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Religionisté jsou specialisty na náboÏenství, pﬁesnûji ﬁeãeno na akademick˘ v˘zkum
tûch forem lidského jednání a obsahÛ lidského my‰lení, které na základû konsensu
oznaãuje religionistika jako náboÏenské.
Naproti tomu specialisty na vûdu jsou teoretikové a historikové vûdy; ti ãiní pﬁedmûtem
svého poznání soubor dal‰ích forem lidského jednání, stejnû tak konsensuálnû oznaãovan˘ch jako vûdecké. Ne kaÏd˘ vûdec je
specialista na náboÏenství, a právû tak ne
kaÏd˘ vûdec, a jiÏ vÛbec ne religionista, je
specialistou na vûdu. ReligionistÛ, kteﬁí by
se aspoÀ ãásteãnû orientovali v teorii vûdy,
je soudû podle m˘ch zku‰eností jako ‰afránu. Mimochodem, povaÏuji to za jeden
z velk˘ch deficitÛ religionistického vzdûlávání, protoÏe religionistika potﬁebuje na rozdíl od vût‰iny tzv. pﬁírodních vûd dÛkladnou
orientaci ve sv˘ch vlastních dûjinách,
k nimÏ nedílnû patﬁí také dûjiny religionistick˘ch vûdeck˘ch teorií a metodologií. Fyzik pátrající po vztazích mezi subatomárními ãásticemi mÛÏe b˘t skvûl˘ odborník,
aniÏ by byl jakkoli specializován na dûjiny
fyziky a jejích teorií. Religionista je na tom
v daném ohledu ponûkud hÛﬁe, protoÏe bude-li pracovat se sv˘m pﬁeváÏnû empiricky
získan˘m materiálem (pﬁedmûtem poznání)
bez znalosti dûjin religionistick˘ch teorií
a metodologií, má pomûrnû vysokou ‰anci
na opakování star˘ch omylÛ. AÈ chce nebo
nechce (a mnozí religionisté skuteãnû nechtûjí), musí se specialista na náboÏenství
specializovat rovnûÏ na teorii vûdy; ta pro
nûj vÏdy bude nevyhnuteln˘m subsystémem
religionistick˘ch teorií poznání.
Jistû není zapotﬁebí zdÛrazÀovat, kolik
rozpoznan˘ch, pojmenovan˘ch ãi alespoÀ
intuitivnû pociÈovan˘ch problémÛ spadá do
sféry, v níÏ se religionistika protíná s teorií
vûdy. Celá oblast religionistické metodolo-

gie, nebo jin˘mi slovy ﬁeãeno, komplexní
problém finalizace religionistiky na tûch
úrovních spoleãenské praxe, které jí mohou
b˘t principiálnû dostupné, stojí a padá s ﬁe‰ením teoretické a metodologické vûdecké
základny této disciplíny. Je-li uspoﬁádána
religionistická konference, která má v názvu
jak náboÏenství, tak vûdu, je zﬁejmû korektní oãekávat ne-li pﬁímo posun v ﬁe‰ení nejzávaÏnûj‰ích otázek vûdecké sebeidentifikace religionistiky, tedy aspoÀ jejich
formulování jako otázek, ﬁe‰iteln˘ch vûdeck˘mi metodami. Nebudu zastírat, Ïe recenzovan˘ sborník shrnující pﬁíspûvky z takové
konference byl pro mne v tomto smyslu velk˘m zklamáním.
Hned na první stránce svého editorialu
(mimochodem, nazvaného s upﬁímností, jakou plodí jen nefal‰ovaná naivita „Pravda
vûdy a náboÏenství“ – jde o pravdu vûdy
a pravdu náboÏenství? Nebo pravdu vûdy,
pﬁes kterou se náboÏenství lehce pﬁenese?
