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âeská religionistika bûhem posledních
patnácti let nevydala pﬁíli‰ mnoho prací
z dûjin a metodologie religionistiky. Jen velmi pozvolna se daﬁí zaplÀovat znaãné trhliny v religionistické literatuﬁe, která by podávala souhrnnûj‰í informace o v˘voji
religionistiky jako oboru a systematick˘m,
pﬁehledn˘m a na studiu pÛvodních prací zaloÏen˘m zpÛsobem zpﬁístupnila díla tûch
badatelÛ, kteﬁí v˘znamnû ovlivnili studium
náboÏenství v 19. a 20. století. Takovéto
práce jsou v porovnání s poãtem prací z dûjin náboÏenství ve znaãném nepomûru, aÈ uÏ
se jedná o pÛvodní práce ãesk˘ch autorÛ nebo pﬁeklady. Studium religionistiky, jejích
moÏností a pﬁedpokladÛ, je nepochybnû
stejnû dÛleÏité jako studium náboÏenství.
Znalost a rozumûní tomu, jak rozumíme, totiÏ formuje základy kaÏdého lidského poznání, vãetnû této vûdy.
V loÀském roce vydalo brnûnské nakladatelství CDK publikaci Karla Skalického
V zápase s posvátnem: NáboÏenství v religionistickém bádání. Obsahovû bychom tuto knihu zaﬁadili nejspí‰ do dûjin religionistiky a vhodnû mÛÏe pﬁi studiu povahy oboru
doplÀovat antologickou práci Bﬁetislava
Horyny a Heleny Pavlincové Dûjiny religionistiky, která vy‰la o nûkolik let dﬁíve (Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001).
Karel Skalick˘ patﬁí mezi známé ãeské
autory, kteﬁí dﬁíve pÛsobili v emigraci. Jeho
kniha pÛvodnû vy‰la italsky v ¤ímû jiÏ v roce 1982. Z tûchto dÛvodÛ práce nezahrnuje
poznatky a diskuse religionistÛ za posledních dvacet let. Doplnûní knihy o kapitolu,
ve které by bylo o souãasném dûní v oboru
pojednáno, by v‰ak bylo nanejv˘‰ na místû
a dodalo by jí na celistvosti. Tato absence
nakonec navádí i k domnûnce, Ïe autor se jiÏ

religionistice systematicky nevûnuje a není
s oborem v kontaktu.
Pﬁínos práce Karla Skalického spoãívá
pﬁedev‰ím v tom, Ïe vlastním zpÛsobem,
nikoli tedy z druhé ruky, jak b˘vá nûkdy
v pﬁípadû úvodu do disciplíny zvykem,
zpracovává nesãetné mnoÏství primární religionistické literatury. Její pﬁehled a ‰íﬁe poukazuje na autorovu v˘teãnou erudici a vynikající vhled do problematiky, navíc je‰tû
v dobû, kdy byla religionistika v ãeském
prostﬁedí prakticky neznám˘m oborem. Práce je vûcná a hlavnû precizní, po odborné
stránce jí nelze nic podstatného vytknout.
âeskému ãtenáﬁi je známá také dﬁívûj‰í
kniha Karla Skalického Po stopách neznámého boha, která vy‰la pÛvodnû ãesky uÏ
v roce 1994 (Praha: Aula 1994; Svitavy:
Tirinitas – ¤ím: KﬁesÈanská akademie 21999;
Svitavy: Trinitas 32003). Jedná se ve skuteãnosti o jakousi zkrácenou verzi pÛvodního italského vydání, které vychází v úplnosti aÏ
nyní.
Kniha V zápase s posvátnem se soustﬁedí
pﬁedev‰ím na popis a anal˘zu prací v˘znamn˘ch pﬁedstavitelÛ moderní vûdy o náboÏenství. Pojednává tedy o zápase moderní vûdy,
kter˘, má se za to, byl nûkdy spí‰e bojem
neÏ jen zápasem. O osobních postojích autora se mÛÏeme doãíst hlavnû v samotném
závûru knihy, ale také ve shrnutích, která
jsou umístûna za kaÏdou kapitolou. Z nûkter˘ch ãástí textu se mÛÏe zdát, Ïe autorovi
jsou blízké závûry historicko-kulturní ‰koly,
kterou zaloÏil katolick˘ badatel W. Schmidt
(viz napﬁ. s. 68-69), av‰ak z textu je patrn˘
i jeho kritick˘ postoj k nim (s. 71, 150).
