OTTO EIBL, MILOŠ GREGOR a kol.

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie
a Mezinárodního po
lito
logického ústavu FSS MU
v předkládané publikaci nabízí analýzu událostí, kte
ré těmto volbám předcházely a které je provázely. Své
ohlédnutí autoři začínají připomenutím milníků, které
v politickém životě byly určující v období 2013–2017.
Po této úvodní rekapitulaci už svoji pozornost soustře
dí na volby a s nimi spojené charakteristiky. Postupně
analyzují samotné volební výsledky, kandidátní listiny
a volební programy. Nezapomínají samozřejmě ani na
volební kampaně, jimž je věnována podstatná část knihy.
V samotném závěru kniha nabízí pohled do alternativ
ních realit a odpovídá na otázku, jak by složení Posla
necké sněmovny vypadalo, kdyby byl užit jiný volební
systém či pravidla pro rozdělování mandátů.
Brož, 288 stran, 269 Kč

ASTRID LORENZ,
HANA FORMÁNKOVÁ (eds.)

Politický systém Česka

Kniha poskytuje ucelený přehled o systému vlády v Čes
ku, společnosti, politických stranách, médiích i vybra
ných politikách – zahraniční, hospodářské, migrační
a regionální. Přitom se soustředí na hlavní znaky politi
ky a společnosti a ukazuje jejich souvislost s Evropskou
unií. Popisuje proměnu vnímání demokracie v Česku
v posledních letech a s ní související narativ krize, sle
duje důležité vývojové trajektorie a třídí poznatky také
na pozadí srovnání s ostatními státy. Kniha analyticky
zkoumá, zda se země odklání od demokratizace zapo
čaté po roce 1989 nebo zda dosavadní interpretace poli
tického vývoje spočívaly na nesprávných předpokladech
a teoretických konceptech. Autoři jsou uznávaní zahra
niční a čeští vědci, kteří přinášejí vysokou míru odbor
nosti ve vztahu k Česku a Evropě. Kniha vyšla poprvé
v roce 2018 v německé verzi a aktuálně se připravuje její
anglické vydání.
Brož, 272 stran, 269 Kč
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JAKUB ŠEDO a kol.

České prezidentské volby v roce 2018

Jiný souboj, stejný vítěz
Druhá přímá volba prezidenta v dějinách České repub
liky přinesla stejného vítěze jako volba první, byť se od
ní v mnohém lišila. První kolo bylo několik měsíců před
samotnými volbami jasnou záležitostí s jistým vítězem
i kandidátem, který se s ním utká ve druhém kole. Tato
očekávání se bez překvapení naplnila. Druhé kolo bylo
zase vyrovnanější než v minulé volbě. Kniha přehled
ně shrnuje nejdůležitější momenty na cestě, která ved
la k Zemanovu znovuzvolení. Stručně připomíná silné
i slabé momenty jeho prvního prezidentství a kom
plexně pokrývá vlastní volby. Čtenář se seznámí s je
jich průběhem od prezidentských nominací přes voleb
ní kampaně, předvolební průzkumy, názorové spektrum
kandidátů až k samotným výsledkům voleb a k jejich
přehlednému zachycení pomocí volební geografie.
Brož, 236 stran, 248 Kč