Co je pravda vûdy a proã je spojkou „a“ vázána na náboÏenství? Vypoﬁádává se náboÏenství nûjak s vûdou, tﬁeba s anorganickou
chemií?) ﬁíkají T. Bubík a A. Prázn˘ Ïe „religionistika jakoÏto vûda o náboÏenství dobﬁe ví, v ãem je vûdou a v ãem je její pﬁedmût“ (s. 7). Nevím, moÏná Ïiju v nûjakém
jiném svûtû, ale omezím-li se jen na posledních dvacet let stále Ïivûj‰ích diskusí o teorii a metodologii religionistiky, musím konstatovat, Ïe religionistika toho ví hodnû,
nûco z toho snad i dobﬁe, ale pokud bûÏí
o urãení, v ãem spoãívá vûdeckost religionistiky, jak˘ typ vûdeckosti (racionality) religionistika pﬁedstavuje a jak by mohla adekvátnû vystihnout svÛj pﬁedmût (jímÏ tûÏko
bude „náboÏenství“, které není víc neÏ pojem), pak neví nic. Religionisté hledají,
zkou‰ejí rÛzné projekty a rÛzné varianty odpovûdí, zaãínají s kritickou restrukturalizací
religionistického rozumu, naráÏejí na nespoãet pﬁekáÏek, zpÛsoben˘ch tím, Ïe staví
svÛj obor do situace, na kterou není pﬁipraven a pro jejíÏ ﬁe‰ení dosud nemá nezbytné
nástroje (mj. jazyk, jímÏ by umûla religionistika aspoÀ popsat krizové jevy, jeÏ se
projevují v jejích základech), ale neznám
mezi nimi nikoho, kdo by se odváÏil podobného tvrzení.
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Nechci zbyteãnû argumentovat ad hominem, i kdyÏ v tomto uvedení do pravd vûdy
a náboÏenství je v˘rokÛ, u nichÏ jsem se
svou latinou v koncích, pﬁece jen trochu
moc. TakÏe jen obecnû: moÏná by valné ãásti sborníkov˘ch textÛ, jejich souvislostem
a dom˘‰lení dÛsledkÛ v nich obsaÏen˘ch
tvrzení prospûlo míÀ Ïivota v pravdû a peãování o du‰i a víc rozmyslu, míÀ prvoplánov˘ch obhajob vûr a pﬁesvûdãení a víc kritiky toho, jak je moÏné religionistické
vûdûní a poznání. Dá to víc práce, ale moÏná to k nûãemu bude.
Abych nemluvil jen do vûtru, nastíním
v nûkolika bodech, co bych oãekával od
konference, která tematizuje religionistiku
pod zorn˘m úhlem vûdy (tzn. teorie vûdy,
nikoli „starosti o svût“, pokud chtûjí religionisté b˘t uznáváni za vûdce a ne povaÏováni za lapiduchy v lazaretu svût):
Pﬁedev‰ím by bylo vhodné vysvûtlit, Ïe
náboÏenství je reflexivní pojem, kter˘
v dÛsledku neobsahuje nic víc neÏ to, Ïe
rozli‰ujeme mezi „náboÏensk˘mi“ a „nenáboÏensk˘mi“ aspekty lidského jednání. Problémem zde je právû toto rozli‰ování: jak se
zaplní pÛvodnû prázdná tﬁída religionistického rozli‰ování, ãi jinak ﬁeãeno, které v˘roky o náboÏensk˘ch faktech jsou pojmovû
jasné a platné a které ne?
