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Aplikovaná hermeneutika
Jacquesa Waardenburga. Sémantick˘
a fenomenologick˘ v˘zkum náboÏenství
Jiﬁí Gebelt
Holandsk˘ religionista Jacques Waardenburg je autorem nového pﬁístupu k v˘zkumu náboÏenství, známého jako „aplikovaná hermeneutika“.1
Pﬁívlastek aplikovaná vyjadﬁuje pﬁináleÏitost tohoto hermeneutického pﬁístupu k empirické religionistice na rozdíl od hermeneutiky filosofické.2
Waardenburgov˘m zámûrem je rozpracovat teorii interpretace pﬁi setrvání na postulátu empirické povahy religionistiky, jiÏ pojímá jako vûdu, která má dospívat k obecnû platn˘m, vûdecky verifikovateln˘m závûrÛm.3
Aplikovaná hermeneutika je vedle historického, srovnávacího a kontextuálního v˘zkumu svébytnou perspektivou ve Waardenburgem navrÏené systematice religionistiky. V rámci této systematiky je chápána jako
zavr‰ení uveden˘ch pﬁístupÛ:4 historick˘, komparativní a kontextuální pﬁístup má hermeneutice poskytnout empirick˘ základ. DÛraz religionistického bádání se tak pﬁesouvá ze znalosti skuteãností (ty jsou pﬁedpokládány) k uchopení jejich v˘znamÛ. V tomto dÛrazu na „v˘znam“ stojí
Waardenburg v linii klasické fenomenologie náboÏenství, která vystupovala s nárokem uchopit v˘znam jednotliv˘ch náboÏensk˘ch fenoménÛ,
vÛãi ní se v‰ak kriticky vymezuje. Jeden z nejvût‰ích rozdílÛ své fenomenologie od klasické fenomenologie náboÏenství spatﬁuje v posunu od hledání nadãasov˘ch podstat k hledání v˘znamÛ inside time, konkrétních v˘1
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SvÛj pﬁístup oznaãoval Waardenburg nejprve jako „neofenomenologii“ ãi „fenomenologii nového stylu“ (Neustil-Religionsphänomenologie). Pozdûji, aby zdÛraznil, Ïe se
jedná o perspektivu ‰ir‰í neÏ jen fenomenologickou, hovoﬁí o „aplikované hermeneutice“ (Jacques Waardenburg, „Ansätze zu einer religionswissenschaftlichen angewandten Hermeneutik“, in: t˘Ï, Perspektiven der Religionswissenschaft, [Religionswissenschaftliche Studien 25], Würzburg: Echter Verlag – Altenberge: Oros Verlag
1993, 96-119: 106, pozn. 15).
Jacques Waardenburg, „Religionsphänomenologie 2000“, in: Axel Michaels – Daria
Pezzoli-Olgiati – Fritz Stolz (eds.), Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie?, Bern: P. Lang 2001, 441-488: 451-452.
Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematick˘ úvod do religionistiky, pﬁel.
Dalibor Antalík a Bﬁetislav Horyna, (Religionistika 2), Brno: Masarykova univerzita –
Georgetown 1997, 32-33.
Ibid., 108. K Waardenburgovû systematice religionistiky viz ibid., 21-23.
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znamÛ pro jedince ãi skupiny, jeÏ jsou pﬁedmûtem v˘zkumu.5 V pﬁístupu
aplikované hermeneutiky nejde o to, jak˘ v˘znam mají fakta pro badatele
osobnû, ani o v˘znam izolovan˘ch faktÛ, ale o v˘znam pro konkrétní vûﬁící zkoumaného náboÏenství, napﬁíklad v˘znam Muhammada pro muslimy.6 SvÛj pﬁístup pﬁedstavuje Waardenburg jako koncept, kter˘ je schopen
vzít v úvahu i interpretace vze‰lé z ﬁad samotn˘ch vûﬁících, jako „bádání
o ,subjektivním v˘znamu‘“7 náboÏensk˘ch faktÛ.
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Jacques Waardenburg, „The Category of Faith in Phenomenological Research“, in:
t˘Ï, Reflections on the Study of Religion: Including an Essay on the Work of Gerardus
van der Leeuw, (Religion and Reason 15), The Hague – Paris – New York: Mouton
1978, 79-88: 87; t˘Ï, „Toward a New Style Phenomenological Research on Religion“,
in: t˘Ï, Reflections on the Study of Religion: Including an Essay on the Work of
Gerardus van der Leeuw, (Religion and Reason 15), The Hague – Paris – New York:
Mouton 1978, 113-137: 115.
Jacques Waardenburg, „In Search of an Open Concept of Religion“, in: Michel
Despland – Gérard Vallée (eds.), Religion in History: The World, the Idea, the Reality,
Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 1992, 225-240: 226; t˘Ï, „Objective Facts
and Subjective Meanings in the Study of Religion, in: t˘Ï, Reflections on the Study of
Religion: Including an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw, (Religion and
Reason 15), The Hague – Paris – New York: Mouton 1978, 9-21: 10.
Jako „subjektivní“ tedy Waardenburg oznaãuje v˘znam pro dané jednotlivce ãi skupiny. K odli‰ení subjektivních a objektivních v˘znamÛ zavádí rozli‰ení mezi meaning
a signification (Jacques Waardenburg, „Phenomenology of Religion: A Scholarly
Discipline, a Philosophy, or an Art?“, in: t˘Ï, Reflections on the Study of Religion:
Including an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw, [Religion and Reason 15],
The Hague – Paris – New York: Mouton 1978, 91-112: 93). Subjective meaning je v˘znam pro nûkoho (meaning for someone), v˘raz significance se vztahuje na „objektivní stránku v˘znamu“ (refers to the objective side of meaning, its source). V téÏe studii
pak ale Waardenburg hovoﬁí o nutnosti rozli‰ovat mezi religious significance (!), kter˘ má dan˘ fenomén pro dané lidi dané kultury (for given people in a given culture),
a meaning, jeÏ mu badatel pﬁisuzuje („Phenomenology of Religion...“, 97). V knize
Bohové zblízka zavádí Waardenburg následující rozli‰ení mezi „smyslem“ a „v˘znamem“: „Jako ,smysl‘“, uvádí, „budeme nadále oznaãovat vnitﬁní koherenci fenoménu
a o ,v˘znamu‘ budeme hovoﬁit, pÛjde-li o fenomén, kter˘ se stává v˘znamn˘m pro urãitého jedince ãi pro urãitou spoleãenskou skupinu.“ (Bohové zblízka..., 108). JestliÏe
koherence obvykle znamená „souvislost“, „spojitost“ nebo „soudrÏnost“, znamená to,
Ïe o „smyslu“ nûjakého fenoménu hovoﬁíme tehdy, má-li smysl, tzn. není-li nesmysln˘? V jedné z posledních studií Waardenburg zdÛrazÀuje potﬁebu rozli‰ovat mezi Sinn
(smysl) a Bedeutung (v˘znam). Smysl (Sinn) je vázán na nûjak˘ pﬁedmût (objektgebunden), napﬁ. smysl nûjakého textu, nûjakého chování, smysl, jeÏ nabízí nûjaké náboÏenství. Na základû konkrétních interpretací smyslu (Sinndeutung) urãité danosti se
snaÏí jednotlivci nebo skupiny proniknout ke smyslu této danosti, jeÏ má pak pro tuto
skupinu ãi jednotlivce urãit˘ v˘znam (Bedeutung). Tento v˘znam je „silnû vázán na
subjekt“ (subjektgebunden). Jednotlivé v˘klady smyslu (Sinndeutungen) urãité danosti jsou na rozdíl od jejího smyslu (Sinn) empirick˘mi fakty, jeÏ je moÏné empiricky
zkoumat („Religionsphänomenologie 2000...“, 450-451).
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V˘chodiska, metody a zámûry v˘zkumu
Waardenburg rozli‰uje tﬁi v˘chodiska fenomenologie nového stylu,
resp. aplikované hermeneutiky, teoretické postuláty, z nichÏ pak vypl˘vají i metody a zámûry v˘zkumu.8
(1) NáboÏenství jako konstrukce. Jako v˘chodisko slouÏí teze, Ïe fakta (Tatbestände) nebo jevy (Erscheinungen),9 resp. systémy, nejsou náboÏenské samy o sobû, n˘brÏ teprve urãit˘ (náboÏensk˘) v˘klad ãi interpretace ãiní urãitou skuteãnost (Tatsache) nebo systém „náboÏensk˘m“.10
Z toho pro aplikovanou hermeneutiku plyne, Ïe jejím prvoﬁad˘m pﬁedmûtem není nûjaká zvlá‰tní skupina urãit˘ch skuteãností nebo systémÛ, n˘brÏ
náboÏenské interpretace nebo v˘znamy urãit˘m skuteãnostem nebo systémÛm propÛjãované ãi udûlované. K náboÏenství se zde pﬁistupuje jako ke
zvlá‰tnímu druhu Ïit˘ch konstrukcí smyslu kladen˘ch stoupenci nûjakého
konkrétního náboÏenství a (v jiném smyslu) badateli.11 Waardenburgova
aplikovaná hermeneutika je pak v˘zkumem náboÏensk˘ch konstrukcí
a dekonstrukcí.12 Pod pojmem „konstrukce“ Waardenburg vlastnû vysvûtluje „vznik“ nejprve jednotliv˘ch náboÏensk˘ch faktÛ a posléze i cel˘ch
náboÏenství. Dûj, skrze nûjÏ nûjak˘ fakt nebo nûjaká skupina faktÛ a souvislosti mezi nimi získávají náboÏensk˘ v˘znam, tzn. stávají se pro nûjaké individuum nebo skupinu náboÏensk˘m fenoménem, resp. náboÏenstvím, oznaãuje Waardenburg jako proces „sakralizace“.13 Sakralizace se
mÛÏe t˘kat prvkÛ dané náboÏenské tradice nebo se mÛÏe vztahovat na kulturní prvky mimo tuto náboÏenskou tradici. Urãité ideály, osobnosti, politika, vûda, sport atp. tak mohou pro jednotlivce ãi skupiny pÛsobit jako
náboÏenství.
8 Jacques Waardenburg, heslo „Religionsphänomenologie“, in: Gerhard Krause –
Gerhard Müller (eds.), Theologische Realenzyklopädie XXVIII, Berlin – New York:
Walter de Gruyter 1998, 731-749: 742-744.
9 Jako „fenomén“ nebo „jev“ oznaãuje Waardenburg „[f]akt, kter˘ nese v˘znam a dává
smysl“ (Bohové zblízka...,18).
10 J. Waardenburg, „Ansätze...“, 99; t˘Ï, „Progress in Research on Meanings in Religions
(1898-1998)“, in: Sigurd Hjelde (ed.), Man, Meaning, and Mystery: 100 Years of
History of Religions in Norway: The Heritage of W. Brede Kristensen, Leiden –
Boston: E. J. Brill 2000, 255-285: 273.
11 To pak dle Waardenburga mûní ve‰ker˘ pohled na problémy, jimiÏ se religionistika tradiãnû zab˘vala, napﬁ. na otázku vzniku náboÏenství („Ansätze...“, 99-100). Nabízí se
v‰ak otázka, zda Waardenburg neredukuje vznik nového náboÏenství jen na nové interpretace dan˘ch náboÏensk˘ch tradic.
12 Jacques Waardenburg, „Religionsphänomenologie...“, 743.
13 K procesu „sakralizace“ viz Jacques Waardenburg, „Über die Religion der Religionswissenschaft“, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie
26, 1984, 238-255: 240, 244-246.
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Nové interpretace, k nimÏ dochází v prÛbûhu dûjin, tak vedou k nov˘m
konstrukcím a sakralizacím, ale mohou rovnûÏ vést k dekonstrukcím a desakralizacím, o nichÏ Waardenburg hovoﬁí v tom pﬁípadû, kdy nûjaká náboÏenská danost ãi skupina daností a souvislostí mezi nimi pﬁestane mít
pro jednotlivce nebo skupinu náboÏensk˘ v˘znam, resp. pﬁestane b˘t náboÏenstvím.
(2) NáboÏenství z pohledu intencí. V pozadí konstrukce náboÏensk˘ch faktÛ a jednotliv˘ch náboÏenství, tedy v pozadí toho, Ïe urãit˘m
skuteãnostem je pﬁikládán náboÏensk˘ v˘znam, stojí vÏdy urãité intence.
Tyto intence je tﬁeba analyzovat a klasifikovat, aplikovaná hermeneutika
je tedy také v˘zkumem intencí.14 V˘zkum intencí je (vedle sémantické
anal˘zy) základním prvkem Waardenburgova konceptu v˘zkumu náboÏenství. Intencionalita je zde chápána jako „základní fakt lidské existence
a fungování intencí jako základní rys ve‰keré lidské reality“.15 Máme-li co
do ãinûní s v˘znamy, pak – podle Waardenburga – i s lidskou intencionalitou.16 Cesta k „subjektivnímu“ v˘znamu zkouman˘ch skuteãností tak
vede pﬁes anal˘zu náboÏensk˘ch v˘razÛ a fenoménÛ z hlediska intencí,
které se v nich odráÏejí. MÛÏe se napﬁ. ukázat, Ïe fenomény zdánlivû podobné jsou konstituovány ãi spojovány se zcela jinou intencí, a mají tudíÏ
pro jednotlivé tradice ãi jednotlivé vûﬁící odli‰n˘ (subjektivní) v˘znam.
Zamûﬁení na v˘zkum intencí chápe Waardenburg jako koncept, kter˘
pﬁekoná meze klasické fenomenologie náboÏenství, umoÏní nov˘ pohled
na tradiãní problematiku religionistiky, ale dovolí rovnûÏ zahrnout do religionistického bádání nové okruhy problémÛ, které dﬁíve stály mimo pozornost religionistiky, jako napﬁ. konfrontaci mezi jednotliv˘mi náboÏenstvími, vztah náboÏenství a institucí, vztah náboÏenství a nenáboÏenského
pohledu na svût.17 MezináboÏenské konfrontace lze tak interpretovat jako
kﬁíÏení intencí rÛzn˘ch stran ãi skupin a fenomenologická anal˘za má objasnit, jaké intence jsou ve hﬁe.18 V˘zkum intencí umoÏní zahrnout do religionistického v˘zkumu i tzv. pseudonáboÏenské v˘razy a zpÛsoby jednání.
14
15