STANISLAV BALÍK, MICHAL PINK,
PETR VODA

Parlament s lidskou tváří

Biografické aspekty české legislativní politiky
Kniha se věnuje základní struktuře českého parlamentu
od roku 1920 do současnosti z hlediska profesí zvole
ných poslanců. První část se zaměřuje na meziválečné
období, kdy české země představovaly velice různorodý
celek. Vedle českých politických stran měla zastoupení
i německá část populace, případně polská menšina. Dal
ší část pojednává o posledních skoro třech desetiletích
po roce 1990, kdy se znovu zavedla volná soutěž politic
kých stran a kdy do zákonodárných sborů demokratizu
jícího se Československa zasedlo několik set poslanců.
Ve třetí části knihy jsou více rozebrány vlivy biografic
kých charakteristik – profesní a vzdělanostní struktury
voleného sboru, věku a pohlaví – poslanců na jejich ak
tivitu a samotnou reprezentaci. Čtenářům se tak přiblíží
proměnlivost původní profese politika a může si udělat
jasnější představu o tom, kdo jsou poslanci a poslankyně
českého parlamentu. Kniha poskytuje zajímavé a pod
nětné informace o charakteristikách a aktivitách čes
kých zákonodárců, které mohou pomoci najít odpově
di na celou řadu otázek a usnadnit rozhodování o tom,
komu má dát v příštích volbách svůj hlas.
Brož, 164 stran, 198 Kč
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PAVEL MAŠKARINEC

Ženy a lokální politika

Komunální volby v České republice
v letech 1994–2018 z pohledu
politické reprezentace žen
Kniha se zaměřuje na analýzu faktorů, které přispívají
k vyšší nebo naopak nižší úspěšnosti žen ve volbách
do zastupitelstev všech více než šesti tisíc českých obcí
v komunálních volbách mezi roky 1994 až 2018. Na
základě agregovaných dat jsou analyzovány prostoro
vé vzorce deskriptivní reprezentace žen v českých ob
cích, stejně jako proměny těchto vzorců mezi volbami,
a hledány závislosti mezi mírou politické reprezentace
žen v zastupitelstvech obcí a vybranými charakteristi
kami obcí a jejich populací. Celkově analýza determi
nantů politické reprezentace žen v českých obcích při
nesla zjištění, jež se v některých ohledech liší od závěrů
výzkumů v tradičních demokraciích.
Brož, 220 stran, 249 Kč

ROMAN PAČKA

CSIRT: v přední linii boje
proti kybernetickým hrozbám

Pracoviště typu Computer Security Incident Respon
se Team (CSIRT) bývají přirovnávána k digitálním
požárním jednotkám, které reagují jako první na ky
bernetické útoky či jiné krize v kyberprostoru. Kvůli
narůstající závislosti společnosti na ICT a kyberpro
storu je začaly vlády po celém světě zřizovat i na národ
ní úrovni. CSIRT pracoviště se tak již stala nedílnou
součástí systému zajišťování národní bezpečnosti. Tato
publikace má za cíl do hloubky prozkoumat fenomén
pracovišť typu CSIRT a objasnit jejich roli a hodnotu
v kontextu národní bezpečnosti. Dále se práce zabývá
problematikou spolupráce s tradičními bezpečnostní
mi složkami státu a identifikuje další důležité výzvy,
kterým CSIRT pracoviště čelí. Publikace tak nabízí
unikátní a komplexní vhled do problematiky CSIRT
pracovišť a slouží jako základní kámen k dalšímu zkou
mání této relativně nové bezpečnostní oblasti.
Dotisk, brož, 132 stran, 149 Kč
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PŘIPRAVUJEME
MONIKA GABRIELA BARTOSZEWICZ

Pevnost Evropa

Jean Monnet jednou řekl, že Evropa bude ukována v krizích a její podoba bude
výsledkem rozhodnutí přijatých k jejich řešení. V současné Evropě je krizí tolik,
že už na nás slovo „krize“ téměř přestalo účinkovat. Tyto krize jsou hojně disku
továny, ale většina analýz je buď poměrně úzká a omezená na zvolenou dimenzi
nebo typ jevů, nebo natolik popisná, že i přes schopnost říci, co se na kontinen
tu děje, nedokáže probíhající procesy vysvětlit. Kniha Pevnost Evropa vyvolává
otázky po jejich příčinách, a co je důležitější, vysvětluje, jak jsou různé prvky této
mnohostranné evropské krize vzájemně propojeny. Mezi diskutované problémy
patří migrace, terorismus, krize zastupitelské demokracie, atrofie Evropské unie,
totalitarismus nových ideologií a radikalizace společností.
Brož, asi 300 stran, vyjde na podzim 2020