V úvodu se autor snaÏí pﬁiblíÏit otázku
definice pﬁedmûtu religionistiky, tedy náboÏenství. UpozorÀuje na její obtíÏe a domnívá se, Ïe pﬁedmût religionistiky je sv˘m
zpÛsobem specifick˘ a nejedná se o pﬁedmût
jako kter˘koli jin˘. Pﬁiklání se k názoru Gerarda van der Leeuwa, Ïe vûda se nemÛÏe
vyjadﬁovat k otázkám, které pﬁekraãují oblast pﬁirozeného svûta a je schopna na náboÏenství zkoumat pouze náboÏensky motivované jednání ãlovûka (s. 20). V˘povûì
o náboÏenství je vlastnû v˘povûì o nás sam˘ch, pﬁiãemÏ náboÏenská skuteãnost má
podle autora nejen dimenzi vertikální, ale
i horizontální, a v‰e se tak mÛÏe stát pro-
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stﬁedkem hierofanie. Následnû podává standardní typy definic náboÏenství jako napﬁ.
etymologickou, esencialistickou, minimální, sociologickou, funkcionální, a upozorÀuje, Ïe náboÏenskou zku‰enost nelze
redukovat na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní faktory, neboÈ se jedná
o vztah vzájemnû podmínûn˘ a dialektick˘
(s. 35). Religionistika je pak vûdou, která se
zab˘vá studiem funkcí náboÏenské skuteãnosti.
Následující kapitoly 2 a 3 se vûnují pﬁedev‰ím jednotliv˘m metodologick˘m pﬁístupÛm pﬁi studiu náboÏenství: symbolické
‰kole, ‰kole mytologie pﬁírody a teoriím,
které se snaÏily zodpovûdût otázku po pÛvodu náboÏenství (napﬁ. animismus, pre-animismus, magie, pre-magismus, totemismus).
Dále se autor soustﬁedí na psychologii
náboÏenství v podání Sigmunda Freuda
a C. G. Junga, a to v kapitole 4 a 5 pod názvem „NáboÏenství na ,divanu‘“. Následující ãást je vûnována historicko-etnologick˘m
studiím. Kapitoly 6, 7, 8, a 9 pojednávají
o sociologické ‰kole (Durkheim), historicko-kulturní ‰kole, problému monoteismu
(Pettazoni) a morfologicko-kulturní ‰kole
(Jensen). V 10. kapitole se autor zamûﬁuje
na marburskou ‰kolu (Otto) a v 11. kapitole
na morfologii posvátna (Eliade). Následuje
funkcionalistická ‰kola (Malinowski)
a strukturalistická ‰kola (Radcliffe-Brown,
Dumézil, Lévi-Strauss). Poslední, ob‰írná
ãást charakterizuje americkou sociologii náboÏenství, ale omezuje se pouze na její dva
tehdy dominující pﬁedstavitele (Bellah, Berger).
V závûru se autor zab˘vá otázkou dÛleÏitou nikoli z hlediska religionisty, ale vûﬁícího teologa, a to, zda je náboÏenství antropofanií nebo teofanií: zjevuje nebo vyjevuje
se v náboÏenství ãlovûk ãi samotn˘ bÛh?
Podle nûj není náboÏenství ani jedním, ale
ani druh˘m, protoÏe obojím. V tomto pﬁípadû v‰ak autor pﬁechází z pozice vûdecké do
pozice vyznavaãské a snad, ﬁeknûme moÏná
i zámûrnû, vstupuje do oblasti víry.