16
17
18

Speciální oblastí v˘zkumu intencí je religionistikou zanedbávan˘ v˘zkum pﬁedstavivosti (Einbildung, Imagination) (J. Waardenburg, „Religionsphänomenologie...“,
743).
„In this new style phenomenological research, intentionality is understood as the very
fact of the existence and functioning of intentions as a fundamental feature of all human reality.“ (J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 107). „Human reality, according to this outlook, constitutes itself essentially as a reality of intentions.“
(t˘Ï, „Toward a New Style...“, 135).
Jacques Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt der religiösen Erscheinungen“, Neue
Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 19, 1977, 62-77: 69.
J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 130-137.
Ibid., 131.
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(3) NáboÏenství jako systémy znakÛ a symbolÛ. Dal‰ím v˘chodiskem aplikované hermeneutiky je pochopení jednotliv˘ch náboÏenství jako „souvisejících, ale podstatnû otevﬁen˘ch systémÛ znakÛ a symbolÛ“19,
resp. systémÛ sestávajících z prvkÛ, které mají znakovou nebo symbolickou hodnotu. Îádné náboÏenství není nikdy jednoduchou skuteãností
(Tatsache), ale pro své stoupence slouÏí jako rezervoár v˘znamÛ, urãit˘ch
norem a hodnot, a jako poukaz na urãité pravdy. Jako systém znakÛ nabízí konkrétní náboÏenství lidem ﬁadu moÏností nalezení smyslu (Sinn)
a pro danou spoleãnost mÛÏe mít konstitutivní povahu.20 Pﬁedmûtem zájmu aplikované hermeneutiky je pﬁíslu‰n˘ v˘klad daného systému stejnû
jako to, jaké prvky jsou voleny a jak jsou uÏity. Aplikovaná hermeneutika
je pak „v˘zkumem náboÏensk˘ch v˘kladÛ existujících znakov˘ch a symbolick˘ch systémÛ“.21
NáboÏenské prvky urãité tradice mohou b˘t v rozliãn˘ch podmínkách
rÛznû vykládány, mohou pﬁistoupit nové prvky atp. Konkrétní dûjiny nûjaké spoleãnosti tak lze nahlíÏet z perspektivy v˘voje dÛleÏit˘ch náboÏensk˘ch a ideologick˘ch znakÛ a dûjin jejich v˘kladÛ.22 Stejné znaky
mají pro rÛzné jedince ãi skupiny rÛzn˘ subjektivní v˘znam (Bedeutung)
a interpretace a uÏití vyjadﬁují urãité intence a zájmy pﬁíslu‰n˘ch interpretÛ.23 Na druhou stranu v‰ak jednotliví interpreti (stoupenci daného náboÏenství) povaÏují dílãí znaky za ãásti vût‰ího znakového systému (tj.
náboÏenství), kterému je pﬁisuzován objektivní, témûﬁ absolutní v˘znam,
neboÈ prostﬁedkuje jediné ãi nejlep‰í spojení s jinou skuteãností.24 Existuje
tedy napûtí mezi dan˘mi znakov˘mi systémy, které si ãiní nárok na objektivní smysl (Sinn) a obecnou platnost, a intencemi a zájmy jednotliv˘ch
interpretÛ (stoupencÛ daného náboÏenství ãi konkrétních spoleãenství).
V˘klad náboÏenství jako znakov˘ch a symbolick˘ch systémÛ implikuje, Ïe nejen velká historická náboÏenství jsou takto identifikována jako
„náboÏenství“, ale v‰echny takové systémy, které pro pﬁíslu‰né jedince ãi
skupiny jako náboÏenství fungují.25 V zásadû takto mohou b˘t zkoumány
v‰echny systémy, které v dané situaci nabízejí v‰eobjímající smysl.
19
20
21
22
23
24
25

„... zusammenhängende, aber wesentlich offene Zeichen- und Symbolsysteme“
(J. Waardenburg, „Religionsphänomenologie...“, 743).
J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 68-69.
„... die Erforschung religiöser Deutungen vorhandener Zeichen- und Symbolsysteme“
(J. Waardenburg, „Religionsphänomenologie...“, 743); t˘Ï, „Religion vom
Blickpunkt...“, 69.
Jacques Waardenburg, Religionen und Religion: Systematische Einführung in die
Religionswissenschaft, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1986, 237.
Ibid., 239.
Ibid., 239 (t˘Ï, Bohové zblízka..., 125).
J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 74.
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Otevﬁen˘ koncept náboÏenství
Uvedená v˘chodiska se sbíhají v otázce Waardenburgova pﬁístupu
k pojetí „náboÏenství“. Jak známo, souãasná religionistika nedisponuje
nûjakou závaznou definicí „náboÏenství“26 a mezi jednotliv˘mi badateli
vládne znaãná rozdílnost v pﬁístupu k tomuto problému. Je-li religionistika „vûdou o náboÏenství“, pak to, co se dostává do zorného úhlu religionistiky a co nikoli, záleÏí na tom, jak vymezíme „náboÏenství“ a co povaÏujeme za „náboÏenské“.27 „Implicitní ãi explicitní normativní pojem
náboÏenství proto zpÛsobuje, Ïe jako ,náboÏenství‘ nemÛÏeme uznat to,
co leÏí mimo tuto [pﬁedem danou] náboÏenskou normu.“28 Vyzávorkování
normativního pojmu náboÏenství dovolí opustit (ve Waardenburgovû optice) relativnû úzkou oblast zájmu religionistiky raÏenou pﬁeváÏnû západním konceptem náboÏenství, umoÏní zahrnout do religionistického v˘zkumu jiÏ zmínûné nové útvary a problémy.
Waardenburg zastává „deskriptivní“ a „otevﬁen˘“ koncept náboÏenství
nejen na úrovni obecného vymezení badatelského pole religionistiky, ale
i na úrovni v˘zkumu jednotliv˘ch náboÏensk˘ch systémÛ.29 Jednotlivá náboÏenství nelze chápat jako nûjaké statické útvary. Je tﬁeba dát prostor tematizaci dynamiky jednotliv˘ch náboÏenství, nechat vystoupit diference
mezi interpretacemi jednotliv˘ch ‰kol a komunit a tematizovat tenzi mezi
normativním a Ïit˘m náboÏenstvím, mezi objektivním, sémantick˘m
aspektem daného náboÏenství a subjektivním, zakou‰en˘m aspektem náboÏenství.30 Religionistika se tradiãnû vûnovala právû normativní stránce
jednotliv˘ch náboÏenství a práce religionistÛ ústila v produkci vyabstrahovan˘ch „podstat“ jednotliv˘ch náboÏenství. V jasné opozici vÛãi této
tradici se Waardenburg zamûﬁuje na Ïité náboÏenství, na „subjektivní realitu“ skupin a individuí.
Ve shodû s v˘‰e ﬁeãen˘m nelze napﬁíklad islám chápat jako jednodu‰e
definovateln˘ a statick˘ útvar, jako uzavﬁenou entitu. Islám jako nûco
existujícího samo o sobû je pouhou abstrakcí, jiÏ nelze nalézt v dûjinách
ani ve spoleãenské realitû.31 S velk˘mi zmûnami v kulturních tradicích
26

