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Na stránkách Religia se pﬁíleÏitostnû objevují recenze úvodÛ do religionistiky, pﬁeváÏnû nûmeckojazyãn˘ch, a i kdyÏ pﬁesahuje moÏnosti tohoto ãasopisu sledovat
v‰echna prolegomenální díla, alespoÀ jedno
americké by rozhodnû nemûlo ujít na‰í pozornosti. UÏ proto, Ïe jej napsal distingovan˘ autor, aktuálnû pÛsobící na Kalifornské
univerzitû (Riverside), kter˘ je znám˘ svou
snahou o propojování evropského a amerického teoretického my‰lení o náboÏenství.
Mezi Strenského nejv˘znamnûj‰í díla ostatnû patﬁí srovnávací anal˘za teorií m˘tu
(Four Theories of Myth in Twentieth Century, Iowa City: University of Iowa Press
1988) a monografie o Bronislawu Malinowském (Malinowski and the Work of
Myth, Princeton: Princeton University Press
1992) a Émilu Durkheimovi (Durkheim and
the Jews of France, Chicago: University of
Chicago Press 1997). Znalého ãtenáﬁe proto
pﬁíli‰ nepﬁekvapí, Ïe novû publikované Pﬁem˘‰lení o náboÏenství má ke klasick˘m
úvodÛm hodnû daleko. Autor se prostﬁednictvím hlub‰ího rozboru pouh˘ch dvanácti
badatelÛ nebo ‰kol – jde o osvícenské naturalisty, ‰kolu biblické kritiky, Maxe Müllera, Edwarda Burnetta Tylora, Williama
Robertsona Smithe, Jamese G. Frazera, fenomenology náboÏenství, Maxe Webera,
Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského, Émila Durkheima a Mirceu Eliadeho –
pokou‰í ukázat historicky promûnlivé tázání
religionistiky, její v˘voj i ústﬁední témata,
mûnící se vymezení toho, co a o ãem vlastnû religionistika je. Strenski si tak klade
mnohem fundamentálnûj‰í otázky, neÏ je
bûÏné, aniÏ by na nû byl ochoten dávat absolutní, provÏdy platnou odpovûì.

V˘hody tohoto postupu jsou zﬁejmé. Pﬁijetí teze o historicitû religionistiky umoÏÀuje hledat sociální pﬁíãiny urãit˘ch typÛ uvaÏování o náboÏenství, respektive stanovení
hranic tohoto uvaÏování, stejnû jako individuální, namnoze náboÏensky (nebo naopak
protináboÏensky, obojí v ‰irokém spektru
moÏností) motivované pﬁíãiny zájmu o tuto
oblast. V praxi to znamená napﬁíklad inkluzi protestantsk˘ch a Ïidovsk˘ch biblistÛ 17.
aÏ 19. století (pﬁedev‰ím Tübingenské ‰koly), bez nichÏ nejen nelze správnû pochopit
Müllera a uÏ vÛbec ne Robertsona Smithe,
ale ani mnohem obecnûj‰í smûﬁování (ãásti)
religionistiky nikoli ke kritice náboÏenství,
ale k hledání jeho „pravé“ podstaty. I kdyÏ
se u nás o prozkoumání intelektuálních vazeb mezi biblistikou, starou orientalistikou
a (komparativní) religionistikou z podobn˘ch dÛvodÛ a velice úspû‰nû pokusil Dalibor Antalík (Jak srovnávat nesrovnatelné,
Praha: Oikúmené 2005), Strenski pﬁeci jen
odhaluje o dost ‰ir‰í kontext. Ptá-li se napﬁíklad, co vedlo k osvícensk˘m kritikám náboÏenství (eo ipso církevního kﬁesÈanství),
shledává je v evropské konfesionalizaci raného novovûku a objevení vyspûl˘ch náboÏensk˘ch kultur neredukovateln˘ch na monoteistickou tradici – americkému autorovi
pﬁitom mÛÏeme odpustit, Ïe spí‰e mylnû hovoﬁí hlavnû o Indiánech –, zároveÀ v‰ak ukazuje jejich spojitost s hledáním univerzálního „pﬁirozeného“ náboÏenství. Müllerova
„Árijská Bible“ je zase spojena s nûmeck˘m
romantismem, Frazerovo pﬁesvûdãení o dominanci vûdy nad „magií“ s technologick˘m progresivismem a kolonialismem a tak
dále.