K této otázce lze zaujmout v zásadû dva
hlavní postoje, perspektivu pozorovatele
a perspektivu úãastníka. Úãastníci jsou
zpravidla náboÏensky vûﬁící lidé, kteﬁí nedefinují pravdu sv˘ch v˘rokÛ jako vztah mezi
svou vírou a vnûj‰ím svûtem, ale jako
„vnitﬁní“ vlastnost svého pﬁesvûdãení. Jenom vûﬁící mÛÏe vûdût, zda jeho pﬁesvûdãení mají tuto „vnitﬁní“ vlastnost, a pokud tomu tak je, uplatÀuje na v˘roky své víry ﬁadu
subjektivních kritérií pravdy: mezi jin˘mi
kritérium autoevidence, nezpochybnitelnosti, jasného a zﬁetelného vnímání své víry,
kritérium koherence, verifikovatelnosti (víra je pravdivá tehdy, je-li verifikovaná zku‰eností vûﬁícího ãlovûka) nebo kritérium
konsensu (víra je pravdivá tehdy, jestliÏe
pospolitost, jíÏ je vûﬁící ãlovûk ãlenem, souhlasí s tím, Ïe je pravdivá). V‰echna tato kritéria jsou pro vûdu nepouÏitelná, mohou b˘t
nanejv˘‰ zkoumána jako pﬁedmût pozorování; pﬁesto jsou aplikována v jednotliv˘ch

studiích recenzovaného sborníku s nárokem
na obecnou platnost.
Oãekával bych pokus o vyjasnûní otázky, co znamená pojem vûda ve vztahu k religionistice, ãili jak˘ typ vûdy religionistika
pﬁedstavuje a jak˘mi pravidly se ﬁídí. Nûkolikrát se ve sborníku opakuje, Ïe religionistika je empirická vûda; nepochybnû, ov‰em
chybí byÈ jen zmínka o dlouholet˘ch diskusích, co vlastnû znamená empirie. Námitky
smûﬁují k tomu, Ïe ve vûdû jiÏ dlouho Ïádná
empirická vûda neexistuje, protoÏe byla vytlaãena vûdou, která data generuje, produkuje a prefabrikuje; a pak se lze ptát, zda je
zku‰enost v religionistice skuteãnû zakou‰ena, anebo velmi jednoduch˘mi metodami
pouze vytváﬁena. Potom by bylo nutné dotknout se problému, Ïe zku‰enostní vûda,
nakolik je moÏná, musí b˘t rozvíjena jako
vûda poskytující odpovûdi na otázky obsaÏené ve shromáÏdûn˘ch zku‰enostech, a to
rozli‰enû podle toho, co je povaÏováno za
zku‰enost se svûtem náboÏensk˘ch aktivit
a co je ve skuteãnosti jenom dobovû a kontextuálnû podmínûn˘ kontingentní proÏitek
vûdce (pozorovatele). Ov‰em hranice reflexe, které vymezují religionistiku, pokud ta
chce b˘t chápána jako zku‰enostnû zaloÏená
vûda, nejsou identické v odpovûdích, kter˘mi jiÏ disponuje, ale v je‰tû neznám˘ch a tudíÏ ani neformulovan˘ch otázkách: o jaké
zku‰enosti mÛÏeme pak hovoﬁit?
Zde panuje úzká souvislost s dal‰ím ve
sborníku úplnû opominut˘m problémem,
a to s pﬁedmûtem religionistiky jako vûdy.
JestliÏe se nûkdo domnívá, Ïe odbude tento
ústﬁední problém tím, Ïe pﬁedmûtem religionistiky je náboÏenství a zaãne chrlit fráze
o „objektivitû“, „nezaujatosti“ a dal‰ích nesmyslech, kter˘m „má b˘t práv religionista“, pak jenom prokazuje plytkost svého
my‰lení. Pﬁedmûty poznání jsou v religionistice definovatelné jako zku‰enostní „fakta“. ProtoÏe ale nikdy nemáme k dispozici
takov˘ pojem zku‰enosti, kter˘ by nutnû nevyÏadoval interpretaci, musíme metodicky
hledat, formulovat a pouÏívat pojem zku‰enosti, v kterém je míra interpretativnosti co
moÏná nejniÏ‰í. Pﬁitom mÛÏeme „zku‰enost“ pochopit tak úzce, Ïe jím budeme
myslet pouhou pﬁítomnost nûãeho, aniÏ bychom se ptali, co toto nûco pﬁedmûtnû je.