JAKUB CHARVÁT, PAVEL MAŠKARINEC

Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019

Stále ještě druhořadé volby?
Publikace renomovaných českých politologů, kteří se dlouhodobě věnují vý
zkumu voleb a volebních systémů, se zaměřuje na analýzu a průběh voleb do
Evropského parlamentu v Česku v roce 2019. Zkoumaná problematika je při
tom nahlížena z několika různých výzkumných perspektiv, a sice institucionál
ně-procedurální v podobě srovnávací analýzy nastavení volebního systému pro
evropské volby v Česku, politicko-komunikační v podobě pojednání o politické
komunikaci a kampaních hlavních českých politických stran před těmito vol
bami, či volebně-geografické v podobě analýzy prostorového rozložení voličské
podpory hlavních českých politických stran. Právě kombinace těchto přístupů,
při jejich zarámování do konceptu voleb druhého řádu, přináší ucelený pohled
na volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019, a přispívá tak k po
chopení jejich výsledků. Tuto knihu jistě ocení nejen akademičtí pracovníci a vy
sokoškolští studenti, ale rovněž široká veřejnost.
Brož, asi 220 stran, vyjde na podzim 2020
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SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE
LENKA BUDILOVÁ

Od krevní msty k postsocialismu

Vývoj antropologického zájmu o Balkán
Kniha sleduje antropologický zájem o Balkán –
od prvních výzkumů jihoslovanské zádruhy přes
poválečná zkoumání urbanizace a kolektivizace
až po studium postsocialismu či komunistic
ké nostalgie. Autorka se zaměřuje na to, jaké
otázky si antropologové zabývající se Balkánem
kladli, jak byl Balkán konstruován v antropo
logické imaginaci a čím výzkumy na Balkáně
přispěly k rozvoji antropologické teorie. Řada
fenoménů a institucí, jež byly popsány na Bal
káně, se stala součástí širšího antropologického
vědění. Balkán byl také jednou z oblastí, kde se
realizoval návrat antropologie „domů“. Byly to právě výzkumy na Balkáně, které
přispěly k diskusím o možnostech antropologie Evropy, o terénním výzkumu ve
vlastní společnosti či obecně o antropologickém zkoumání moderních komplex
ních společností.
Vázané, 218 stran, 298 Kč
MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ

Neviditelní senioři
a jejich každodennost

Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
Sociologická studie o lidech ve čtvrtém věku,
kteří výrazně omezili svou mobilitu a svůj do
mov opouštějí jen zřídka. Kniha se podobám
čtvrtého věku věnuje z perspektivy samotných
seniorů v této životní etapě. Na základě opako
vaných rozhovorů s lidmi ve čtvrtém věku žijí
cích v domácnostech a domovech pro seniory
a pozorování v domácnostech při návštěvách
pečovatelky dokládá značnou heterogenitu po
doby čtvrtého věku. Soustředí se na bílá místa
čtvrtého věku, konkrétně na možnosti aktérské
ho jednání, způsob trávení dne a sociální vazby.
Individuální rozdíly prohlubované v předcho
zích životních obdobích ještě zvyšuje různá míra a podoba disability. Pro seni
ory ve čtvrtém věku má jejich „čtvrtověkost“ velmi odlišné dopady na prožívání
každodenního života stejně jako na možnosti jejich aktérství a pocit autonomie.
Jedná se o výraznou variabilitu zkušeností, kde podoba disability je jen rámcem,
nikoliv formátorem podoby stárnutí.
Brož, 144 stran, 179 Kč
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DANA HAMPLOVÁ, TOMÁŠ KATRŇÁK

