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Pﬁíbûhy religionistického vûdûní.
Podnûty narativní a kritické
teorie v religionistice
Eleonóra Hamar*
Teoretické reflexe souãasného stavu religionistického bádání, zpochybÀování „náboÏenství“ jako vhodného analytického konceptu a s tím související poukazy na problematiãnost produkce religionistického vûdûní, debaty 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 perspektivû jeví jako nedostateãná ãi pﬁímo nemocná: jako disciplína, jeÏ nastoupila buì cestu svého zániku, nebo cestu nevyhnutelného splynutí s jin˘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 oboru, kter˘ nejenÏe nepﬁedkládá jednoznaãné odpovûdi na jednoznaãné otázky, ale podkopává i vlastní epistemologické základy a smûﬁuje tak – metaforicky 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 mnoha rÛzn˘ch dimenzí religionistického bádání. Souãasná teorie religionistiky se zajímá napﬁíklad o to, zda religionistika potﬁebuje vlastní a speciální metodologické postupy pro svÛj v˘zkum a bádání – to v pﬁípadû, Ïe svÛj
objekt studia definuje jako nûco, co vyboãuje z ﬁádu obyãejn˘ch (ordinary) vûcí a fenoménÛ –, nebo zda má religionistika spoléhat na metodologické 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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náboÏenství vnímáno jako souãást obyãejného a bûÏného sociálního Ïivota.1
Tyto otázky jsou pak na jiné úrovni rozebírány prostﬁednictvím reflexe
samotného vûdeckého charakteru religionistiky. Zde zpravidla vyvstávají
pochybnosti, zda má souãasná religionistika potenciál na to, aby se dokázala transformovat ve vûdu s jasnou argumentací, ve vûdu, jeÏ objasÀuje
vlastní konstrukce pojmÛ a pracuje s jasnû definovan˘m typem racionality:2 buì odkr˘váním ideologické povahy religionistického diskursu cestou
dekonstrukce jednotliv˘ch dílãích oblastí bádání,3 nebo cestou dekonstrukce jeho základních analytick˘ch konceptÛ.4
ZávaÏnost tûchto otázek mÛÏe snadno vytvoﬁit obraz religionistiky
v krizi. Budeme-li ale tyto otázky kontextualizovat pomocí diskursu reflexivních sociálních vûd, mÛÏe nám pﬁed oãima vyvstat odli‰n˘ obraz religionistické vûdy. Stejné otázky se nebudou nutnû jevit jako pﬁíklady chybn˘ch nebo nedokonal˘ch postupÛ religionistiky, ale spí‰e toho, Ïe po vzoru
vût‰iny souãasn˘ch sociálních vûd (sociologie, sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie apod.) je i religionistika s to získávat vûdeckou
legitimitu, neboÈ i ona reflektuje zpÛsoby a okolnosti produkce religionistického vûdûní. Jin˘mi slovy, religionistika se zab˘vá otázkami, jeÏ se na
první pohled jeví jako nepﬁíjemné ãi rozvratné, ale ve skuteãnosti jsou to
otázky, které mohou pﬁispût nejen k uvûdomování si teoretick˘ch a metodologick˘ch pﬁedpokladÛ religionistick˘ch zkoumání, ale také k uvûdomování si jejich sociálních, politick˘ch a etick˘ch konsekvencí. A mÛÏeme jít je‰tû dále: tyto otázky slouÏí nejen k reflexi toho, jak jako
religionisté pracujeme, ale napomáhají také uvûdomování si epistemologického pole moÏností, v nûmÏ mÛÏeme pracovat (popisovat a vysvûtlovat).5
Reflexivita, jejíÏ problematiku otevírají v˘‰e uvedené otázky, nemusí
b˘t tedy projevem krize, n˘brÏ potﬁebnou a nutnou souãástí religionistické
1 K otázce náboÏenství jako obyãejné sociální formace viz Russell T. McCutcheon, Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion, Albany: State University of New York Press 2001, pﬁedev‰ím s. 21-39.
2 K tomu viz v mnoha ohledech prÛkopnick˘ pﬁíspûvek Bﬁetislava Horyny „Kulturní vûda: dal‰í dilema religionistiky“, Religio 15/1, 2007, 3-28.
