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Pfiíbûhy religionistického vûdûní.
Podnûty narativní a kritické
teorie v religionistice

Eleonóra Hamar*

Teoretické reflexe souãasného stavu religionistického bádání, zpochyb-
Àování „náboÏenství“ jako vhodného analytického konceptu a s tím souvi-
sející poukazy na problematiãnost produkce religionistického vûdûní, de-
baty o rozporuplné sebeidentifikaci a sebereprezentaci religionistiky
b˘vají religionisty/kami a studenty/kami religionistiky interpretovány jako
projevy krize identity této vûdní disciplíny. Religionistika se v této per-
spektivû jeví jako nedostateãná ãi pfiímo nemocná: jako disciplína, jeÏ na-
stoupila buì cestu svého zániku, nebo cestu nevyhnutelného splynutí s ji-
n˘mi sociálními a humanitními vûdami. ZtotoÏnûní urãitého typu
teoretické reflexe s krizí vyvolává akademickou skepsi. Snad nejzfiejmûj-
‰ím pfiíkladem této skepse jsou reakce mnoha studujících religionistiky:
jsou dezorientovaní a mají váÏné pochybnosti o smysluplnosti studia obo-
ru, kter˘ nejenÏe nepfiedkládá jednoznaãné odpovûdi na jednoznaãné otáz-
ky, ale podkopává i vlastní epistemologické základy a smûfiuje tak – meta-
foricky fieãeno – k oborové sebevraÏdû.

Souãasná religionistická teorie si samozfiejmû klade kritické otázky t˘-
kající se tvorby religionistického vûdûní, statutu a hodnoty pfiedkládan˘ch
vûdeck˘ch vysvûtlení. Neznamená to ale vût‰inou víc neÏ to, Ïe reflektuje
své vlastní vûdecké praktiky. Tato reflexe má mnoho podob a t˘ká se mno-
ha rÛzn˘ch dimenzí religionistického bádání. Souãasná teorie religionisti-
ky se zajímá napfiíklad o to, zda religionistika potfiebuje vlastní a speciál-
ní metodologické postupy pro svÛj v˘zkum a bádání – to v pfiípadû, Ïe svÛj
objekt studia definuje jako nûco, co vyboãuje z fiádu obyãejn˘ch (ordina-
ry) vûcí a fenoménÛ –, nebo zda má religionistika spoléhat na metodolo-
gické postupy bûÏnû pouÏívané v sociálních vûdách – to v pfiípadû, Ïe je

* Tento text vznikl v rámci fie‰ení projektu „Narativní konstrukce Ïidovsk˘ch identit“
(GAâR 401/06/P290) a rámcovû vychází z mého pfiíspûvku „The Critical Potential of
the Narrative Approach in the Study of Religions“, jenÏ odeznûl na 27. kongresu
Nûmecké spoleãnosti pro religionistiku (DVRW) „Religion und Kritik“ v roce 2005
v Bayreuthu.
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