Platí-li, Ïe dílu zakladatelsk˘ch postav
religionistiky a jejích jednotliv˘ch perspektiv nelze rozumût bez znalosti ‰ir‰ího kontextu, nejen v pﬁípadû amerického religionisty rumunského pÛvodu zároveÀ platí, Ïe
„klíãem k porozumûní osobnosti a jejímu
dílu je Eliadova [vlastní] náboÏenská orientace“ (s. 310). V jedné z nejlépe zpracovan˘ch kapitol knihy Strenski dokumentuje,
jak Eliade dospûl k pﬁesvûdãení o vlastní infallibilitas, stejnû jako skuteãnou „anti-historicitu“ (Dudley) jeho „dûjin náboÏenství“
a nepﬁehlédnutelnou snahu o making of religion. Eliade je se sv˘m odmítnutím moder-
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ního, sekularizovaného svûta jistû extrémním pﬁípadem, av‰ak postoje dﬁívûj‰ích religionistÛ k náboÏenství byly pﬁes proponovanou nezaujatost neménû stranické, aã o tom
vût‰ina rozborÛ jejich dûl „cudnû mlãí“. Zatímco Müller a Robertson Smith chtûli nalézt to, co pokládali za „pravé“ náboÏenství,
Tylor a Frazer se pokou‰eli ukázat fale‰ tohoto „obrazu svûta“, aãkoli v‰ichni Ïili v zajetí evolucionismu a etnocentrismu. Fenomenologové náboÏenství ale i Weber
a Freud chtûli naslouchat a (po-)rozumût
subjektivnímu zakou‰ení religiozity, byÈ
kaÏd˘ jinak a prostﬁednictvím naprosto odli‰n˘ch v˘chozích interpretaãních perspektiv, zatímco Malinowski a Durkheim sázeli
na sociální objektivismus. Av‰ak ani s tímto
zjednodu‰ením dlouho nevystaãíme. Strenski totiÏ kromû jiného ukazuje, jak dalece
byl napﬁíklad Malinowski zároveÀ „behaviorista“ a freudián a dokonce „fenomenolog“, fale‰nû se legitimizující Frazerem,
nebo jak zjednodu‰ující je chápat Durkheimovu teorii náboÏenství (pouze) jako divinizovanou projekci spoleãnosti.
Precizní a v ﬁadû ohledÛ vskutku inovativní rozbor nûkter˘ch dûl klasikÛ ov‰em není bez nedostatkÛ, asi i proto Ïe autor namísto jejich kritiky usiluje primárnû
o vyzdviÏení toho, co z nich je podle jeho
názoru dodnes Ïivé. Tﬁeba z díla Robertsona
Smithe tak zdÛrazÀuje spí‰e fenomén obûti,
neÏ údajn˘ semitsk˘ totemismus, v pﬁípadû
Freuda je to zase jen Totem a tabu a Nespokojenost v kultuﬁe a v˘klad Durkheima se
„obejde“ bez zdÛraznûní dichotomie posvátného a profánního. NejhÛﬁe v‰ak po mém
soudu dopadá Weber, jehoÏ dílo je snad aÏ
pﬁíli‰ psychologisticky vykládáno z konsekvencí jeho (rodinného) Ïivota a de facto redukováno na Protestantskou etiku! U metodologa Strenského formátu rozhodnû
pﬁekvapuje, Ïe se v˘klad tohoto autora (kromû okrajové zmínky na s. 213) neopírá
o Weberovo pojetí ideálních typÛ a co hÛﬁ,
WeberÛv nominalismus je naz˘ván idealismem, jakoby ideální typy (nezbytnû) odráÏely dobové ideály – i kdyÏ Strenski tím spí‰e míní opozici vÛãi Marxovu materialismu.
Jiná v˘hrada mÛÏe spoãívat v tom, kteﬁí dal‰í v˘znamní autoﬁi do tohoto pﬁehledu nebyli zaﬁazeni. Sám autor pﬁipomíná Wacha,

Marxe, Feuerbacha, Heilera, Jamese, Junga
a Pettazzoniho (s. 344, poslední uvádûn˘
pﬁitom nane‰tûstí „pﬁi‰el o jedno z“), pﬁidat
by ‰li dal‰í. V tomto pﬁípadû bych se v‰ak
drÏel hesla, Ïe nûkdy ménû b˘vá více. Tím,
jak by kniha dále duﬁela, ztratila by svoji
sdûlnost, aniÏ by si nûkdy mohla nárokovat
úplnost. Podobnû se netﬁeba bránit (zámûrnû) provokativním aktualizujícím pﬁirovnáním fale‰né historicity a sociálního v˘znamu Renanova Îivota JeÏí‰e k Da Vinciho
kódu (·ifﬁe mistra Leonarda; s. 55) ãi názvu
„Frodo Ïije“ nad kapitolou o doslovném ãtení Písma, mají-li jasnou explikaãní a edukativní funkci. Sociolog náboÏenství a pﬁíleÏitostn˘ „amatérsk˘ teolog“ Peter L. Berger
ostatnû jednu ze sv˘ch knih vûnoval transcendenci prostﬁednictvím komické dimenze
lidské existence (Redeeming Laughter: The
Comic Dimension of Human Experience,
New York: Walter de Gruyter 1997), proã se
tedy nepousmát i nad vûdeck˘m textem?
Strenského kniha pﬁedstavuje ãtiv˘
a pﬁes dílãí nedostatky mimoﬁádnû informovan˘, do hloubky jdoucí pﬁehled nûkter˘ch
klíãov˘ch teorií o náboÏenství. Pﬁitom je
sympatické, Ïe historik idejí neulpívá na jejich vzájemn˘ch vlivech, ale snaÏí se ukázat
‰ir‰í sociální i individuální kontext jejich
vzniku a pﬁedev‰ím jejich prostﬁednictvím
naãrtnout v˘voj a mûnící se hlediska celé
disciplíny. Jako jeden z mála jednoznaãnû
dokládá, Ïe „náboÏenství samo bylo mocn˘m faktorem pﬁi vzniku a v˘voji religionistiky“ (s. 338), souãasnû v‰ak pﬁipomíná,
Ïe se tím rozhodnû nemusíme ﬁídit, podobnû
jako si z dûl na‰ich pﬁedchÛdcÛ vybíráme
pouze urãité body – kdybychom ale o tûchto (rÛznû) náboÏensk˘ch ãi protináboÏensk˘ch koﬁenech nevûdûli, snadno bychom
mohli podlehnout implicitní path dependency a plodit ne-li vyloÏenû chybné, pak systematicky zkreslené poznatky.
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