3 Srovnej napﬁ. Bruce Lincoln, Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship,
Chicago – London: The University of Chicago Press 2000.
4 Srovnej napﬁ. Timothy Fitzgerald, The Ideology of Religious Studies, New York – Oxford: Oxford University Press 2000.
5 Mám na mysli neoddûlitelnost vysvûtlení a rozumûní. Na prolínání, pﬁekr˘vání a vzájemné doplÀování tûchto dvou forem poznání upozornili napﬁ. Paul Ricoeur, „Explanation and Understanding“, in: Paul Ricoeur, From Text to Action: Essays in Hermeneutic II, Evanston: Northwestern University Press 1991, 125-143; z perspektivy
religionistické teorie Bﬁetislav Horyna, „Kulturní vûda…“, 12-22.
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metodologie. To, co ﬁíká Pierre Bourdieu o reflexivitû v sociologii, je
v mnoha ohledech platné i pro religionistiku: jako vûdci nemÛÏeme vypovídat o náboÏensk˘ch konstrukcích v˘znamu, jestliÏe si neuvûdomujeme
a nereflektujeme procesy religionistick˘ch konstrukcí v˘znamu. Epistemologickou dimenzi reflexe pﬁitom Bourdieu doplÀuje o dimenzi sociální.
Francouzsk˘ sociolog tvrdí, Ïe proto, aby mohli sociální vûdci vysvûtlovat
spory t˘kající se pravdy a vûdûní, které probíhají v sociálním svûtû, je nutné, aby dbali na skuteãnost, Ïe pravda je objektem sporÛ i v rámci sociálních vûd.6 Objektem studia religionistiky se tedy nemají stát jen náboÏenství, ale také religionistika sama; se v‰emi jejími konstitutivními,
metodologick˘mi, epistemologick˘mi a mocensk˘mi spory.7
V pﬁedkládaném textu mám v úmyslu otevﬁít i dal‰í otázky vztahující se
ke kritické reflexi religionistické produkce vûdûní, a pﬁispût tak nikoliv
k posílení krize religionistiky, n˘brÏ zjistit, jaké jsou moÏnosti pro posílení její vûdecké autority. Budu se snaÏit ukázat, v jakém smyslu mÛÏe b˘t
narativní a kritická teorie uÏiteãná nejen pro kritickou interpretaci zpÛsobÛ akademické konstrukce v˘znamÛ, ale také pro kritickou interpretaci
(nezam˘‰len˘ch) dÛsledkÛ religionistického bádání. Pﬁesnûji ﬁeãeno chci
vyloÏit, jak mÛÏe narativní teorie rozvinout kritické teoretické pﬁístupy
v religionistice. JelikoÏ pro vyjádﬁení i toho nejskromnûj‰ího argumentu je
nezbytné vymezit v˘chodiska a pozici, ze které autor mluví, tzn., musí nastínit pole moÏn˘ch interpretací klíãov˘ch konceptÛ, s nimiÏ pracuje, budu se vûnovat vysvûtlení
(1) narativního pﬁístupu, kter˘ aplikuji v religionistice;
(2) v˘znamÛ kritické teorie, které reprodukuji ve spojení s narativní
teorií.
Po zmapování teoretick˘ch zdrojÛ m˘ch úvah se budu v poslední ãásti
textu zab˘vat vyuÏitím partikulární kombinace narativní a kritické teorie
pﬁi interpretaci narativ religionistického vûdûní; a to s vûdomím, Ïe tak
rozsáhlému teoretickému zámûru lze v mezích dílãí studie vyhovût pouze
6 Viz Pierre Bourdieu, Science of Science and Reflexivity, Cambridge: Polity Press 2004,
115-116. Je pﬁitom zajímavé, Ïe jako dÛvod publikace sérií sv˘ch pﬁedná‰ek na téma
reflexivity v sociálních vûdách v kniÏní podobû uvádí Bourdieu ohroÏení sociálních
vûd váÏnou regresí. Poté, co se sociální vûdy osvobodily z vlivu náboÏenské, politické,
ekonomické a ãásteãnû také státní moci, hrozí podle nûj, Ïe budou znovu slouÏit – a to
nikoliv vûdeck˘m otázkám a projektÛm, ale mimovûdeck˘m zájmÛm (ekonomii, médiím apod.). Sociální vûdy jsou tedy v krizi i podle Bourdieua, ale tato krize nepramení z reflexivity vlastní disciplíny – tu Bourdieu naopak povaÏuje za nejúãinnûj‰í nástroj
v rukou vûdcÛ, jímÏ lze krizi ãelit.
