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Lord Cromer v Egyptě – britský imperialismus a orientalismus v praxi
JAROSLAV VALKOUN
Studie je předně zaměřena na osobnost Evelyna Baringa, prvního hraběte Cromera, jenž v letech 1883–
1907 působil ve službách britského ministerstva zahraničí jako generální konzul a diplomatický agent
v Káhiře. Jedná se o analýzu jeho postojů k hlavním otázkám a problémům britského imperialismu (budoucnost Britského impéria v širších ekonomických, politických, konstitucionálních a kulturních souvislostech) a vztahu k Orientu, k orientálním národům a společnostem a ke kulturnímu potýkání Východu
a Západu; vše se zvláštním zřetelem k Egyptu, kde na přelomu 19. a 20. století působil.

„Nejžidovštější z Židů“ – dvě tisíciletí židovské komunity v Jemenu
MARTIN RUDIŠ
Jemenští Židé jsou považováni za jedno z nejstarobylejších židovských společenství na světě. Usazeni ve
více než tisíci vesnic v severním Jemenu hráli důležitou úlohu v různých fázích historie. Přitom byli geograficky a kulturně výrazně separováni od svých arabských sousedů. Silný útlak ze strany fanatických šíᶜitských duchovních se podepsal na uzavřenosti komunity. Jemenská židovská společnost se vždy
vyznačovala přítomností vysokého procenta silně věřících jedinců, kteří do dnešních dnů udržují mnohé
tradice v téměř nezměněné podobě. Proto je jemenská židovská komunita natolik zajímavým objektem
studia. Tento článek si klade za cíl ve stručnosti nastínit historii jemenských Židů od samého počátku jejich přítomnosti v jižní Arábii až po současnost.

Uvedení do tibetského lékařství II. Základní principy a východiska
ANNA SEHNALOVÁ
Článek představuje základní principy tibetské lékařské tradice sowa rigpa, jež vycházejí z buddhistické
a tibetské kosmologické představy základních prvků (elementů) jako konstituentů všech jsoucen a jevů:
voda, země, oheň, vzduch a k nim připojený pátý prvek prostor. V lidském těle a jeho procesech se tyto
základní prvky projevují třemi tělesnými složkami ňepa: vítr, žluč a hlen. Článek pojednává o vlastnostech těchto složek, jejich projevech a vlivech v organismu jako tvořitelů nezbytných tělesných funkcí
a jednotlivých orgánů, stejně jako působitelů nežádoucích stavů organismu a nemocí. Věnuje se také
typologii lidí podle převládající tělesné složky či složek. Na relevantních místech text odkazuje na paralely v řeckém, indickém i západním lékařství.

Čínské vidění světa – ideologické pozadí tributárních vztahů
JAKUB HRUBÝ
Podobně jako mnohé jiné civilizace vnímali i Číňané svět kolem sebe velmi sebestředně. Sinocentrické
vidění světa bylo založeno na přesvědčení o univerzální autoritě čínského vládce, jenž se jako syn Nebes
těšil zvláštní přízni vyšší moci, a na představě kulturní nadřazenosti, která ovlivňovala pojetí vztahů
mezi čínskými státy a jejich nečínskými sousedy. Kultura byla vnímána jako hlavní médium přirozené a
poklidné transformace necivilizovaných „barbarů“ v civilizované obyvatele čínského světa. V tomto uvažování samozřejmě kultura označovala výhradně kulturu čínskou, jedinou hodnou toho jména, jež povyšovala své nositele vysoko nad ostatní. Kulturní nadřazenost se tak v ideologické rovině stala základní
premisou diplomatických vztahů s bližšími i vzdálenějšími sousedy a svou důležitost si udržela až do
sklonku 19. století, kdy byla Čína v ostrém střetu se Západem nucena přehodnotit své postavení ve
světě. Článek osvětluje ideologické pozadí sinocentrického vidění světa a tributárních vztahů a současně
vyzdvihuje rozpor mezi ritualizovanou fikcí a pragmatickou zahraniční politikou císařských dvorů, která
se ideologií nenechala svazovat.

Pojem deiktogram v rámci šesti kategorií čínských znaků
JIŘÍ PLUCAR
Článek se zabývá jednou z šesti kategorií tradičního rozdělení čínských znaků. Pojem zhǐshì 指事 neboli doslova „ukazující znak“ je součástí kategorizace znaků, která není dodnes v rámci nauky o čínském
písmu úplně vyřešena. Můj příspěvek si klade za cíl přiblížit obsah tohoto pojmu z historického pohledu,
jak se tento termín vyvíjel od jeho první definice ve slovníku Shuōwén jiězì 説文解字. Jelikož tato definice je velmi stručná, komentátoři se dodnes přou o jejím obsahu. Snažím se představit a rozebrat
pojem „deiktogram“, což je zároveň můj překlad čínského pojmu do češtiny, který navrhuji jako lépe vystihující podstatu tohoto typu znaků a který vychází z čínského slova. Článek zhodnocuje a analyzuje
různé, především čínské koncepty a shrnuje definici tohoto pojmu při kategorizaci znaků jako jeden
z úkolů čínské gramatologie.

Čínské ženy v literatuře: Postavy žen v povídkové tvorbě Sheng Keyi
KAMILA HLADÍKOVÁ, MARTINA ZDRÁHALOVÁ
Ženská literatura je nepochybně jedním z prostředků umožňujících pochopení míru proměny čínské společnosti za oněch více než sto let od pádu císařství. Tato studie představuje analýzu ženských postav
v povídkové tvorbě současné čínské spisovatelky Sheng Keyi. Jedná se o postavy žen původem z různého
prostředí a různých společenských vrstev. Autorčiny hrdinky často usilují o emancipaci a nezávislost,
musejí se však vyrovnávat s problémy a dilematy, jež přináší život v konzervativní, avšak po ekonomické
stránce dynamicky se rozvíjející společnosti fungující na principech tržního hospodářství se sílícím přílivem globálních vlivů, které přispívají ke změně nastavení společnosti a jejích hodnot.

Obraz Orientu v českých cestopisech do pozdní osmanské říše
JITKA MALEČKOVÁ
Češi, kteří navštívili osmanskou říši na přelomu 19. a 20. století, ji zastihli v době, kdy v důsledku modernizačních reforem podle mnohých současníků ztrácela svůj orientální charakter. Článek sleduje, jak
čeští cestovatelé vnímali a hodnotili „orientálnost“ osmanské říše v posledním půlstoletí její existence.
Jejich názory se v zásadě nelišily od představ jinde v Evropě. Vzhledem k tomu, že Češi neměli přímé
koloniální zájmy na osmanském území ani zkušenost přímé osmanské nadvlády, však měli k dispozici
poměrně širokou škálu postojů. Jejich pohled na protiklad zaostalého Orientu a moderní Evropy tak
postrádal jednoznačné ideologické zaměření.