27
28
29
30

Srov. napﬁ. Bﬁetislav Horyna, Úvod do religionistiky, (Rubikon 2), Praha: Oikúmené
1994, 18-19. Problém konceptualizace „náboÏenství“ je v souvislosti s rostoucím vûdomím kulturní podmínûnosti religionistiky jedním z nejdiskutovanûj‰ích problémÛ
souãasnosti.
J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 67.
„... implizit oder explizit normativer Religionsbegriff bewirkt mithin, dass wir nicht als
,Religion‘ ansehen können, was außerhalb dieser Religionsnorm liegt.“ (J. Waardenburg, „Über die Religion...“, 239).
J. Waardenburg, „Progress in Research on Meanings...“, 280, pozn. 23.
J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 235-236.
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muslimsk˘ch spoleãností v rozliãn˘ch kulturních oblastech muslimského
svûta docházelo i k promûnám náboÏensk˘ch subkultur. Proto je tﬁeba
„popisn˘“, „otevﬁen˘“ koncept islámu, jenÏ dovolí tematizovat v‰e, co
dané muslimské komunity povaÏují za souãást svého náboÏenství.32
Waardenburg klade dÛraz na to, Ïe islám je vázán na konkrétní jednotlivce a skupiny, jiÏ se identifikují jako muslimové, resp. muslimské, a svÛj
islám urãit˘m zpÛsobem vykládají a uÏívají. Pﬁes moÏnou rÛznost volby
jednotliv˘ch prvkÛ a rozmanitost v˘kladÛ v‰ak existuje souhrn fakt, která
jsou – minimálnû normativnû – muslimsk˘mi komunitami pojímána jako
mající náboÏensk˘ v˘znam.33 Islám je tak v pﬁístupu aplikované hermeneutiky tematizován z hlediska interakce mezi dvûma rovinami: mezi zájmy, motivacemi a intencemi konkrétních jedincÛ a skupin na jedné stranû a systémem symbolÛ a znakÛ islámu na stranû druhé.34
(1) Islám jako náboÏenství sestává z neurãitého (infinite) poãtu prvkÛ,
jeÏ fungují jako jednotky jednoho sémantického systému.35 Tyto prvky
konstituují systém vzájemné komunikace muslimÛ, pﬁedev‰ím pokud jde
o podstatné otázky spoleãenského a osobního Ïivota, hodnoty a normy.
V˘sostné postavení mají a jedin˘mi znaky ve vlastním slova smyslu jsou
ver‰e (ája) Koránu. Vedle Koránu jsou dal‰ími prvky sémantického systému islámu napﬁ. tradice (hadíthy), modlitba, rituály atp.
(2) Prvky a vztahy mezi prvky mohou b˘t rÛznû interpretovány. Jsou
z nich vyvozovány rÛzné odpovûdi na vzniklé problémy, tyto rÛzné odpovûdi uÏívají rÛzné prvky a rÛzné interpretace tûchto prvkÛ a systému jako
celku. V pozadí nov˘ch interpretací a aplikací jednotliv˘ch prvkÛ islámského znakového a symbolického systému, popﬁ. v pozadí lpûní na star‰ích interpretacích a aplikacích, spoãívají materiální zájmy, psychologické motivace a duchovní intence.36 Kromû nich je tﬁeba poãítat s vlivem
náboÏensk˘ch autorit a institucí a spoleãnosti obecnû.37
O první rovinû hovoﬁí Waardenburg téÏ jako o „normativním“, o druhé
jako o „Ïitém“ islámu (Islam as it is practised, Islam vécu).38 Základní
schéma pﬁístupu aplikované hermeneutiky lze znázornit následujícím zpÛsobem:
31

Jacques Waardenburg, „Islamforschung aus religionswissenschaftlicher Sicht“, in: t˘Ï,
Perspektiven der Religionswissenschaft, (Religionswissenschaftliche Studien 25),
Würzburg: Echter Verlag – Altenberge: Oros Verlag 1993, 181-195: 189.
32. J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 229.
33 J. Waardenburg, „Islamforschung...“, 189.
34 J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 231.
35 Ibid., 230.
36 Ibid., 231.
37 J. Waardenburg, „Progress in Research on Meanings...“, 274.
38 J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 229.
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Obecná rovina

Konkrétní
náboÏenství

Metoda
v˘zkumu

„objektivní“ náboÏenství
„subjektivní“ realita
formální struktura

normativní
islám

sémantická
anal˘za

Ïit˘ islám

fenomenologická
anal˘za

„subjektivní“ náboÏenství
„subjektivní“ realita
v˘klady na základû intencí
intencionální oblast religiozity 39

Rovina islámu jako sémantického systému odpovídá tﬁetímu v˘chodisku aplikované hermeneutiky (náboÏenství jako systém znakÛ a symbolÛ),
rovina „subjektivní reality“ odpovídá v˘chodisku druhému (v˘zkum intencí). Zb˘vá jen doplnit, Ïe islám je dle Waardenburga náboÏenstvím jen
proto, Ïe mu tak muslimové rozumûjí, „je to interpretace, konkrétnû náboÏenská interpretace, jeÏ jej [islám] ãiní náboÏenstvím“40 (náboÏenství
jako konstrukce). Tabulka pﬁitom pﬁedstavuje jen základní schéma, jeÏ má
pﬁehlednû znázornit Waardenburgova v˘chodiska a z nich plynoucí metody v˘zkumu. Pﬁi vlastní religionistické práci by bylo nutné dbát na fakt,
Ïe na základû v˘kladÛ vznikají dal‰í subsystémy, jeÏ jsou pak opût jednotliv˘mi vûﬁícími rÛznû interpretovány.
Identifikace
DÛsledkem zﬁeknutí se normativního, tj. apriorního pojmu náboÏenství
je otázka, jak identifikovat urãité skuteãnosti ãi systémy jako náboÏenské
a vposledku jak urãit badatelské pole religionistiky.41 Waardenburg hovoﬁí v této souvislosti o urãit˘ch „indikátorech“,42 jeÏ nás upozorní na to, Ïe
máme co dûlat s náboÏensk˘m faktem ãi s náboÏenstvím. Tímto indikátorem je v pﬁípadû „náboÏenského“ faktu specifiãnost druhu smyslu, kter˘
zakládá.43 Dle Waardenburga lze o „náboÏenském“ hovoﬁit jako o urãité
39
40
41
42
43