Na vzdělání záleží

Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí
v české společnosti
Za posledních dvacet let došlo v České republi
ce k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vyso
kých školách. Jedním z důsledků je, že v naší po
pulaci vzrostly podíly osob s ukončeným vyso
koškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký
rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otá
zek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním,
hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních
třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším
a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly
mezi nimi stírají? Kniha se zabývá vzdělanost
ními skupinami v současné české společnosti.
Na vybraných životních výsledcích ukazuje, do jaké míry vzdělanostní úroveň
ovlivňuje život člověka. Ovlivňuje vzdělání čím dál silněji individuální životní
dráhy? Autoři a autorky jednotlivých kapitol analyzují data z aktuálních socio
logických šetření a nabízejí odpovědi na všechny tyto důležité otázky.
Brož, 228 stran, 219 Kč

PŘIPRAVUJEME
ADÉLA SOURALOVÁ, MICHAELA ŽÁKOVÁ

Pod jednou střechou

Třígenerační soužití v české společnosti
Kniha pojednává o třígeneračním soužití v čes
ké společnosti. Na základě více než stovky roz
hovorů provedených se zástupci tří generací –
prarodiči, rodiči a dětmi – sleduje mezilidské,
mezigenerační a rodinné vztahy v tomto typu
uspořádání. Zaměřuje se na příběhy těch, kte
ří aktuálně „bydlí pod jednou střechou“ s dal
šími dvěma generacemi. Tematizuje okolnosti
vzniku třígeneračního soužití i jeho perspektivy,
každodenní způsoby formování vztahů, praktik
péče a příbuzenství. Dotýká se přitom takových
témat, jako je vlastnictví, soukromí, tolerance či
očekávání a jejich naplňování ve vztahu k ostat
ním generacím. Kniha je příspěvkem do socio
logických a antropologických studií rodiny, me
zigeneračních vztahů a péče.
Brož, asi 268 stran, vyjde v létě 2020
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MICHAL PAVLÁSEK

Z Moravy až do Velikého Srediště

Etnologické podobenství o zapomenutých evangelících
Publikace chce představit jedno z klasických témat etnologie – výzkum krajan
ských komunit v zahraničí, resp. na Balkáně. Její ambicí je podat etnologickou
analýzu náboženského společenství reformované víry původem z jižní Moravy
(zejména z Klobouk u Brna), jehož novým domovem se v polovině 19. století
v důsledku migrace stala jihobanátská obec Veliké Srediště ve Vojvodině. Tato
„zapomenutá“ krajanská komunita byla formována reformovanou vírou, českým
jazykem a historickým vědomím utvářejícím soubor po generace předávaných
hodnot, základních kamenů jejich specifické náboženské, etnické a sociální kul
tury. Čtenář je veden cestou postupného odhalování sociálního milieu Središ
ťanů – migrantů z jižní Moravy a jejich generačních potomků. Vlastní analýza
jejich sociálních praktik vychází z interpretace archivní dokumentace, pramenů
osobní povahy, rozhovorů s pamětníky a terénního etnografického výzkumu.
Čtenáři je předloženo autorovo rozumění jejich myšlenkového světa a praktik
jednání v historickém vývoji rámovaném migrací z Moravy do prostředí srbské
ho Banátu (1850) až do úplného zániku přítomnosti krajanů ve Velikém Središti
(současnost).
Vázané, asi 350 stran, vyjde na podzim 2020
TARIQ MODOOD

Multikulturalismus

Oceňovaná kniha britského profesora sociologie vychází v českém překladu
v době, kdy multikulturní teorie a politiky čelí rozsáhlé kritice. Autor patří
mezi nejvýznamnější a nejproduktivnější přispěvatele do současných debat
o multikulturalismu jako badatel i veřejný intelektuál zastávající přesvědčení,
že idea multikulturalismu je pro dosažení úspěšné integrace v Evropě klíčová,
jakkoliv se veřejně mluví o jejím ztroskotání. Kniha představuje významný úvod
do studia organizace kulturní odlišnosti v západních demokratických zemích.
Originál vyšel ve 2. vydání v roce 2013, jeho překlad nabízí současnému čtenáři
materiál pro porozumění pozadí současných postojů k myšlence multikultura
lismu, krize sekularismu a demokratického občanství.
Brož, asi 270 stran, vyjde na podzim 2020
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TEOLOGIE
IVANA NOBLE