V této souvislosti se domnívá, Ïe náboÏenství je univerzální antropologickou daností, projevem zvlá‰tních kvalit ãlovûka,
a Ïe náboÏensk˘m mÛÏe b˘t pouze ãlovûk,

nikoli jiné Ïivoãi‰né druhy. „NáboÏenská
skuteãnost jako hierofanie je tedy epifanií
ãlovûka, neboli antropofanií“ (s. 284). První
na‰e otázka se vztahuje k pojmu univerzální. Pokud autor v tomto pﬁípadû pﬁedpokládá, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je bytostí potenciálnû
náboÏenskou, coÏ by znamenalo pouze posun Rahnerova pojetí anonymního kﬁesÈanství, potvrzuje tím jen kﬁesÈansk˘ náboÏensk˘ exkluzivismus.
Také pﬁedpoklad, Ïe náboÏenskost je
urãením pouze ãlovûka, je jistû velmi pravdûpodobn˘, nicménû vychází z trvalého
pﬁedporozumûní Ïidovsko-kﬁesÈanského
my‰lení, Ïe právû ãlovûk je vrcholem stvoﬁení a v˘luãnou bytostí. NáboÏenství je z této pozice chápáno jako produkt, kter˘ se váÏe na v˘vojové stádium Ïiv˘ch bytostí a je
zároveÀ jejich odli‰ujícím znakem. Problematické je také tvrzení, které autor povaÏuje za dosti roz‰íﬁené, Ïe vûdci pﬁekraãují své
kompetence tvrzením, Ïe „BÛh nejen Ïe je
projevem ãlovûka, ale není ani niãím jin˘m,
neÏ jen tím“ (s. 284). Toto konstatování bohuÏel není doloÏeno. Nelze v‰ak nesouhlasit, Ïe pokud vûdec nûco takového tvrdí, nebo naopak odmítá, vstupuje tak do oblasti
filosofie náboÏenství nebo náboÏenské filosofie, ãímÏ zpochybÀuje postulát moderní
vûdy. I vûda jako celek rovnûÏ pﬁekraãuje
své kompetence v pﬁípadû takov˘chto závûrÛ a stává se tak svého druhu filosofií.
ProtoÏe autor je katolick˘m knûzem
a profesnû se vûnuje fundamentální teologii
a dogmatice, jedná se o dal‰í ãeskou práci,
která se chtû nechtû, více ãi ménû, musí pohybovat na pomezí mezi religionistikou
a teologií, na pomezí disciplín, jejichÏ vztah
je vztahem staré a nové vûdy, vztahem nepochybnû citliv˘m a komplikovan˘m. Víme
v‰ak, Ïe není ãisté a nepodmínûné vûdy a Ïe
interdisciplinarita má smyl pouze v pﬁípadû,
kdy neklade Ïádná ideologická omezení.
Ideologizace moderní vûdy je nakonec stejnû váÏn˘m problémem. Pohybovat se na jakémkoli pomezí, jak je tomu v pﬁípadû tohoto autora, je vÏdy velmi obtíÏné a pﬁiná‰í
s sebou i jistá rizika. âas od ãasu z autorova
textu probleskuje jeho kﬁesÈanské pﬁesvûdãení, které v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁechází
aÏ do roviny osobního vyznání (napﬁ. s. 52,
114, 289-292), coÏ mÛÏe budit dojem, Ïe se
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mu ne zcela podaﬁilo dostát vûdeckému poÏadavku neutrality. Napﬁíklad pﬁi hodnocení
Tylorov˘ch závûrÛ, Ïe nejen du‰e, ale i náboÏenství mÛÏe b˘t povaÏováno za jednu
velkou iluzi lidstva a religionistika tak za
vûdu o této iluzi, si bohuÏel autor nezachoval jemu vlastní nadhled a odstup. Jeho odsudek: „A to je trochu moc!“ (s. 52) vyznívá
aÏ pﬁíli‰ kazatelsky mravokárnû.
K zásadnímu posunu v‰ak dochází aÏ
v samotném závûru, kde autor dosti ne‰Èastnû dává najevo, Ïe rovina vûdy a víry je pro
nûj osobním problémem, se kter˘m se obtíÏnû pot˘ká a opou‰tí aÏ do té doby vûdeckou
solidnost. Tato závûreãná epizoda pak
umen‰uje serióznost, která je knize jinak
vlastní. Skalického práce celkovû pÛsobí asi
takto: od zápasu s vûdou o náboÏenství k zápasu s posvátnem. MoÏná se ãtenáﬁ nezbaví
dojmu, Ïe se jedná spí‰e neÏ o zápas moderní vûdy o zápas osobní, zápas s dobr˘m koncem, radostnou zvûstí (s. 292).