Kapitola „Fenomenologick˘ v˘zkum“ (J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 125-127) se
v pÛvodním nûmeckém textu jmenovala „Der phänomenologische Ansatz: Religiosität
als menschliche intentionale Wirklichkeit“ (t˘Ï, Religionen und Religion..., 241-245).
„... it is the interpretation, in particular the religious interpretation, which makes it into a religion“ (J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 228).
J. Waardenburg, „Über die Religion...“, 240, 242-244.
Ibid., 242.
J. Waardenburg, „Ansätze...“, 100. Waardenburg rozli‰uje mezi „faktem“ a „jevem“,
resp. fenoménem. Jako jev (fenomén) oznaãuje „[f]akt, kter˘ nese v˘znam a dává
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specifické kvalitû,44 jeÏ mÛÏe b˘t pﬁiznávána lidem, vûcem, pocitu nebo
také emoci.45 Tuto kvalitu urãuje Waardenburg rÛznû, nejãastûji hovoﬁí
o tom, Ïe náboÏensk˘ v˘znam nûjakého faktu „zakládá smysl“ a pro danou skupinu nebo jednotlivce obsahuje „nûco absolutního, co nemÛÏe b˘t
zpochybnûno“.46
Pﬁi první identifikaci náboÏenství v nûjaké konkrétní spoleãnosti nebo
kultuﬁe mohou b˘t nápomocné pﬁedev‰ím tﬁi oblasti,47 o nichÏ Waardenburg hovoﬁí jako o „podstatn˘ch“ znacích náboÏenství. K podstatn˘m znakÛm náleÏí: (1) náboÏensky vykládané skuteãnosti; (2) náboÏensky vykládané zku‰enosti; (3) náboÏensky vykládané normy.48 Ani jeden z tûchto
uveden˘ch znakÛ sám o sobû nekonstituuje náboÏenství. Mezi „dal‰í“49
znaky náboÏenství, které mohou pomoci je identifikovat, náleÏí: (1) víra:
jako vztah k „nûãemu, co není empiricky uchopitelné, co v‰ak pﬁesto má
pro ãlovûka platnost“; (2) „napûtí mezi danostmi Ïivota a svûta“ a „Jin˘m“, projevující se tím, Ïe (a) „dané má b˘t nahlíÏeno ve svûtle tohoto
,Jiného‘“, (b) „,Jiné‘ se myslí a pﬁedstavuje vÏdy pomocí zde dan˘ch forem“; (3) napûtí mezi „náboÏenskou skuteãností“ a „skuteãností náboÏensmysl“, a to pro urãité lidi a v urãitém kontextu (Bohové zblízka..., 18).
44 J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 67.
45 J. Waardenburg, „Ansätze...“, 102.
46 „... etwas absolutes beinhaltet, was nicht hinterfragt werden kann ...“ (J. Waardenburg,
„Ansätze...“, 100). K urãení „náboÏenské“ kvality srov. dále: „Má-li nûjaká danost pro
pﬁíslu‰nou skupinu nebo pﬁíslu‰ného ãlovûka dále neodvoditelnou, tj. ,absolutní‘ kvalitu, pak lze ﬁíci, Ïe tato danost se pro pﬁíslu‰né lidi stala ,náboÏenskou‘.“ („Wenn eine
bestimmte Gegebenheit für die betreffende Gruppe oder den betreffenden Menschen
eine nicht weiter ableitbare, d.h. ,absolute‘ Qualität erhält, dann darf gesagt werden,
daß diese Gegebenheit für die betreffenden Menschen ,religiös‘ geworden ist.“)
(J. Waardenburg, „Über die Religion...“, 244). Tato kvalita (1) zakládá smysl (sinnstiftend ist); (2) s tímto smysl zakládajícím momentem je spojeno odlouãení od kaÏdodenního osmyslování, jeÏ se jeví jako osmyslování na jiné úrovni a toto nové osmyslování
pak mÛÏe pÛsobit interpretaãnû, orientaãnû a normativnû; (3) takov˘ smyl nabízí ﬁe‰ení otázek lidské existence (J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 71).
47 Ve studii „Über die Religion...“ (s. 242-244) rozli‰uje Waardenburg dva indikátory:
prvním je zdÛvodÀující ãi zakládající funkce náboÏenství (Begründungsfunktion der
Religion), druh˘m indikátorem jsou „charakteristické náboÏenské v˘znamové obsahy“
(Sinngehalte). Za tyto v˘znamové obsahy Waardenburg povaÏuje: (1) skuteãnosti jiné
a dÛleÏitûj‰í neÏ obvyklé, zjevné nebo „empirické“ skuteãnosti; (2) zku‰enosti
(Erfahrungen) zvlá‰tního druhu; (3) existence zjevení a duchovních osvícení v nej‰ir‰ím smyslu slova. Tato studie pﬁednesená roku 1983 a publikovaná o rok pozdûji tak
nabízí moÏnost nahlédnout do v˘voje Waardenburgova pﬁístupu k otázce identifikace
náboÏenství. V monografii Religionen und Religion, dokonãené roku 1985, hovoﬁí
Waardenburg o tûchto „charakteristick˘ch v˘znamov˘ch obsazích“ jako o „podstatn˘ch znacích náboÏenství“. „Zjevení a duchovních osvícení“, jeÏ ve star‰í studii pouze „obsahují normy a hodnoty, jeÏ se prezentují jako absolutní“, byla nahrazena „náboÏensky vykládan˘mi normami“.
48 J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 12-14.
49 Ibid., 14-15.
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ství“, pﬁiãemÏ tato „skuteãnost náboÏenství“, jako to, oã vûﬁícím jde, je (4)
dárcem smyslu.
Skuteãnû a úãinnû náboÏenské fakty, problém implicitních
náboÏenství
Waardenburg povaÏuje za „náboÏensk˘“ takov˘ fakt, kter˘ pro vûﬁícího má urãit˘ v˘znam – zakládá smysl a pﬁedstavuje nûco nezpochybnitelného. Toto urãení dobﬁe zapadá do pﬁedstavené Waardenburgovy koncepce „otevﬁeného“ náboÏenství: badatel nehledá ve zkoumané kultuﬁe
„náboÏenství“, n˘brÏ to, co má pro vûﬁící v˘znam, kter˘ mÛÏe badatel na
základû uveden˘ch kritérií klasifikovat jako „náboÏensk˘“. Waardenburg
v‰ak toto urãení dále upﬁesÀuje a zavádí kategorie „skuteãného“ a „úãinného“ náboÏenského faktu. Fakt lze pak nazvat „náboÏensk˘“, jestliÏe
splÀuje následující podmínky: (1) „Je-li mu v jeho vlastním kulturním
kontextu pﬁisuzován náboÏensk˘ v˘znam“; (2) kdyÏ má dan˘ fakt „podle
úsudku badatele ,poslední‘ v˘znam, ,absolutní‘ platnost pro lidi, jichÏ se
právû t˘ká“,50 kdyÏ „dle úsudku badatele odkazuje k nûãemu, co pﬁíslu‰ní lidé sami vnímají jako pÛvod kaÏdého smyslu a rozli‰ení mezi smyslem
a nesmyslem“.51 V prvním pﬁípadû je fakt „skuteãnû“ náboÏensk˘, v druhém pﬁípadû hovoﬁí Waardenburg o „úãinnû“ náboÏenském faktu. Abychom o nûjakém faktu mohli ﬁíci, Ïe je „náboÏensk˘“, musí b˘t jednak
„nahlíÏen ve vlastním kulturním rámci jako náboÏensk˘“, zároveÀ v‰ak
musí dle badatelova úsudku „odkazovat na nûco, co pro dotyãné lidi pÛsobí zásadnû jako dárce smyslu“.52
Tato formulace není zcela jednoznaãná,53 problematick˘ je pﬁedev‰ím
první bod, tzv. „skuteãnû náboÏensk˘ fakt“: fakt, jemuÏ sami vûﬁící pﬁisuzují náboÏensk˘ v˘znam, nahlíÏejí na nûj jako na náboÏensk˘. Znamená
to, Ïe Waardenburg pﬁedpokládá, Ïe zkoumaná tradice má pojem „nábo50
51
52

53

Ibid., 18.
„... wenn das Phänomen im Urteil des Forschers auf etwas verweist, das von den betreffenden Leuten selbst als Ursprung jeglichen Sinnes und der Scheidung von Sinn
und Unsinn empfunden wird“ (J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 67).
J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 18. KdyÏ Waardenburg hovoﬁí o náboÏenství jako
systému znakÛ, uvádí, Ïe pﬁívlastek „náboÏensk˘“ „mÛÏe b˘t aplikován na jak˘koli
systém znakÛ, jehoÏ pﬁívrÏenci povaÏují oznaãovanou skuteãnost – aÈ implicitnû ãi explicitnû – za absolutnû danou a mimo dosah jakéhokoli dotazování“ (ibid., 124).
Na nejasnosti Waardenburgov˘ch formulací upozornil Hubert Seiwert („,Religionen
und Religion‘: Anmerkungen zu Jacques Waardenburgs Einführung in die Religionswissenschaft“, Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 71,
1987, 225-230: 226-227). Srov. téÏ Martin Kanovsk˘, „Sémantika náboÏenstva a jej
kognitivne základy: Aplikácia na príklade austrálskych aborigénnych náboÏenstiev“,
Religio 7/2, 1999, 145-176: 158-159.
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Ïenství“ (Religion), nebo pﬁinejmen‰ím nûjak˘ obecn˘ pojem vlastního jazyka, jejÏ by bylo moÏné povaÏovat za ekvivalent pojmÛ západní tradice?
Pﬁesto, Ïe lze takové ekvivalenty v nûkter˘ch kulturách najít (v tom byl
W. C. Smith pﬁehnanû kritick˘), jejich sémantické pole se sotva zcela kryje se západním pojmem náboÏenství. Takov˘ pﬁedpoklad by nutnû znamenal omezení v˘zkumu na západní tradici, popﬁ. na tradice, jeÏ nejsou
v tomto bodû Západu vzdálené. Ale ani zde nelze západní pojem náboÏenství jednodu‰e pﬁedpokládat. Druhou moÏností je, Ïe Waardenburg
myslí: Ve zkoumané kultuﬁe je danému faktu pﬁisuzován v˘znam, kter˘
badatel klasifikuje jako náboÏensk˘, a to na základû uveden˘ch kritérií
(„náboÏensk˘“ jako nûjaká kvalita; to, co zakládá smysl a má absolutní
v˘znam). Potom by se v‰ak v obou pﬁípadech jednalo o identifikaci ze
strany badatele a Waardenburg by nemusel trvat na tom, aby byly splnûny
obû dvû podmínky. Z poznámky, Ïe náboÏensk˘ jev je tﬁeba definovat
„jednou zvnûj‰ku, jednou zevnitﬁ“,54 lze snad usuzovat, Ïe Waardenburg
doopravdy pﬁedpokládá, Ïe zkoumaná kultura dan˘ fenomén chápe jako
„náboÏensk˘“. Ve Waardenburgov˘ch studiích lze nalézt ﬁadu v˘povûdí,
které se zdají tuto domnûnku podporovat. Napﬁ. kdyÏ pí‰e, Ïe „deskriptivní koncept“ náboÏenství zahrnuje „v‰e, co dané muslimské komunity povaÏují za souãást svého náboÏenství“.55
Z uvedeného plyne: (1) Fakt, kter˘ religionista jako náboÏensk˘ pouze
identifikuje, nemÛÏe oznaãit jako „náboÏensk˘“, je totiÏ jen „úãinnû“
náboÏensk˘. Zdá se, Ïe se tu Waardenburg prohﬁe‰uje proti vlastnímu zámûru zahrnout do v˘zkumu i jiná fakta neÏ ta, která jsou tradiãnû oznaãována jako náboÏenská. FaktÛm, která ve vlastní kultuﬁe ãi skupinû nejsou
jako náboÏenská nahlíÏena, zde totiÏ není pﬁiznáván plnohodnotn˘ statut,
jsou pouze „úãinnû náboÏenská“. Pak se v‰ak nabízí otázka, jak daleko má
tato kategorie ke kategorii „pseudonáboÏenství“ ãi „pseudonáboÏenského“
faktu, kategorii, která v souãasné odborné religionistické diskusi není uÏívána právû proto, Ïe pﬁedpokládá normativní pojem náboÏenství!56
Pochybnosti nad nenormativností Waardeburgovy konceptualizace náboÏenství vzbuzují rovnûÏ pasáÏe, v nichÏ hovoﬁí o identifikaci „implicitních
náboÏenství“. Podle nûj jsou to pﬁedev‰ím dvû indicie, jeÏ napomáhají
identifikaci tûchto náboÏenství: „Iracionální argumentace dovolávající se
54

„Eine religiöse Erscheinung ist demnach zweifach, von innen und von außen, zu definieren.“ (J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 67).
55 „... descriptive concept of religion encompassing everything that given Muslim communities consider to be part of their religion“ (J. Waardenburg, „In Search of an Open
Concept...“, 229).
56 Hartmut Zinser, heslo „Pseudoreligion“, in: Hubert Cancik – Burkhard Gladigow –
Karl-Heinz Kohl (eds.), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe IV,
Stuttgart: W. Kohlhammer 1998, 359.