Po Božích stopách

Teologie jako interpretace
náboženské zkušenosti
Ivana Noble podává náčrt některých hlavních
témat a přístupů současné katolické, pravo
slavné a protestantské teologie. Rozebírá vztah
mezi teologií jako vědou a jako duchovní ces
tou, mezi Božím zjevením a Božím tajemstvím.
Zabývá se otázkami, co je pro křesťana autorita
tivní tradicí, a co má dělat, když se nároky této
tradice staví proti jeho zkušenosti či proti jeho
svědomí, nebo dokonce když nároky tradice sta
ví jednoho člověka proti druhému. Dokládá, že
naše interpretace tradice i zkušenosti je vždycky
dítětem své doby, že z kultury, v níž vzniká, pře
bírá hodnoty a vzorce myšlení, ať už s nimi souhlasí, nebo s nimi polemizuje.
Noble ale zároveň stopuje způsoby, kterými věřící lidé ukazovali a ukazují, že
Boží řeč, která na sebe bere náš čas a prostor, na ně nemůže být redukována.
2., opravené vydání, brož, 328 stran, 298 Kč,

KAREL ŠIMR

Trojí diakonie

Evangelická diakonie, křesťanská služba
a diakonát v perspektivě teorie sociálních
systémů
Kniha se pokouší přispět k teoretickému ukot
vení diakonie jako křesťansky orientované praxe
pomáhání v moderní společnosti. Shrnuje sou
časnou diskusi zejména v německy mluvící ob
lasti, vychází přitom ovšem ze specificky české
ho kontextu. Základ pro reflexi tvoří „trojnožka
diakonie“ v Českobratrské církvi evangelické
v podobě Diakonie ČCE, křesťanské služby
a diakonátu. Jako metodologické východisko
byla zvolena teorie sociálních systémů Niklase
Luhmanna, která umožňuje diferencovaně po
psat mnohorozměrnou skutečnost křesťanského pomáhajícího jednání v jeho
dějinném vývoji i v současnosti. Základním východiskem studie přitom zůstává
perspektiva teologická. Kniha je určena zájemcům o praktickou teologii, pasto
rační práci a sociální práci, dále pak pracovníkům v sociálních službách a koneč
ně také všem, kdo se v církvích věnují diakonické práci.
Brož, 224 stran, 249 Kč
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FABRICE HADJADJ

Když je všechno na cestě ke zkáze

Úvahy o konci a cíli kultury a modernity
Eseje a přednášky sebrané v této knize krouží
kolem tématu krize, proměny či dokonce zká
zy světa. Autor si všímá především toho, jak se
v současných apokalyptických náladách, které
přicházejí po staletích moderní víry v pokrok
a světlé zítřky, rodí nové ideologické předsta
vy o „spáse světa“ a jak tyto ideologie ohrožují
lidskost člověka. Podrobně to dokládá např. na
hlubinné ekologii, která si přeje vymření druhu
homo sapiens, nebo alespoň jeho návrat do pra
lesa, na náboženském fundamentalismu, který se
chce vrátit před moderní dobu a násilím zorganizovat svět podle svatých knih,
nebo na technokratickém utopismu, který vidí záchranu v příchodu kyborga –
člověka propojeného s počítačem. Fabrice Hadjadj bere současnou krizi velmi
vážně. Chápe ji však jako příležitost, dokonce jako „milost“, díky níž se můžeme
osvědčit jako křesťané, jako ti, kdo hájí lidskost člověka, jako ti, kdo jsou pro druhé
nadějí v neradostném čase. V jeho knize ovšem nenajdete nějaké „výlevy o konci
světa“, ale inspirativní úvahy o podstatě kultury, lidství a nakonec i o tom, jak žít
a hlásat evangelium v technologické době.
Brož, 172 stran, 248 Kč
FABRICE HADJADJ

Jak dnes mluvit o Bohu?