Na tomto pﬁíkladu se ukazuje, Ïe ani otevﬁenou, natoÏ uzavﬁenou ortodoxii nelze,
a pokud ano, tak jen s nejvût‰ími obtíÏemi,
skloubit s duchem moderní, pozitivisticky
orientované vûdy.
Kniha je tedy pﬁedev‰ím osobní v˘povûdí badatele, kter˘ má náboÏenství rád nikoli
jen proto, Ïe uspokojuje jeho intelektuální
potﬁeby. I pﬁes v˘‰e uvádûné v˘hrady si jeho práce bezpochyby zaslouÏí nejen pozornost akademické obce, ale i její uznání.
TOMÁ· BUBÍK
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V ãeské kniÏní produkci zatím nenajdeme mnoho titulÛ, které by podávaly fundovanou informaci, anal˘zu a kritickou reflexi
jednoho z klíãov˘ch období ve v˘voji
evropského my‰lení, kter˘m bezesporu byla
nûmecká romantika. Nejde pﬁitom pouze

o v˘znam, kter˘ toto období ãi pﬁesnûji
my‰lenkov˘ proud sehrál v dûjinách umûní
19. a 20. století ãi pﬁi transformaci Kantova
transcendentalismu do systému nûmecké
idealistické filosofie, jejíÏ rezonance je stále silná v mnoha filosofick˘ch proudech
souãasnosti. SvÛj v˘znam sehrála nûmecká
romantika i pﬁi konstituci nûkter˘ch vûdních
oborÛ, mezi nimiÏ mÛÏeme zcela jistû jmenovat i religionistiku.
Vût‰ina dnes akceptovan˘ch studií právem ukazuje, Ïe my‰lenkové systémy „otcÛ
zakladatelÛ“, pﬁedev‰ím Maxe Müllera, je
tﬁeba chápat nejen jako pokraãování osvícenské kritické racionalizace náboÏenství,
ale také jako jeho nové uchopení v kontextu
nûmeckého romantismu. Je tak zﬁejmé, Ïe
nová kniha brnûnského filosofa a religionisty Bﬁetislava Horyny bude pﬁínosn˘m pramenem nejen pro filosofy náboÏenství, ale
pro celou ‰irokou religionistickou obec, a to
o to víc, Ïe kromû precizní anal˘zy poãátku
nûmecké romantiky obsahuje i pﬁeklady
nûkter˘ch klíãov˘ch textÛ jako napﬁíklad
Hölderlinova eseje O náboÏenství, Schleiermacherovy statû Druhá ﬁeã. O podstatû náboÏenství ãi textu Friedricha Schlegela ¤eã
o mytologii.
Horynova obsáhlá studie zaãíná vymezením nûkter˘ch klíãov˘ch charakteristik ranû
romantického my‰lení. Jde pﬁedev‰ím
o promûnu v pojetí ãasu (kapitola „âlovûk
osedlan˘ ãasem“, s. 15-29), nové vymezení
krásna a estetiky (kapitola „Estetická suverenita“, s. 29-36), romantickou konceptualizaci pojmÛ nûmectví a vlastenectví
a romantického antijudaismu (kapitola „Nûmectví, vlastenectví a romantick˘ antijudaismus“, s. 36-60). V neposlední ﬁadû vûnuje pozornost osudÛm filosofie na
univerzitû v Jenû, která byla jedním z hlavních center rané romantiky (kapitola „Filosofie na univerzitû v Jenû kolem roku
1800“, s. 60-77).
Tyto úvodní pasáÏe podávají hutn˘ vstup
do celé zkoumané problematiky, jehoÏ v˘znam vynikne v následujících kapitolách,
které jsou jiÏ vûnovány konkrétním problémÛm a tématÛm rozebíran˘m v dílech Fichteho, Schlegela, Novalise ãi Hölderlina. Klíãovou úlohu v tomto entrée hrají pﬁedev‰ím
Horynovy anal˘zy romantické rekonceptua-