7 K religionistice jako objektu studia religionistiky srov. téÏ Bﬁetislav Horyna – Helena
Pavlincová, Dûjiny religionistiky, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, 73-75.
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ãásteãnû – spí‰e prvotním uvedením problému a s ním souvisejících otázek, neÏ jeho uspokojiv˘m vyﬁe‰ením.
Narativní pﬁístup
Podle Paula Ricoeura mÛÏeme narativní pﬁístup vymezit jako poznávací perspektivu, jeÏ se zajímá
(1) o reciprocitu mezi narativitou a temporalitou;
(2) o konstrukci zápletky (emplotment) jako vzniku urãité verbální
kompozice, jeÏ konstituuje text jako narativum.8
Jin˘mi slovy, budeme-li se vûnovat problematice narativ, bude na‰e pozornost patﬁit zpÛsobu, jak˘m je temporální charakter lidské zku‰enosti
oznaãován, organizován a objasÀován aktem vyprávûní pﬁíbûhÛ, a stejnû
tak zpÛsobu, jak˘m vzniká prostﬁednictvím zápletky z nesourod˘ch událostí a ãinností sjednocen˘ pﬁíbûh, kter˘ vytváﬁí souvisl˘ celek s jasn˘m
zaãátkem, stﬁedem a závûrem. Mohli bychom také ﬁíci, Ïe narativní pﬁístup
zkoumá, jak jsou v dûjinném proudu lidsk˘ch zku‰eností, lidského jednání a institucí oznaãovány prostﬁednictvím vyprávûní jist˘ch pﬁíbûhÛ nûkteré z tûchto zku‰eností, jednání ãi institucí za náboÏenské (spirituální, posvátné, nadpﬁirozené, atd.) a jak jsou tyto zku‰enosti, jednání ãi instituce
pﬁíbûhem dále strukturovány a naplÀovány v˘znamem. Dal‰ím problémem
v˘zkumu je pak otázka, jak pﬁispívá konstruování zápletky ke specifickému zv˘znamÀování dané náboÏenské (spirituální, posvátné, nadpﬁirozené,
atd.) zku‰enosti, jednání a instituce.
Argumentujeme-li tedy pro vyuÏití narativního pﬁístupu také v rámci religionistiky,9 nejde jednodu‰e o volání po tom, aby byly na‰e v˘zkumy
a bádání zaloÏeny na interpretaci nejrÛznûj‰ích narativních zdrojÛ, jako
napﬁíklad mytick˘ch vyprávûní, biografií bohÛ, Ïivotních pﬁíbûhÛ svat˘ch
a charismatick˘ch vÛdcÛ, pﬁíbûhÛ „ﬁadov˘ch“ vûﬁících, dûjin náboÏensk˘ch institucí a událostí apod. V této perspektivû by narativa nebyla po8 Viz Paul Ricoeur, „On Interpretation“, in: Alan Montefiore (ed.), Philosophy in France Today, Cambridge: Cambridge University Press 1983, 157-197, Paul Ricoeur, „Narrative Time“, Critical Inquiry 7/1, 1980, 169-190.
9 Religionistické bádání inspirované narativním pﬁístupem mÛÏe b˘t jednou z konkrétních moÏností, jak smysluplnû uplatnit perspektivu „kulturní vûdy“ v badatelské a v˘zkumnické praxi religionistiky. Na základû narativních teorií lze formulovat konkrétní
teoreticko-metodologické postupy pro interpretaci symbolick˘ch a pojmov˘ch struktur
kultury: jak symbolick˘ch a pojmov˘ch struktur náboÏensk˘ch, tak symbolick˘ch
a pojmov˘ch struktur religionistiky samotné. Systematické rozpracování narativního
pﬁístupu v religionistice by mohlo b˘t uÏiteãné, jelikoÏ objekty narativní anal˘zy mohou b˘t v‰echny tﬁi typy pﬁíbûhÛ vyjmenované dále.