Evangelizační anti-pomůcka
Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostat
ním? Je možné napřed mluvit o výsledcích Ligy
mistrů, pak o Bohu a nakonec o předpovědi po
časí? Je opravdu o mnoho lepší na toto téma dis
kutovat učeně, udělat z Boha krásný teologický
pojem a pojednávat o něm ve filozofických kon
textech? Je vůbec člověk, který právě řekl něco
každodenního, užitečného nebo smyslného,
schopen týmiž ústy říci něco, co se týká Boha?
Co vlastně toto slovo ve větě představuje – spíš
citoslovce „panebože“, nebo opravdu hodně
podstatné jméno s velkým písmenem? Lze třemi obyčejnými písmenky obsáh
nout nekonečno a to, co nás přesahuje? Neubere mu spíše takové pojmenování
na hodnotě, i když to budeme myslet sebelépe? Jak mluví o Bohu fundamenta
lista a jak ateista, jak agnostik a jak křesťan? Může si mluvení o dokonalém té
matu dělat nároky na dokonalost? Těmito i dalšími otázkami se ve své brilantně
napsané „evangelizační anti-pomůcce“ zabývá Fabrice Hadjadj.

Brož, 152 stran, 198 Kč
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VOJTĚCH SVOBODA

Sport jako teologická výzva

Existuje souvislost mezi sportem a duchovním
životem člověka? Autor této knihy ukazuje, že
taková souvislost existuje, a podrobně zkoumá,
jakými způsoby se mohou tyto dvě zdánlivě
naprosto odlišné oblasti prolínat. Vychází z ri
tuálního původu pohybových disciplín u před
křesťanských kultur, zejména řecké a římské,
a seznamuje čtenáře s tím, jak byly tyto aktivity
hodnoceny starocírkevními autoritami. Kon
krétní poznatky pak zasazuje do současné teo
logie sportu, v níž se vede diskuse o možném
transcendentálním rozměru sportu a jeho místě
v duchovním životě moderního člověka. Kniha
odráží autorův celoživotní zájem o pohybové aktivity a reflektuje i jeho vlastní
zkušenosti se stavy změněného vědomí, které prožil při sportovních výkonech.
Kniha je určena jak zájemcům o současnou teologii a humanitní vědy, tak všem,
kdo přemýšlejí o sportu v širších souvislostech.
Brož, 292 stran, 298 Kč

QUAESTIONES QUODLIBETALES
KAREL HLAVÁČEK

Od Adorna k Habermasovi

Studie ke vztahu kritické teorie
a náboženství
Monografie přináší hlubší analýzu vztahu k ná
boženství u dvou klíčových autorů frankfurtské
školy – tradice, jež se hlásí k osvícenskému rozu
mu. Seznamuje tak čtenáře s aktuálním vývojem
v oblasti dialogu rozumu a víry. Autor ukazuje,
že první generace kritické teorie se i přes svůj
racionalistický ateismus v mnohém inspiruje
judeokřesťanskou tradicí. Tento vztah přitom
autor považuje za tak úzký, že Adornovo dílo
nazývá „kontemplativní eschatologií“, tj. pova
žuje ji za druh neteistické „teologie“. V kontras
tu s touto četbou je pak analyzováno pozdní dílo
Habermasovo. Ten ve 21. století začal hovořit
o „postsekulárním obratu“, a namísto dříve běžné ateistické kritiky se snaží vy
pracovat program vzájemného dialogu rozumu a náboženství. Kniha Haberma
sův přístup podrobuje kritice v tom smyslu, že pochybuje, zda se v tradici kritické
teorie skutečně jedná o „postsekulární obrat“, či daleko spíše o nové, mnohem
důslednější oddělení od náboženských tradic.
Brož, 192 stran, 219 Kč
23