16

Jiﬁí Gebelt
absolutních hodnot nebo pÛvod obestﬁen˘ tajemstvím.“57 NemÛÏe se snad
argumentace kﬁesÈanství ãi jiného „explicitního náboÏenství“ jevit zvnûj‰ku jako „iracionální“ a pÛvod kﬁesÈanství jako „obestﬁen˘ tajemstvím“?
Navíc pﬁece vystupuje Waardenburg s nárokem uchopit subjektivní v˘znamy, tzn. jak˘ v˘znam mají daná fakta pro jednotlivé vûﬁící. Jak lze uvedená
identifikaãní kritéria uvést do vztahu se sebepochopením vûﬁících?
(2) Je zde vyÏadována souhra mezi dvûma rovinami diskurzu: rovinou
pﬁedmûtu v˘zkumu (sebepochopení zkoumané kultury) a rovinou religionistického metajazyka. Abychom mohli hovoﬁit o „náboÏenském“ faktu,
musí b˘t jako náboÏensk˘ rozpoznán „jednou zvnûj‰ku, jednou zevnitﬁ“.
Takov˘ poÏadavek souãasná religionistika jednoznaãnû odmítá.58
Problematiãnost uvedeného rozli‰ení je patrná, kdyÏ Waardenburg dále
hovoﬁí o „explicitním“ a „implicitním“ v˘znamu. Jednak v souvislosti
s náboÏensk˘m faktem, jednak v souvislosti s náboÏenstvím rozli‰uje „implicitní v˘znam“ náboÏensk˘ch faktÛ, resp. náboÏenství, tj. v˘znam „hluboce nevûdom˘“, jenÏ „lze postihnout jen nepﬁímo, prostﬁednictvím chování, ﬁeãi ãi v˘razov˘ch prostﬁedkÛ, které o nûm mohou vypovídat jen
mimodûk“.59 Oproti tomu „explicitní v˘znamy náboÏensk˘ch fenoménÛ“
jsou „verbálnû formulované v˘klady vûﬁících“,60 Waardenburg o nich hovoﬁí jako o „zpÛsobech ãtení“ tûchto faktÛ. Jednotlivá fakta jsou rÛzn˘mi
skupinami nebo jednotlivci rÛznû aktivnû „ãtena“, tj. vykládána a uÏívána. Abychom mohli podle Waardenburga mluvit o nûjakém faktu jako
o náboÏenském, musí mu b˘t danou kulturou pﬁisuzován náboÏensk˘ v˘znam a badatelem musí b˘t jako náboÏensk˘ rozpoznán, to znamená, Ïe
„náboÏensk˘“ v˘znam faktu musí b˘t vÏdy explicitní – uvûdomovan˘,
formulovan˘. Jin˘mi slovy: v˘raz „implicitní v˘znam náboÏenského faktu“ je nesmysln˘, neboÈ bychom zde nemohli hovoﬁit o náboÏenském faktu, ale pouze o náboÏensky úãinném faktu, a proto nemá smysl (resp. je
tautologií) hovoﬁit o explicitním v˘znamu náboÏensk˘ch fenoménÛ.
Stejné problémy souvisejí i s Waardeburgov˘m rozli‰ením „explicitních“ a „implicitních“ náboÏenství. Implicitní náboÏenství jsou taková, je57
58

59
60

J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 129.
Napﬁ. Burkhard Gladigow, „Gegenstände und wissenschaftlicher Kontext von
Religionswissenschaft“, in: Hubert Cancik – Burkhard Gladigow – Matthias
Laubscher (eds.), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe I, Stuttgart: W.
Kohlhammer 1988, 26-38; t˘Ï, „Religionsgeschichte des Gegenstandes – Gegenstände
der Religionsgeschichte“, in: Hartmut Zinser (ed.), Religionswissenschaft: Eine
Einführung, Berlin: D. Reimer 1988, 6-37 (ãesk˘ pﬁeklad: Bﬁetislav Horyna – Helena
Pavlincová, Dûjiny religionistiky: Antologie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001,
172-178); Hubert Seiwert, „Religiöse Bedeutung als wissenschaftliche Kategorie“,
Annula Review of the Social Science of Religion 5, 1981, 57-99.
J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 123.
Ibid., 112.
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jichÏ v˘znam „vnímají zainteresované osoby jako náboÏensk˘ nevûdomû“,61 jako explicitní oznaãuje ta náboÏenství, která jejich pﬁívrÏenci chápou jako náboÏenství vûdomû a která tak i vûdomû interpretují. I zde
vyvstává stejná otázka jako v pﬁípadû oznaãení skuteãnû a úãinnû náboÏensk˘: Pﬁedpokládá Waardenburg pojem náboÏenství ve zkouman˘ch
kulturách? I kdyby tyto kultury neznaly pojem náboÏenství, víme, Ïe náboÏenství je identifikováno tam, kde nacházíme náboÏensky vykládané
skuteãnosti, zku‰enosti, normy atp., ale Waardenburg sotva pﬁedpokládá,
Ïe vûﬁící provádûjí takovou identifikaci. Vûﬁící budou sotva povaÏovat „jiné“ skuteãnosti za „náboÏensky vykládané“; je otázka, zda-li by je vÛbec
povaÏovali za „jiné“.
Problém intencí
K pojmu intencí Waardenburg dle vlastních slov dospûl, kdyÏ hledal
hermeneutick˘ prostﬁedek k proniknutí k subjektivním – explicitním ãi
implicitním – v˘znamÛm náboÏensk˘ch faktÛ, takov˘ prostﬁedek, díky
nûmuÏ porozumíme postojÛm a v˘razÛm lidí ãi skupin, jeÏ jsou pﬁedmûtem v˘zkumu. Pﬁitom se jedná o prostﬁedek, kter˘ se primárnû nachází ne
v badateli, n˘brÏ v pﬁedmûtu v˘zkumu, prostﬁedek, kter˘ není svázán
s tradicí badatele, doslova „není vázán na svût pﬁedstav, svût, v nûmÏ Ïije
badatel“.62 To znamená, Ïe v˘zkum náboÏensk˘ch faktÛ a náboÏenství
z hlediska intencí není nûjak˘m znásilnûním reality, není to dle Waardenburga zev‰eobecÀování nûjak˘ch západních modelÛ ãi jejich podsouvání
jin˘m kulturám. „[L]idská skuteãnost, pokud je lidskou skuteãností, je zamûﬁenou ãi intendovanou skuteãností a jako taková musí b˘t ãtena a interpretována.“63
V následujícím textu se zamûﬁím na (1) Waardenburgovo pojetí intencí, (2) na identifikaci „náboÏensk˘ch“ intencí a (3) na prÛbûh vlastního
v˘zkumu intencí.
(1) Waardenburg sice pﬁipomíná, Ïe pojem intence je spojovan˘ jiÏ se
scholastikou a rozvíjen˘ dále fenomenologickou filosofií a existencialismem,64 ale neznám Ïádnou studii, v níÏ by se v souvislosti s vlastním pﬁístupem k intencím odvolával na nûjakou konkrétní filosofickou autoritu
nebo tradici. Ve studii „V˘zkum v˘znamu v náboÏenství“ hovoﬁí o intencích jako o „v˘razn˘ch hnutích smûrujících do budoucnosti, k níÏ ãlovûk
61 Ibid., 123.
62 „... not itself bound to the world in which the scholar lives ...“ (J. Waardenburg,
„Toward a New Style...“, 115).
63 „... human reality, insofar as it is human, is directed or intended reality, and should be
read and interpreted as such“ (ibid., 116-117).
64 Ibid., 116.
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individuálnû nebo ve spoleãenství buìto jiÏ spûje, nebo by pﬁinejmen‰ím
chtûl spût: smûﬁování, které má naopak bezprostﬁední dÛsledky pro souãasnou orientaci ãlovûka“.65 Pokud vím, je tato pasáÏ jedin˘m konkrétnûj‰ím upﬁesnûním jeho pochopení pojmu intence. JenomÏe v pﬁepracované
verzi této studie, publikované ve sborníku Reflexe studia náboÏenství,66
právû tato pasáÏ chybí. Zmûnil Waardenburg svÛj pohled na intence?
Uvedená studie byla poprvé publikována v roce 1973 a lze tedy pﬁedpokládat, Ïe své pojetí autor dále upﬁesÀoval. Pokud ano, v jakém smyslu?
Zamûﬁím se na to, co se o „v˘zkumu intencí“, klíãovém konceptu aplikované hermeneutiky, dozvíme z publikace Bohové zblízka. V této asi nejvlivnûj‰í Waardenburgovû knize a zároveÀ jeho jediném, v ãe‰tinû dostupném díle se o intencích dozvíme následující: lidská subjektivita
a intencionalita jsou pﬁedmûtem fenomenologického pﬁístupu,67 fenomenologick˘ pﬁístup se pokou‰í „porozumût intencionální dimenzi religiozity a víry“,68 „intence pﬁedstavují tûÏi‰tû Ïitého náboÏenství“; hovoﬁí se zde
o rozli‰ení intencí náboÏensk˘ch od nenáboÏensk˘ch, ale vyjádﬁení typu
„intencemi v pﬁístupu aplikované hermeneutiky rozumím“ hledá ãtenáﬁ
marnû. Jako záchytné v˘chodisko snad mÛÏe poslouÏit následující pasáÏ:
„Zab˘vat se v religionistice intencemi znamená studovat nejhlub‰í lidské
motivace a zámûry, které se vynoﬁují ze subjektivní religiozity a které se
následnû objektivizují v pﬁedstavách, v my‰lení a chování.“ MÛÏeme se
tedy domnívat, Ïe intencemi rozumí Waardenburg (nejhlub‰í) lidské motivace a zámûry. Pro tuto domnûnku hovoﬁí i text pÛvodní nûmecké verze
knihy, kde Waardenburg místo o studiu nejhlub‰ích lidsk˘ch motivací
a zámûrÛ hovoﬁí jednodu‰e o „v˘zkumu intencí“ (Erforschung der Intentionen).69 NáboÏenské fenomény by pak byly produktem interakce spirituálních motivací a zámûrÛ (tj. „spirituálních intencí“) a materiálních zájmÛ,70 neboÈ jsou to dle Waardenburga intence a (materiální) zájmy, co
urãuje v˘klad a uÏití jednotliv˘ch náboÏensk˘ch faktÛ a cel˘ch náboÏen65