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Vûnujeme-li se ãistû pﬁítomnosti nûãeho
zku‰enostnû dostupného, za souãasného odhlédnutí od toho, jako co toto nûco zakou‰íme, provádíme jistou formu redukce a zároveÀ i abstrakce. Obojí je nutné, protoÏe pﬁi
vûdeckém poznání v‰eho, co oznaãujeme
pojmem „náboÏenství“, musíme eliminovat
dvû vûci: jednak intenzionální zamûﬁenost
poznání, protoÏe ta vede k aprioristick˘m
urãením zku‰enostních objektÛ (napﬁ. „posvátnost“ nûãeho), a jednak extenzionální
zamûﬁení, jehoÏ pomocí se dostáváme k formulování druhov˘ch pojmÛ (napﬁ. „boÏstvo“ jako nûco, co je posvátné). Obojí dohromady pak znamená, Ïe pﬁítomnost
zku‰enostnû dostupného pﬁedmûtu není intenzionální vlastnost ani nûco generického
(rodového ãi druhového). To, co je uchopeno ve zku‰enosti, je „pﬁedmût“ (objekt) jako
nûco konkrétního a názorného, coÏ znamená, Ïe nemÛÏeme zaãínat od abstraktních
pﬁedmûtÛ (napﬁ. ãísel), univerzálií (napﬁ.
idejí) nebo fiktivních pﬁedmûtÛ (napﬁ. mytick˘ch bytostí), protoÏe tím by byla znemoÏnûna jakákoli interpretace zku‰enosti.
I v religionistice musíme vycházet z toho, Ïe
vûci jsou nejprve zakou‰en˘mi vûcmi (pﬁedmûty empirie), a teprve druhotnû je mÛÏeme
nahlíÏet jako nûco, o ãem lze hovoﬁit nezávisle na zku‰enosti; av‰ak zde je rozhodující, Ïe nikdy nemÛÏeme pominout hypotetick˘ charakter zku‰enosti, a proto platí, Ïe
takové sekundární v˘klady jsou moÏné vÏdy
aÏ v rámci urãité pﬁedchozí teorie. Velmi
ãasté chyby, které se v této oblasti objevují
a které lze pohodlnû sledovat v pardubickém sborníku, spoãívají napﬁ. v tom, Ïe se
charakterizuje zku‰enost jako urãit˘ druh
pﬁedstavy a zcela se pomíjí, Ïe pﬁedstava
(imaginace nûãeho) má zku‰enostnû teoretick˘ základ a tûÏko mÛÏe slouÏit jako v˘chodisko religionistického poznání; nebo se
pﬁepokládá, Ïe náboÏenské pﬁedstavy ãi ideje jsou bezprostﬁedním objektem vûdomí
a dokonce se takové pﬁedstavy definují jako
funkce vûdomí; rovnûÏ se zku‰enost zamûÀuje s poãitky nebo se chápe jako v˘sledek
na‰eho zpracování poãitkÛ a prohla‰uje se
následnû za „náboÏensk˘ proÏitek“ – nijak
se nepﬁihlíÏí k tomu, Ïe poãitky nejsou nûco
bezprostﬁednû daného, ale Ïe pojem poãitku
a následnû také pojem proÏitku (tﬁeba „ná-

boÏenského“) jsou konstruovány v rámci urãité teorie zku‰enosti.