ADAM VAŇHARA

Nietzscheho zapomenutý bratr

Lev Borský
a jeho alternativní legenda o vzniku Československa
Kniha nabízí pohled na zapomenutého člověka, jehož
život a dílo bylo mimořádné a vpravdě osudové. Tvrzení,
že v bohatě zdokumentovaném období, jakým 20. sto
letí bezesporu je, můžeme ještě stále nalézt oslnivý zjev,
jehož originální myšlenková východiska a pozoruhod
né životní peripetie naplňují údivem, může znít jako
troufalost. Nicméně obraz autora alternativní legendy
o vzniku Československa, svérázné biosofické filosofie
a machiavelistických koncepcí o vedení státu, jímž byl
prozíravý radikální myslitel, politik, odbojář, novinář,
nesmiřitelný odpůrce T. G. Masaryka a mimo jiné také
první čs. diplomatický zástupce v Itálii, takovým sku
tečně je. Nad jiné vyniká i svou tragikou, neboť židovská
krev, jež mu znemožňovala politické ambice a případné
uplatnění nesmlouvavě zastávaných myšlenkových zá
sad, a jíž chápal jako svou životní pohromu, se mu osud
nou vskutku stala.
Brož, 236 stran, 229 Kč
PŘIPRAVUJEME
MAREK ŠMÍD

Vatikán a druhá světová válka

Druhá světová válka se dlouhodobě těší mimořádnému zájmu historiků i od
borné veřejnosti. Snad žádnému jinému tématu světových dějin nebyla věnována
taková pozornost – množství filmů, dokumentů, knih či webových stránek je
toho jednoznačným důkazem. Podobně i v církevních dějinách jsou již dlouho
době diskutovány náboženské poměry v období let 1939-1945, zejména otázka
(po)vědomí Vatikánu o tragických událostech v Evropě, odpovědnosti papeže
Pia XII. na holocaustu, součinnosti církevních představitelů na tažení totalit
Evropou či zodpovědnosti katolické církve na dramatických událostech druhé
světové války a jejich podílu viny. V této knize se proto budeme věnovat nábo
žensko-politickému vývoji let 1939–1945, který zásadním způsobem ovlivnil
mezinárodní situaci a přinesl nástup agresivních autoritativních a totalitních
režimů, které porušovaly občanská práva, demokracii, zásady dialogu a přibližo
valy Evropu. Tváří v tvář nesmírnému utrpení se ocitla rovněž katolická církev,
která ně něj musela reagovat určitým způsobem v daném prostředí v určitém
historickém kontextu. Papež tak s obavami sledoval dramatické události v Itá
lii, Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Sovětském svazu a dalších částech
světa, kde mnohdy směřovaly proti hlavní myšlence Svatého stolce v mezinárod
ních vztazích – dosažení klidu a míru.
Brož, asi 150 stran, vyjde v zimě 2020
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MIMO EDIČNÍ ŘADY
BARBORA SPALOVÁ a kol.

Laici a klerici v české katolické církvi

Na cestě ke spiritualitě spolupráce?
Sociálněantropologická studie nás přivádí do
několika různorodých terénů v rámci české ka
tolické církve: do jedné východočeské vesnické
farnosti, do jiné ve větším městě, do farností
spravovaných komunitou Chemin neuf či sale
siány Dona Bosca, 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. Výzkumníci zde
zkoumali, jak se v těchto společenstvích vzájem
ně definují laici a klerici a jak se konceptualizují,
ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Terénní
výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko
‑klerických vztahů z pozice spirituálů, kněží, pastoralistů či rektorů kněžských
seminářů na jedné straně, a lidí angažovaných v podporování zodpovědnosti
a vzdělávání laiků na straně druhé.
Brož., formát B5, 232 str., 259 Kč
TOMÁŠ MAZÁČ