66
67
68
69
70

„Intentions could perhaps best be called potential movements into future directions into which man, individually or in community, either is going already or at least would
want to go: directions which, in their turn, have immediate consequences for his present orientation.“ (Jacques Waardenburg, „Research on Meaning in Religion“, in:
Theodorus P. van Baaren – Hendrik Jan Willem Drijvers, [eds.], Religion, Culture and
Methodology: Papers of the Groningen Working-Group for the Study of Fundamental
Problems and Methods of Science of Religion, The Hague: Mouton 1973, 109-136:
129).
J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 91-112.
J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 123.
V‰echny následující v˘povûdi viz ibid., 126.
„Unter Intentionsforschung in der Religionswissenschaft verstehen wir die
Erforschung der Intentionen, die in der subjektiven Religion zutage treten.“
(J. Waardenburg, Religionen und Religion..., 241).
J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 112.
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sk˘ch útvarÛ.71 Zdánlivé ﬁe‰ení v‰ak komplikují pasáÏe z jin˘ch studií,
podle nichÏ v pozadí nov˘ch interpretací a aplikací jednotliv˘ch prvkÛ náboÏenského znakového a symbolického systému, popﬁ. v pozadí lpûní na
star‰ích interpretacích a aplikacích, spoãívají „zvlá‰tní materiální zájmy,
psychologické motivace a duchovní (spirituální) intence“.72 Kdyby Waardenburg intencemi skuteãnû a dÛslednû mínil lidské motivace a zámûry,
museli bychom pak od psychologick˘ch motivací rozli‰it duchovní (spirituální) motivace a zámûry. K takovému rozli‰ení se v‰ak Waardenburg nikde nevyjadﬁuje, a tak nezb˘vá neÏ zakonãit marnou snahu dobrat se pﬁesného vymezení pojmu intence tím, Ïe v souvislosti s v˘zkumem
islámsk˘ch probuzeneck˘ch hnutích hovoﬁí Waardenburg o intencích pro
zmûnu jednodu‰e jako o „zámûrech“ (Absichten).73
(2) V pozadí toho, Ïe urãit˘m skuteãnostem je pﬁikládán nûjak˘ v˘znam,
stojí vÏdy urãité intence. Lze tedy ﬁíci, Ïe oblast intencí je onou oblastí, kde
se rozhoduje o tom, zda má nûjak˘ fakt pro ãlovûka náboÏensk˘ v˘znam ãi
nikoli. Slovy Waardenburga: „Právû náboÏenské intence tedy stojí u samého zrodu percepce náboÏensk˘ch v˘znamÛ a stejnû tak i na poãátku jakéhokoli jednání, které tato percepce iniciuje.“74 ZáleÏí na intenci dotyãného,
jak˘ v˘znam pro nûj nûjak˘ fakt má, intence tedy rozhoduje o v˘znamu,
a tím i o náboÏenském v˘znamu. V tomto smyslu jsou intence „srdcem náboÏenství“75 a zároveÀ interpretaãním klíãem náboÏensk˘ch v˘razÛ.76
ProtoÏe ve‰kerá lidská skuteãnost je nahlíÏena jako souhra intencí,77 jeÏ
mohou b˘t protikladné, explicitní i implicitní, primární nebo reflektované,
navíc v jednom v˘razu mÛÏe b˘t pﬁítomno více intencí, je tﬁeba se ptát, jaké intence jsou vlastnû náboÏenské, jak je poznáme? Co rozhoduje o tom,
Ïe nûjaká intence je v urãitém momentu náboÏenská?
Waardenburg hovoﬁí o „náboÏenském“ jako o urãité kvalitû, kterou intence v daném okamÏiku pro urãitého jedince nab˘vá a za urãit˘ch okolností zase ztrácí. Intence se podle nûj stávají náboÏensk˘mi tehdy, „poskytují-li vnímání, interpretacím a chování náboÏenskou dimenzi, která
skuteãnosti udûluje intenzivní, v‰ezahrnující v˘znamy, a poskytují-li prostor pro v˘znamy pﬁesahující kaÏdodenní Ïivot“.78 Intence jsou náboÏenské (doslova „mají náboÏensk˘ náboj“), jestliÏe intendovan˘ objekt do71 J. Waardenburg, Religionen und Religion..., 241.
72 „... specific material interests, psychological motivations, and spiritual intentions“ (J.
Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 231); t˘Ï, „Progress in Research on
Meanings...“, 274.
73 J. Waardenburg, „Ansätze...“, 114-115.
74 J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 126.
75 J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 73.
76 J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 134.
77 Ibid., 117.
78 J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 126.
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stává kvalitu, která absorbuje, pﬁitahuje v‰echnu pozornost, pak zároveÀ
pomûr ãlovûka k tomuto objektu dostává tuto absorbující kvalitu. Taková
absorbující kvalita mÛÏe b˘t zakou‰ena vûdomû, ale ãasto si lidé takové
fascinace nejsou vûdomi.79 Rozli‰ení náboÏenské a nenáboÏenské intence
Waardenburg dále upﬁesÀuje: „Tím, co intenci dává náboÏensk˘ rozmûr, je
dle na‰eho mínûní její orientace a její intenzita. Nastane-li taková situace,
dochází v oãích jednotlivce i celého spoleãenství k promûnû faktické skuteãnosti, k níÏ je taková intence nasmûrována, v náboÏenské fenomény
mající urãit˘ v˘znam.“80 I kdyÏ pominu skuteãnost, Ïe nevím, na jakou
„danou situaci“ se v textu naráÏí, a intenzitou budu rozumût v˘‰e citované „intenzivní, v‰ezahrnující v˘znamy...“, zÛstává zde otázka, co je zde
mínûno „orientací“ intence. KdyÏ za intenci dosadím „zájmy a motivace“
(pﬁedchozí bod v˘kladu), rozhoduje o tom, zda tyto zájmy a motivy jsou
ãi nejsou náboÏenské, kromû jejich intenzity jejich orientace a zamûﬁení.
To by ale znamenalo, Ïe jejich náboÏensk˘ (tzn. jako náboÏensk˘ kvalifikovateln˘) v˘znam se odvíjí od toho, k jakému objektu (faktu, skuteãnosti) se vztahují, jin˘mi slovy by to byl pﬁedmût, co by urãovalo, zda intence je nebo není náboÏenská!81
(3) Pokud máme co do ãinûní se „subjektivním“ v˘znamem, tak i s lidskou intencionalitou, a abychom nahlédli do subjektivních v˘znamÛ, do
v˘znamÛ, které mají fakta pro konkrétní jednotlivce ãi skupiny, musíme tato fakta zkoumat z hlediska intencí tûchto lidí, resp. skupin. Waardenburgovo „základní vûdecké pravidlo“ zní: rozumûní lidsk˘m v˘razÛm, vãetnû
náboÏensk˘ch, vyÏaduje hledání jejich intencí.82 „[P]tát se, jak˘ v˘znam
[fakta/v˘razy] mají nebo mûly, pak znamená pﬁedev‰ím ptát se: co je ãi bylo intendováno.“83 Intence v‰ak nemají povahu empirick˘ch faktÛ, jak je tedy mÛÏe badatel uchopit? V˘razy a náboÏenské interpretace je tﬁeba zkoumat „s ohledem na lidské intence, jeÏ se v nich objektivizují“.84 Jednotlivé
v˘razy ãi jejich prvky je tﬁeba dle Waardenburga chápat jako naráÏky nebo
poukazy (references or hints),85 poukazující k intencím zkouman˘ch lidí.
V˘zkum se tak ubírá metodou zpûtného postupu: od v˘razÛ (tj. empirick˘ch
faktÛ) k (pﬁedpokládan˘m) intencím, jeÏ jsou v jejich základu.
79
80
81
82
83
84
85