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vaÏována za víc, neÏ v˘znamná deposita informací, relevantních z hlediska vûdeckého vysvûtlení/porozumûní náboÏenství, náboÏensk˘ch tradic,
fenoménÛ a institucí. ByÈ je tato perspektiva v religionistice opodstatnûná,
v tomto textu se jí nezab˘vám. Zde se nevûnuji anal˘ze narativních zdrojÛ, ale narativní anal˘ze,10 jeÏ se zamûﬁuje na proces narativní konstrukce
v˘znamÛ, na formální modely narativ, jeÏ k tomuto procesu pﬁispívají, a na
postavení narativ v sociálním Ïivotû.
Objekty narativní anal˘zy mohou b˘t rÛzné. Souhrnnû je mÛÏe pﬁedstavit následující typologie:11
(1) Narativa partikulárních náboÏenství, náboÏensk˘ch tradic a skupin.
Jde o pﬁíbûhy, které jsou spojeny se sociálními formacemi pﬁesahujícími jedince, s intersubjektivními sítûmi a se sociálními institucemi; jako takové mají tyto pﬁíbûhy charakter veﬁejn˘ch kulturních
narativ.
(2) Narativa jedincÛ pﬁináleÏejících k urãité náboÏenské tradici ãi skupinû. Jde o pﬁíbûhy, díky nimÏ naplÀuje jedinec v˘znamem svÛj Ïivot a identitu a jejichÏ prostﬁednictvím kolem sebe buduje svût, kter˘ je (pro nûj) smyslupln˘.
(3) Religionistická narativa. Jde o analytické a explanaãní pﬁíbûhy, které se utváﬁejí jako v˘sledek vûdeckého poznání. PﬁestoÏe tyto pﬁíbûhy nevznikají primárnû s úmyslem pﬁevyprávût zkoumanou realitu, lze v nich identifikovat sjednocenou a souvislou verbální
kompozici, s jejíÏ pomocí jsou rekonstruovány jak narativa a sociální vztahy aktérÛ („vûﬁících“ i religionistÛ), tak veﬁejná kulturní
narativa, jeÏ jejich Ïivoty ovlivÀují.
10 Pro vût‰í pﬁesnost je tﬁeba zde dodat, Ïe kaÏdá narativní anal˘za pﬁedpokládá anal˘zu
narativních zdrojÛ. Vztah tûchto forem anal˘zy není proto nikdy substituãní, n˘brÏ suplementární. V literatuﬁe zab˘vající se metodologií sociálních vûd se v posledních asi
pûti letech téÏ formuloval poÏadavek na rozli‰ení bádání pracujícího s rÛzn˘mi typy narativ od narativního bádání jako urãité podskupiny kvalitativních v˘zkumn˘ch metod.
Narativní bádání je v‰ak v tomto kontextu nadále pojímáno jako (interdisciplinární)
pﬁístup, kter˘ se zamûﬁuje na biografické konkrétnosti, tj. na pﬁíbûhy jako vyprávûní
tûch, kteﬁí tûmito pﬁíbûhy Ïijí, respektive kteﬁí tyto pﬁíbûhy Ïijí. Srovnej napﬁíklad Susan E. Chase, „Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices“, in: Norman
K. Denzin – Yvonna S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research,
Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage 32005, 651-679. Jakkoliv je toto omezení smysluplné v rámci sociologick˘ch a antropologick˘ch v˘zkumÛ, ryze biografické
vymezení narativ je pro úãely tohoto textu limitující. K tomu viz dále navrÏenou typologii narativ v religionistickém bádání.
11 Tuto typologii inspirovaly Margaret R. Somersová a Gloria D. Gibsonová svou tematizací narativity v kontextu sociálních vûd. Viz pﬁedev‰ím Margaret Somers – Gloria D.
Gibson, „Reclaiming the Epistemological ‚Other‘: Narrative and the Social Constitution of Identity“, in: Craig Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity, Oxford: Blackwell 1998 [1994], 37-99.