Nástin všesokolského výtvarnictví

Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948)
Publikace zkoumá výraznou oblast sokolského výtvarnictví, tvořenou plakáty
a pohlednicemi k všesokolským sletům z let
1901–1948. Téma je v publikaci otevřeno pro
střednictvím souboru reprodukcí a doprovodné
studie, zasazující dané vizuální reprezentace do
tehdejšího společensko-politického kontextu.
Na základě archivního výzkumu a dobového
sokolského tisku je přiblíženo ideové pozadí
vzniku jednotlivých návrhů i reakce sokolstva na
jejich výslednou realizaci. Výtvarné prostředky
sletové propagace jsou v publikaci interpretová
ny jako projev vlivné organizace, která proměn
livě reagovala na aktuální situaci, a specificky tak
zrcadlila i formovala významné proudy a etapy
našich dějin: pozdní obrozenectví a protira
kouské odbojnictví na sletech z let 1901, 1907
a 1912, upevňování československé státnosti (1920, 1926 a 1932) či protinacis
tický (1938) i protikomunistický odpor (1948).

Brož, 100 stran + 40 stran obrazové přílohy, 198 Kč
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JÓZSEF KÖZI HORVÁTH

Kardinál Mindszenty

Vyznavač a mučedník
Neuvěřitelný životní příběh maďarského pri
mase. Po druhé světové válce se Mindszenty
stal arcibiskupem v Ostřihomi. S nastolením
komunistického režimu byl arcibiskup šikano
ván a byla omezována jeho činnost. Ačkoli byl
v roce 1946 jmenován kardinálem, v roce 1948
byl zatčen a ve vězení mučen. V únoru 1949 byl
odsouzen na doživotí za údajnou vlastizradu.
Jeho situace se začala zlepšovat až v polovině
padesátých let v souvislosti s destalinizací země.
Ocitl se na svobodě za budapešťského povstá
ní v roce 1956, po jeho potlačení se uchýlil na
americkou ambasádu a setrval v této „příjemné“
internaci do roku 1971, kdy se na nátlak americké vlády i církevních představi
telů odhodlal k odjezdu do Říma. Plného ocenění se kardinálovi nedostalo ani
po jeho smrti v roce 1975, ale až v devadesátých letech, kdy byl plně rehabilito
ván. Čtivý text je doplněn předmluvou kardinála Dominika Duky a historickým
doslovem Františka X. Halase.
Brož, 160 stran, 198 Kč
JIŘÍ HANUŠ, JIŘÍ SUK EDS.

Exilová kniha mého srdce

Tato originální publikace představuje autory,
kteří nepatří k jedné generaci a nemají stejnou
exilovou zkušenost, ale spojuje je inspirativní
vzpomínka na texty, na něž v minulosti narazili
a které je výrazně ovlivnily. Ba co víc, které se
staly průvodci jejich dalšího života, tedy „kniha
mi jejich srdce“. Texty, jež jsou předmětem to
hoto esejistického vzpomínání, nejsou výhradně
exilové v tom smyslu, že by je napsali lidé, kteří
většinou nedobrovolně opustili vlast. Jsou to pu
blikace vydané exilovými nakladatelstvími, pů
sobícími mimo Československo v období 1948
až 1989, ať již byly napsány autory působícími doma nebo v zahraničí. Vzpo
mínky na význačné tituly jsou do jisté míry výrazem vděčnosti, neboť exilová
nakladatelství a vydavatelství byla sice různá – v době svého trvání, ve svém
obsahovém záběru i v kvalitě své produkce - každé z nich však odvedlo práci,
jež zůstává obdivuhodná. Tento drobný výbor může být tedy chápán jako výraz
poděkování těm, kteří se přičinili o to, aby exilové knihy v češtině vznikaly a aby
se dostávaly ke čtenářům.
Brož, 164 stran, 198 Kč
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