Oãekával bych pokus vysvûtlit, co nám
v religionistickém poznání dává dostateãné
(pﬁíp. plné) zdÛvodnûní, abychom akceptovali jednu verzi v˘kladu spí‰e neÏ druhou;
tj. tematizaci problému fundace religionistického poznání. Dále bych se rád doãetl,
proã chápeme nûkteré observaãní v˘roky
v religionistice jako sebevysvûtlující (pﬁíklad ze sborníku, s. 84: „Narativní v˘povûì
nelze pﬁeloÏit do jiné formy v˘povûdi bez
ztráty nûãeho podstatného“: pozorujeme tedy ztrátu „nûãeho podstatného“, co se asi rozumí samo sebou – chtûl bych vûdût, jak takové pozorování probíhá, podle jak˘ch
kritérií pozorovatel odli‰í podstatné od nepodstatného, na základû ãeho jsou tato kritéria formulována a zdÛvodnûna, v kterém
okamÏiku nastává „ztráta podstatného“, jak˘mi charakteristikami se tento okamÏik
vyznaãuje a jak se dá popsat). Také bych
uvítal pokud moÏno jasné vysvûtlení toho,
jak akceptované pﬁesvûdãení generuje zdÛvodnûní (ve sborníku napﬁ. na s. 116 je uvedena teze „B˘t svat˘m je mnohem dÛleÏitûj‰í“, která je uvozena tím, Ïe ji „mÛÏeme
povaÏovat za objektivnû platnou“ – aby bylo moÏné toto pﬁesvûdãení zdÛvodnit, museli bychom mít objektivnû vymezené pﬁedpoklady, které by ukazovaly, Ïe na základû
akceptovaného pﬁesvûdãení dokáÏeme poznat, kdy je rozumnûj‰í akceptovat tuto tezi
neÏ nûjakou jinou konkurenãní tezi, tzn.
museli bychom se vyrovnat s problémy zdÛvodnûní, koherence, rozumnosti, pravdûpodobnosti, oãekávané uÏiteãnosti atd. Nic
z toho není ve sborníkové stati ani zmínûno,
natoÏ pak rozpracováno, zÛstává jen v˘kﬁik
do tmy, jak je dÛleÏité b˘t svat˘; kdo si to tady hraje na vûdu?).
Oãekával bych reflexi problému, jak se
v religionistice utváﬁejí konvence, tzn. pravidelnosti pﬁi ﬁe‰ení koordinaãních problémÛ ve sféﬁe vûdeckého poznání náboÏenského jednání. Prolínají totiÏ vût‰inou
sborníkov˘ch textÛ, obãas v podobû tak
drastické, Ïe ãtenáﬁ váhá, co je je‰tû mínûno
váÏnû: napﬁ. s. 238 „dobro totiÏ poznáváme
pouze jako obdarovávání … je postiÏitelné
citem, nikoli nûjakou vûdeckou metodologií“. To je jen ohlupující konvenãní tvrzení
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bez jakékoli vûdecké relevance; kdyby mûlo jít o snahu postupovat s vûdou, asi by se
situace „poznávání dobra“ neobe‰la bez poznatkÛ kognitivní vûdy. Pokud jsem ãetl
dost pozornû, je ve sborníku o vûdû a náboÏenství zmínûna kognitivní vûda naprosto
okrajovû pouze v ãlánku F. Mike‰e.
Patrnû by téÏ nemûlo chybût zdÛvodnûní
predikativních v˘rokÛ v religionistice – argumentace „osobním hlubok˘m pﬁesvûdãením“ (s. 192 et passim) není vûdecká argumentace, ale bezpﬁedmûtné rozprávûní.
âtu-li teze typu „ãistû ateistická spoleãnost
… je … zcela jistû odsouzena k chaosu a rychlému zániku“ (s. 192), „napûtí mezi religionistikou a teologií … bude i nadále pﬁítomn˘m ohniskem … sporÛ„ (s. 52), „du‰e
musí b˘t promûnûna, tj. musí b˘t uvedena
v pohyb vzhÛru“ (s. 183), postrádám na nich
drobnost: odkudpak to jejich autoﬁi vûdí?
Myslím, Ïe mám snad i právo oãekávat
(a je mi pﬁi této pﬁipomínce trochu trapnû),
Ïe sborník z vûdecké konference s nárokem
analyzovat vûdu a náboÏenství bude psán
trochu slu‰nou ãe‰tinou. Dûsivé formulace
jako „My‰lení mÛÏe proniknout do struktur
zjevování, a o tom je fenomenologie“,
„[n]emusíme na v‰e poloÏit ruku, abychom
o tom v˘slovnû vûdûli, o tom je filosofie“
(obû s. 182) mne vedou k dotazu, zda-li je
nudlová polévka skuteãnû o nudlích.