J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 69.
J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 126.
Podle Waardenburga rozhoduje o náboÏenské kvalitû vnímání, v˘razu, chování, v˘kladu a aplikace zamûﬁení intence („... ihre mögliche religiöse Qualität wird letztlich
von der Ausrichtung der Intention bestimmt“) (Religionen und Religion..., 244).
J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 116-117.
„... to ask what they mean or meant then mainly comes down to the question: what was
or is intended?“ (J. Waardenburg, „Research on Meaning...“, 113).
„... im Hinblick auf die in ihnen sich objektivierenden menschlichen Intentionen“ (J.
Waardenburg, Religionen und Religion..., 242).
J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 103.
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ProtoÏe intence, jeÏ nemají povahu empirick˘ch faktÛ, nelze uchopit
bezprostﬁednû, je tﬁeba jednotlivé intence na základû dostupn˘ch dokladÛ
„rekonstruovat“, coÏ implikuje „(re)konstituci du‰evního svûta“86 vûﬁícího. Badatel se „pokou‰í rekonstituovat existenciální problémy a transcendentní poukazy ãi prÛlomy, jeÏ leÏí za urãit˘mi v˘razy, které zkoumá“.87
Waardenburg uÏívá pﬁirovnání fenomenologa (nového stylu!) k psychoanalytikovi: k dosaÏení platné interpretace intencí musí badatel projít „procesem katarze“, aby dospûl na úroveÀ intencionality.88 „Fenomenologie
nového stylu tak mÛÏe b˘t naz˘vána psychoanal˘zou kulturních a náboÏensk˘ch v˘razÛ v termínech lidské intencionality.“89 Úspûch snahy o porozumûní „z velké ãásti závisí na jeho [badatelovû] schopnosti alespoÀ doãasnû rekonstituovat náboÏenské univerzum, které v˘raz dosvûdãuje,
a interpretovat tento v˘raz ve svûtle toho, co je v nûm ,transcendentní‘ nebo co mÛÏeme nazvat jeho náboÏensk˘m pozadím.“90 Rekonstrukce, kterou badatel postupuje, je zaloÏena na pﬁedpokladu, Ïe je moÏné tato duchovní univerza druhého ãlovûka rekonstruovat. Podle Waardenburga se
tak dûje na základû „vûdomí spoleãné lidské situace“ a „vûdomí spoleãn˘ch otázek, s nimiÏ se lidé v rozliãn˘ch konkrétních situacích musejí vyrovnávat“.91 KdyÏ se na tento pﬁedpoklad, Waardenburgem nijak dále netematizovan˘, podíváme ve svûtle dûjin oboru, zﬁetelnû se dle mého ukáÏe
dvojí: (1) JiÏ v porovnání s Wachov˘m postulátem v˘zkumu tzv. relativ86 Ibid., 103.
87 „... the scholar attempts to reconstitute the existential problems and the transcendent
references or openings which lie behind the specific expressions he is investigating“
(J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 103). Rekonstrukce existenciálních
situací spoãívajících v základu jednotliv˘ch náboÏensk˘ch faktÛ je dÛleÏitou souãástí
Eliadeho kreativní hermeneutiky: „Nejvût‰ím pﬁínosem religionistiky je její snaha o to,
odkr˘t v nûjakém ,faktu‘ podmínûném historick˘m momentem a kulturním stylem
epochy existenciální situaci, jeÏ jej umoÏnila.“ („The greatest claim to merit of the history of religions is precisely its effort to decipher in a ,fact‘, conditioned as it is by the
historical moment and culture style of the epoch, the existential situation that made it
possible.“) (Mircea Eliade, „Methodological Remarks on the Study of Religious
Symbolism“, in: Mircea Eliade – Joseph M. Kitagawa, The History of Religions:
Essays in Methodology, Chicago: University of Chicago Press 1959, 86-107: 89).
Waardenburg zpoãátku hovoﬁil o svém pﬁístupu jako o „existenciální fenomenologii
náboÏenství“ („Phenomenology of Religion...“, 105-106).
88 J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 107.
89 „Thus, new style phenomenological research may be called a psychoanalysis of cultural and religious expressions in terms of man’s intentionality.“ (ibid., 107).
90 „... largely depends on his ability to reconstitute the religious universe to which the expression testifies at least temporarily, and to interpret this expression in the light of
what is transcendent in it or what we may call its religious background“ (ibid., 103).
91 „Das Verstehen der Ausdrücke von Anderen ist grundsätzlich möglich durch das
Bewußtsein einer gemeinsamen menschlichen Situation und durch das Bewußtsein von
gemeinsamen Fragen, womit Menschen in verschiedenen konkreten Situationen sich
auseinanderzusetzen haben.“ (J. Waardenburg, „Religion vom Blickpunkt...“, 72).
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ního apriori,92 natoÏ pak v souvislosti se soudob˘mi diskusemi o kulturní
podmínûnosti religionistiky, se ukazuje aÏ pﬁekvapující optimismus (naivita?) takového pﬁedpokladu; (2) nepopiratelná afinita s van der Leeuwov˘m
homo sum, humani nil a me alienum puto,93 jeÏ zakládalo moÏnost rozumûní podle klasické fenomenologie náboÏenství.
V˘zkumem intencí se Waardenburg ﬁadí jednoznaãnû do proudu rozumûjící religionistiky, jeÏ má koﬁeny ve Schleiermacherovû a Diltheyovû
hermeneutice. To není samozﬁejmû nic pﬁekvapujícího, neboÈ on sám se
povaÏuje za kritického pokraãovatele této tradice. Pﬁi pohledu na jeho
„anal˘zu intencí“ vyvstává otázka, nakolik se mu doopravdy daﬁí vyvarovat se chyb rozumûjící religionistiky, resp. klasické fenomenologie náboÏenství, chyb, které jí sám vyãítá. Pﬁitom právû ve v˘zkumu intencí spatﬁuje Waardenburg „prÛlom“ vÛãi klasick˘m fenomenologiím náboÏenství
(van der Leeuw, Heiler ad.). Tento prÛlom dle nûj spoãívá v tom, Ïe náboÏenství zde není interpretováno na základû vlastní zku‰enosti badatele,
jak je pﬁíznaãné pro rozumûjící religionistiku, n˘brÏ na základû v˘razÛ jin˘ch lidí. Ale i zde se po badateli poÏaduje, aby kromû dÛkladné znalosti
faktÛ a kontextu vyvinul (skrze dokonalou obeznámenost s ideály, aspiracemi, iluzemi a frustracemi, které vyjadﬁuje jeho materiál) „urãit˘ druh citu pro ,intendované objekty‘, k nimÏ dané intence poukazují“.94 To se nûkterému badateli mÛÏe podaﬁit více, nûkterému ménû, kaÏdopádnû lze
takov˘ prÛnik tûÏko podrobit metodice. Podobnû jako Schleiermacherovo
reproduktivní rozumûní postupovalo od v˘razÛ (pojmÛ, textÛ) k pÛvodní
intenci a interpret se snaÏil za pomoci divinace „uhádnout“ pÛvodní zámûr
autora, i v aplikované hermeneutice, dle Waardenburgov˘ch vlastních
slov, zÛstává prostor pro „vûdecké uhadování“ (scholarly guesswork).95
ZároveÀ se tak Waardenburg pohybuje velmi blízko postupu, jenÏ je základem rozumûjícího pﬁístupu v religionistice, diltheyeovskému rozumûní
na základû vcítûní.96
92
93
94
95
96