160

Eleonóra Hamar
(4) Metanarativa. Jde o pﬁíbûhy, které partikulární náboÏenství, náboÏen‰tí aktéﬁi a religionisté samotní sdílejí s nenáboÏensk˘mi institucemi a diskursy spoluutváﬁejícími sociální realitu a kulturní ﬁád, jehoÏ souãástí jsou první tﬁi typy narativ. V metanarativách
vyprávûjících o progresivní emancipaci rozumu, o dosaÏení osvobození lidstva, o vyváznutí z pﬁedpokládané nedokonalosti ãlovûka,
respektive o nekonãícím boji barbarství a civilizace, o prohlubujícím se úpadku lidsk˘ch spoleãností apod. jsme zakotveni jako sociální aktéﬁi i jako sociální vûdci. Z tohoto dÛvodu mohou metanarativa prolínat v‰emi zmínûn˘mi typy narativ.
Uvedené typy narativ formují a poﬁádají minulost (minulé zku‰enosti,
jednání, dûní) prostﬁednictvím retrospektivní konstrukce v˘znamÛ. Podle
jejich specifické zápletky mÛÏeme vymezit pohled vypravûãe jako partikulární porozumûní jednání a událostem. Pro kritickou reflexi zpÛsobÛ
tvorby religionistického vûdûní je dÛleÏit˘ pﬁedev‰ím tﬁetí typ narativ, které jsou produkovány v podobû textÛ obsahujících nárok na vûdecké vysvûtlení urãité ãásti sociální reality.12 Pozornost si pﬁitom zasluhuje téÏ
otázka pﬁínosu narativní anal˘zy v‰ech vyjmenovan˘ch typÛ narativ.
Z hlediska narativní anal˘zy hraje dÛleÏitou roli fakt, Ïe samotná narativní forma sdûlení je v tûchto textech neoddûlitelná od jeho obsahu. K narativní formû rekonstrukce a reprezentace sociální reality se vÏdy pﬁidruÏuje urãitá pﬁedstava o realitû, urãité pﬁedporozumûní, jeÏ rekonstruovanou
a reprezentovanou realitu spoluvytváﬁí.13 V pﬁípadû narativní konstrukce
reality se podle Haydena Whita jedná o pﬁedstavu reality, jejíÏ diskursy
jsou artikulovány pomocí mechanismÛ kontinuity, koherence a jakéhosi
nutkání zaplÀovat plynutí ãasu v˘znamem. V narativní podobû rekon12 K otázce vûdeckého diskursu jako alternativy ãi typu narativního diskursu viz Jerome
Bruner, Possible Minds, Actual Worlds, Cambridge – London: Harvard University
Press, 1986, 11-43. V kontextu religionistiky argumentoval pro aplikaci narativní teorie napﬁíklad Gavin Flood. V˘chodiskem jeho uvaÏování je dÛraz na to, Ïe vûdecké
a kauzální explanace lidského my‰lení a jednání nestojí mimo narativum jako diskurs
o tom, co se událo; tedy Ïe napﬁíklad sociálnûvûdné a religionistické explanace nejsou
jasnû odli‰itelné od narativ. Viz pﬁedev‰ím Gavin Flood, Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion, London – New York: Continuum 1999. Pro pﬁevyprávûní pﬁíbûhu vzniku religionistiky inspirovaného teorií narativní reprezentace Haydena
Whita viz Hans Gerhard Kippenberg, Discovering Religious History in the Modern
Age, Princeton: Princeton University Press 2002.
13 O tom, jaké pﬁedstavy o realitû se pﬁidruÏují k nenarativním formám reprezentace viz
Hayden White, „The Value of Narrativity in the Representation of Reality“, in: Hayden
White, The Content of the Form, Baltimore: The John Hopkins University Press 1987,
1-25. White v tomto textu porovnává zpÛsoby reprezentace minulosti v análech, v kronikách a historick˘ch narativech.