Poﬁadatelé konference a vydavatelé
sborníku se mohou hájit tím, Ïe pojetí vûdy
a vztahu vûdy, religionistiky a náboÏenství
jsou rÛzná. Budou mít pravdu v tom, Ïe moje hlediska nejsou nijak smûrodatná a Ïe sami mohou chodit po sv˘ch cestách. JestliÏe
ale chtûjí aspirovat na vûdeckost religionistiky, nepﬁíjemn˘m dotazÛm se nevyhnou.
První a rozhodující zní: âím pﬁispûla tato
konference a z ní vydan˘ sborník mnohdy
kuriózních textÛ k vûdecké identifikaci religionistiky? âím napomohli religionistice,
aby se uprostﬁed dne‰ních pomûrnû ostr˘ch
sporÛ o její teoretickou a metodologickou
základnu dokázala lépe prosadit v systému
vûd? Oã bohat‰í je religionistika v oblasti
prom˘‰lení sobû vlastního typu vûdecké racionality po konání konference a vydání tohoto sborníku, neÏ byla pﬁedtím?
Sám pro sebe jsem si uÏ odpovûdi na‰el.
Vedou mne k závûru, Ïe neÏ poﬁádání kon-

ferencí kvÛli konferencím a vydávání publikací kvÛli vykazování publikaãních aktivit,
neÏ tato zniãující hyperaktivita, jejímÏ cílem
je b˘t vidûn za kaÏdou cenu, bylo by lépe
vûci nejprve poﬁádnû studovat, prom˘‰let,
konfrontovat, a teprve potom s nimi vycházet na veﬁejnost. Religionistika v tomto podání trpí a dûlá v‰e proto, aby nadále nebyla
trpûna.
B¤ETISLAV HORYNA

Radek Chlup (ed.),
Pojetí du‰e v náboÏensk˘ch
tradicích svûta,
Praha: DharmaGaia 2007, 340 s.
ISBN 978-80-86685-82-3.
Du‰e patﬁí mezi pﬁedstavy, které dnes témûﬁ kaÏd˘ pokládá za zcela samozﬁejmé
a jejichÏ náplní si je zcela jist. Slovo „du‰e“
se stalo pevnou souãástí jazyka a metaforiky a pouÏívají ho i ti, kteﬁí na existenci Ïádného substrátu odli‰ného od (materiálního)
tûla nevûﬁí. Nov˘ sborník desíti studií,
v nichÏ osmice ãesk˘ch odborníkÛ na starovûká náboÏenství (vût‰ina z nich pÛsobí na
praÏské filosofické fakultû) rozebírá problematiku du‰e a jejích moÏn˘ch ekvivalentÛ
v archaick˘ch kulturách, nicménû ukazuje,
Ïe k samozﬁejmosti a pﬁesnosti má souãasné
vût‰inové pojetí dosti daleko.
V první studii „Formování pojmu du‰e
v ¤ecku archaické a klasické doby“ Radek
Chlup velmi fundovan˘m a pﬁehledn˘m
zpÛsobem nastiÀuje pozadí a v˘voj rÛzn˘ch
koncepcí du‰e od Homéra aÏ po Aristotela.
Prokazuje v ní, Ïe tzv. dualistické pojetí,
které propÛjãilo du‰i urãitou samostatnost
a vy‰‰í hodnotu a postavilo ji proti tûlu, bylo plodem relativnû pozdních a marginálních my‰lenkov˘ch proudÛ, které se
obecného povûdomí a náboÏenství nikdy
nedotkly a které by nejspí‰e zÛstaly Ïivoﬁit
na okraji, kdyby se motivÛ, s nimiÏ pracovaly, nechopil Platón a nepropracoval je
v koherentní a nesmírnû vlivnou nauku.
·koda jen, Ïe ne v‰em tématÛm se dostalo