Wachem rozvrÏeného, ale nerealizovaného. Srov. Joachim Wach, Religionswissenschaft: Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung, Leipzig:
Hinrichs 1924, 143.
Gerardus van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, Tübingen: J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) 21956, 773.
„... a kind of feel for the ,intended objects‘ to which these intentions refer ...“ (J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 106).
Ibid., 99. Za urãit˘ch okolností mÛÏeme dle Waardenburga („The Category of
Faith...“, 88) tyto v˘znamy „uhádnout se slu‰nou pravdûpodobností“ („guess them
with reasonable probability“).
Srov. H. J. W. Drijvers – L. Leertouwer, „Epilogue“, in: Theodorus P. van Baaren –
Hendrik Jan Willem Drijvers (eds.), Religion, Culture and Methodology: Papers of the
Groningen Working-Group for the Study of Fundamental Problems and Methods of
Science of Religion, Den Haag: Mouton 1973, 159-168: 167; John Daniels, „How New
is Neo-Phenomenology?: A Comparison of the Methodologies of Gerardus van der
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Na rozdíl od klasické fenomenologie náboÏenství v‰ak Waardenburg
tuto problematiku reflektuje. To se projevuje ve dvou bodech: (1) je si vûdom mezí tohoto pﬁístupu a problémÛ s ním spojen˘ch; (2) zdÛrazÀuje
nutnost stále korigovat nahlédnutí intencí, resp. subjektivních v˘znamÛ,
empirick˘m materiálem.
(1) Waardenburg sám upozorÀuje na to, Ïe intence nemají empirickou
povahu a jejich existence je pouh˘m pﬁedpokladem, pravdûpodobnou vûdeckou hypotézou.97 MoÏnost úspû‰ného nahlédnutí se zvy‰uje, je-li pﬁedmûtem v˘zkumu Ïijící jedinec nebo skupina, kde je moÏné verifikovat nahlédnutí dotazy atp., dÛleÏité je rovnûÏ mnoÏství dokladÛ, jeÏ zvy‰uje
„hypotetickou pravdûpodobnost“ rekonstrukce „du‰evních svûtÛ“ (mental
universes) jedince ãi skupiny.98 Pﬁesto Waardenburg pﬁipou‰tí, Ïe v mnoha pﬁípadech, a to nejen v minulosti, ale i v pﬁítomnosti, nelze urãitou intenci, jeÏ je v základu vyjádﬁení nebo jednání, s jistotou vysledovat.99
(2) Svá nahlédnutí v˘znamu/v˘znamÛ, svoji rekonstrukci musí badatel
ovûﬁovat, verifikovat na základû empirick˘ch dat a logickou reflexí a verifikací.100 Vûren fenomenologické tradici pﬁipomíná Waardenburg epoché, jakoÏto proceduru k dosaÏení maximální objektivity v˘zkumu suspenzí „soudÛ o skuteãnosti a pravdû“, pﬁirozeného svûta badatele
(pﬁedsudkÛ a pﬁedpokladÛ), otevﬁením badatele esenciálním problémÛm
lidské existence a zamûﬁením na objekt v˘zkumu.101 Do jaké míry a jak je
taková „suspenze“ moÏná, jaké problémy a na základû ãeho povaÏuje za
„esenciální“, v‰ak Waardenburg (pokud vím) nerozvádí.
Závûrem
Z hlediska religionistické hermeneutiky pﬁedstavuje Waardenburgova
aplikovaná hermeneutika jednoznaãnû pokrok. Ten spoãívá v redukci anal˘zy v˘znamÛ na rovinu „subjektivních“ v˘znamÛ. DÛraz na tematizaci
sebepochopení vûﬁících spojuje aplikovanou hermeneutiku s dialogickou
religionistikou W. C. Smitha, na rozdíl od nûj v‰ak Waardenburg rozpracovává hermeneutiku jako souãást empirické religionistiky (trvá na postulátech verifikace, resp. falsifikace v˘sledkÛ) a rozumûní nahlíÏí jako korelát vysvûtlení. Tím se snaÏí vyhnout v˘‰e naznaãen˘m mezním pozicím,
chápajícím religionistiku buìto podle modelu pﬁírodních vûd jako vûdu vy-
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Leeuw and Jacques Waardenburg“, Method and Theory in the Study of Religion 7,
1995, 43-55: 50-51.
J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 134.
J. Waardenburg, „The Category of Faith...“, 87.
J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 134.
J. Waardenburg, „Phenomenology of Religion...“, 106.
Ibid., 111.
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svûtlující, nebo jako vûdu pouze rozumûjící. S vysvûtlením jakoÏto korelátem rozumûní souvisí zmínûn˘ dÛraz na tematizaci kontextu. Ten plyne
zároveÀ z Waardenburgovy deontologizace pﬁedmûtu v˘zkumu. V perspektivû Waardenburgovy religionistiky neexistují náboÏenské skuteãnosti, fenomény nebo systémy o sobû.102 Jednotlivá náboÏenství nejsou více ãi
ménû specifickou entitou, jeÏ je oddûlitelná od jin˘ch oblastí, ale spí‰e souãástí „‰iroké kulturní tradice“, v jejímÏ rámci jsou urãité prvky nahlíÏeny
jako nesoucí zvlá‰tní v˘znam. Pro adekvátní pochopení zkoumaného náboÏenství je proto potﬁebná dÛkladná znalost ‰ir‰í kulturní tradice.103
Kritické zhodnocení Waardenburgova pﬁístupu komplikuje zãásti skuteãnost, Ïe se jedná o koncept soudob˘, a chybí tudíÏ vût‰í ãasov˘ odstup. Na
základû pramenÛ, které mám k dispozici, se pﬁesto domnívám, Ïe paradoxnû právû metoda, jeÏ mûla pﬁekonat problémy klasické fenomenologie, se
ukazuje jako nejvíce sporná a zároveÀ odkazující k problémÛm spojen˘m
s klasickou fenomenologií náboÏenství. Jin˘mi slovy, WaardenburgÛv zámûr kriticky korigovat pﬁístup klasické fenomenologie tak, aby mohl fenomenologick˘ pﬁístup zÛstat legitimní souãástí religionistického studia náboÏenství, se ukazuje jako problematick˘. Problémy spojené s v˘zkumem
intencí lze shrnout do dvou bodÛ: (1) Není pﬁesnû jasné, co intencemi míní;
cel˘ koncept postrádá precizní konzistentní uchopení. (2) Ve pracích, jeÏ
mám k dispozici, lze vysledovat následující tendenci: ve studiích
z 80. a 90. let se Waardenburg vyh˘bá konkrétnûj‰í ãi vûcnûj‰í tematizaci v˘zkumu intencí. To by mohlo vést k domnûnce, Ïe v˘chodiska prací ze 70. let,
shrnutá pﬁedev‰ím ve sborníku Reflexe studia náboÏenství,104 zãásti opustil.
JenomÏe Waardenburg se (a) nikdy od tûchto prací nedistancoval, ani se nepokusil koncept anal˘zy intencí explicitnû reformulovat, a v posledních studiích na tyto star‰í práce soustavnû odkazuje. (b) Na úrovni programov˘ch
prohlá‰ení a velmi obecn˘ch v˘povûdí o intencích neustále hovoﬁí.
Od nejstar‰ích aÏ po nejnovûj‰í práce trvá Waardenburg na nároku tematizovat interpretace jednotliv˘ch vûﬁících. V této souvislosti v‰ak nutnû
vyvstává otázka, jejímuÏ zodpovûzení se nevyhne Ïádn˘ religionistick˘
pﬁístup, jenÏ vystupuje s podobn˘m nárokem. Je to problém plurality subjektivních v˘znamÛ. V knize Bohové zblízka Waardenburg zdÛrazÀuje, Ïe
„[p]ﬁi na‰em v˘zkumu uvaÏujeme o právû tolika explicitních v˘znamech
102 Ibid., 99.
103 J. Waardenburg, „In Search of an Open Concept...“, 228. NáboÏenství chápe jako jeden
z v˘razÛ kultury (Kulturäußerungen), podobnû jako napﬁ. umûní („Ansätze...“, 98).
104 Jedná se pﬁedev‰ím o studie „Phenomenology of Religion: A Scholarly Discipline,
a Philosophy, or an Art?“ a „Toward a New Style Phenomenological Research on
Religion“, in: Jacques Waardenburg, Reflections on the Study of Religion: Including
an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw, (Religion and Reason 15), The
Hague – Paris – New York: Mouton 1978, 91-112 a 113-137.
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náboÏensk˘ch fenoménÛ, kolik mezi poslednû jmenovan˘mi [vûﬁícími]
existuje jednotliv˘ch v˘kladÛ. KaÏd˘ explicitní v˘znam totiÏ pﬁedpokládá
zvlá‰tní vûdom˘ v˘klad, kter˘ se mÛÏe od vûﬁícího k vûﬁícímu znaãnû rÛznit.“105 JenomÏe ani v teoretick˘ch studiích, ani v aplikacích se Waardenburg nezab˘vá otázkou, jak zabránit tomu, aby se religionistika nerozpadla v tematizaci nekoneãného mnoÏství subjektivních v˘povûdí, resp.
v˘znamÛ dan˘ch faktÛ pro jednotlivé vûﬁící. Lze z citované pasáÏe vyvodit, Ïe kdyÏ budeme zkoumat nûjaké obrozenecké islámské hnutí, budeme
se zajímat o interpretace v‰ech zúãastnûn˘ch, nebo jen nûkter˘ch, v tom
pﬁípadû kter˘ch?
Waardenburg vystavûl koncept aplikované hermeneutiky na problematice, která je mu vlastní, na problematice studia islámu. Velice záhy byl
kritizován za to, Ïe jeho metoda je nevhodná pro náboÏenství minulosti,106
ale on sám nevystupuje s nárokem na univerzalitu svého pﬁístupu a pﬁipou‰tí, Ïe „Ïivá náboÏenství“ jsou pﬁednostnû pﬁedmûtem aplikované hermeneutiky.107 Tento fakt podle mû nezpochybÀuje koncept aplikované
hermeneutiky jako takov˘. Stejnû jako se religionistika (zatím) rozlouãila
se syntetick˘mi pracemi typu Heilerova, van der Leeuwa ãi Eliadeho
srovnávacího kompendia,108 musí se rozlouãit i s my‰lenkou jednotné metody. Ostatnû v soudob˘ch religionistick˘ch pracích je pluralita metod
uvnitﬁ religionistiky (metodick˘ pluralismus) pojímána jako pﬁednost religionistiky. Zmínûné omezení vypl˘vá jednak z metody anal˘zy intencí: ne
vÏdy (a to ani u souãasn˘ch náboÏenství) je snadné, resp. vÛbec moÏné,
intenci v daném materiálu vysledovat, ale pﬁece jen je to snaz‰í, máme-li
moÏnost komunikace s dan˘m jedincem nebo spoleãenstvím,109 jednak ze
spolupráce sémantického a fenomenologického v˘zkumu: aplikovaná hermeneutika se mÛÏe osvûdãit pﬁedev‰ím pﬁi studiu náboÏensk˘ch systémÛ,
v nichÏ lze identifikovat urãité základní prvky dané tradice a její rÛzná
„ãtení“, rÛzné interpretace tohoto systému, jeÏ dávají vzniknout jednotliv˘m dílãím systémÛm.110
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J. Waardenburg, Bohové zblízka..., 112.
H. J. W. Drijvers – L. Leertouwer, „Epilogue...“, 167.
J. Waardenburg, „Ansätze...“, 101.
Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, (Die Religionen der
Menschheit 1), Stuttgart: W. Kohlhammer 1961, 21979; Gerardus van der Leeuw,
Phänomenologie der Religion, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1933, 21956;
Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris: Payot 1949.
109 J. Waardenburg, „Toward a New Style...“, 134.
110 Dal‰í zúÏení pole v˘zkumu plyne napﬁ. z Waardenburgova poÏadavku odkr˘vat subjektivní v˘znamy na základû „komunikace, pokud moÏno vûdecké spolupráce s jedinci tohoto spoleãenství“ („... eine Kommunikation, wenn möglich eine wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit Personen dieser Gemeinschaft“) („Religionsphänomenologie
2000...“, 458).
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ZUSAMMENFASSUNG
Die angewandte Hermeneutik von Jacques Waardenburg. Semantische und phänomenologische Religionsforschung
Der Verfasser beschreibt die drei Ausgangspunkte der angewandten Hermeneutik und
stellt die damit zusammenhängenden Probleme dar. Waardenburg gilt als Vertreter des sog.
„offenen“ Religionskonzeptes, durch den er sich gegenüber „normativen” Religionsbegriff
der klassischen Religionsphänomenologie ausgrenzt. Seine Hermeneutik geht davon aus,
dass (1) einzelne Tatbestände oder Systeme nicht an sich „religiös“ sind, erst bestimmte
(„religiöse”) Deutung macht sie „religiös“; daraus folgt, dass „Religionen“ nur Konstrukte
sind. (2) Die religiöse Bedeutung dieser Tatbeständen entsteht als Folge von bestimmten
Intentionen, die erst erforscht werden sollten (phänomenologische Forschung). (3) Die
Religionen sind als „zusammenhängende, aber wesentlich offene Zeichen- und Symbolsysteme” zu begreiffen. Die angewandte Hermeneutik erforscht die „religiöse“ Deutungen
der bestehenden Zeichen- und Symbolsysteme (semantische Forschung).
Der Beitrag der angewandten Hermeneutik liegt besonders darin, dass sie sich auf die
von J. Waardenburg als „subjektiv“ genannte Bedeutungen orientiert, die die Tatbeständen
oder Religionen von Einzelnen oder von sozialen Gruppen bekommen. Es wird gefordert,
dass diese Sinndeutungen dem jeweiligen Kontext nach untersucht, bzw. aus ihm erklärt
sein sollen, womit die einseitige Betonung des Verstehens und Vernachlässigung des
wissenschaftlichen Erklärens vermeidet wird. Zu den subjektiven Bedeutungen gelangen
wir nach Waardenburg durch die Erforschung der Intentionen der konkreten Religionsgemeinschaften oder Personen. Diese Intentionsforschung wird von J. Waardenburg als
entscheidendes Moment der kritischen Distanz gegenüber der veralteten sog. verstehenden
Religionsphänomenologie angesehen. Die Analyse von subjektiven Bedeutungen wird aber
von zahlreichen Problemen begleitet: (1) Der Intentionskonzept ist nicht eindeutig;
Waardenburg nennt die Intentionen „tiefste menschliche Motivationen und Absichten”,
oder aber spricht er einfach von den „Absichten”. Diese Unklarheiten im Intentionskonzept
verursachen auch, dass dem Verfasser strittig zu sein scheint, ob es dem Waardenburg
gelungen ist, auf Abstand von der kritisierten verstehenden Religionsphänomenologie zu
gehen. (2) Es folgt aus Waardenburgs Texten nicht klar, wie die Intentionsforschung
konkret aussehen soll; auch die Aufsätze, auf die als Beispiele aufmerksam gemacht wird,
bringen keine Klarheit in die Sache. Waardenburg versucht zu beweisen, dass sein hermeneutischer Ansatz mit identischen Mengen von expliziten Bedeutungen der religiösen
Phänomenen rechnet, die es unter den Religionsangehörigen gibt. Wie wird dann aber mit
der Pluralität der subjektiven Interpretationen umgegangen? Wird beispielweise eine der
neuen islamischen Bewegungen untersucht, kommen die Interpretationen von allen
Beteiligten wirklich zum Wort? Wie kann man verhindern, dass die Forschung nicht in
Aufzählung von Unmengen der religiösen Deutungen zerfällt? Welche Kriterien müssen
wir haben, um die wenigen konkreten Interpretationen daraus auszuwählen und als
repräsentativ zu bestimmen?
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