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strukce a reprezentace reality (minulosti) je nemyslitelné pojednání o dvou
událostech, aniÏ by se v nûm tyto události spojily podél linie kontinuity,
aniÏ by byly zaãlenûny do koherentního obrazu a aniÏ by nebyl ãas mezi
jejich uskuteãnûním do pﬁíbûhu v˘znamuplnû zaãlenûn˘ – neboli v narativu neexistuje ãasová jednotka, bûhem níÏ by se nic neudálo. Tato integrace nesourod˘ch událostí do smysluplného pﬁíbûhu je umoÏnûna referencí
k urãitému sociálnímu systému, bez jehoÏ uvûdomûní je – nejen ãasovû –
hierarchizované tﬁídûní událostí nemyslitelné. Právû na základû pﬁedstavy
sociálního centra lze jednu událost nadﬁadit ãi podﬁídit události jiné jako
pﬁíãinu ãi následek; tím sice nevzniká Ïádn˘ kauzální nexus, ale vytváﬁejí
se podmínky umoÏÀující pﬁiﬁknout událostem reprezentovan˘m v pﬁíbûhu
etick˘ nebo morální v˘znam.14
Na to, Ïe narativní podoba reprezentace reality danou realitu urãit˘m
zpÛsobem spoluvytváﬁí, upozorÀuje rovnûÏ Paul Ricoeur. ZdÛrazÀuje, Ïe
v narativu vzniká prostﬁednictvím jeho sémantické inovace vÏdy nov˘ v˘znam. ProtoÏe událost je/stává se podle Ricoeura událostí jen ve vztahu
k zápletce urãitého pﬁíbûhu, je nov˘ v˘znam, kter˘ vzniká cestou sémantické inovace, nûãím, co se spí‰e vynalézá v textu, neÏ nalézá v realitû. Narativum znamená v tomto smyslu vÏdy více neÏ jen referování o urãitém
sledu událostí: právû v narativu totiÏ získávají smysluplnou strukturu a tudíÏ i v˘znam jinak nesourodé a nesouvisející události (zku‰enosti, jednání
a instituce). Narativum je organizací událostí do srozumitelné jednoty.
Tento postﬁeh má dalekosáhl˘ v˘znam, pokud si uvûdomíme, Ïe funkce
narativní reprezentace – spoluvytváﬁení reality – není typická pouze pro
narativa literárního fikcionalismu, ale také pro narativa vznikající v rámci
sociálních a historick˘ch vûd. U Whita slouÏí poukaz na narativnû vznikající nové v˘znamy k tomu, aby v historickém vyprávûní odhalil literární
a morální prvky, jeÏ relativizují my‰lenku, Ïe historikové realisticky popisují minulost. Naproti tomu se Ricoeur snaÏí ãelit podobnému relativizování tím, Ïe klade dÛraz na rozli‰ování mezi literárním narativem na jedné
stranû a narativem historick˘ch (sociálních) vûd na stranû druhé, pﬁestoÏe
oba typy narativ vznikají pomocí produktivní imaginace. Pro Ricoeura se
totiÏ právû v takovém aktu rozli‰ování skr˘vá moÏnost, jak uchovat pozitivní vztah k paradigmatu realistického vztahování se ke skuteãnosti.
Vidíme tedy, Ïe zdánlivû shodná vysvûtlení vztahu narativní reprezentace reality k realitû samotné mohou mít rÛzné, ale z hlediska reflexe tvorby religionistického vûdûní stejnû zásadní dÛsledky. V návaznosti na Whita se ukazuje, jak je dÛleÏité, abychom vûnovali pozornost tomu, jaká
narativa jsou vyprávûna v religionistice proto, aby religionisté mohli ref14 H. White, „The Value of Narrativity…“, 10-11, 24.
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lektovat morální soudy, jeÏ vznikají v religionistick˘ch pﬁíbûzích. Poté
mÛÏeme sledovat, vÛãi jak˘m subjektÛm jsou tyto soudy vyná‰eny a jaké
jsou vûdecko-teoretické dÛsledky toho, Ïe stejné události (zku‰enosti, jednání a instituce) mohou dostávat v narativech vytvoﬁen˘ch rÛzn˘mi religionisty odli‰n˘ v˘znam, aniÏ by kterákoli z narativních reprezentací nutnû
deformovala realitu ãi metodologicky nesprávnû zacházela s daty.15 Následujeme-li hledisko Paula Ricoeura, bude jako klíãová platit reflexe „ontologického paradoxu vynalézání jako nalézání“,16 jeÏ se dot˘ká metaforického jazyka i narativní konstrukce v˘znamu.
To, v ãem „ontologick˘ paradox vynalézání a nalézání“ spoãívá, lze
struãnû vysvûtlit na rozboru konkrétní metafory. Vezmûme napﬁíklad metaforu básníka Attily Józsefa – v tûÏkém snu hodiny odkvétají.
Jejímu v˘znamu bychom stûÏí mohli porozumût na základû pﬁímého odkazu k empirické realitû. Doslovná interpretace jejího v˘znamu by dokonce nejspí‰ destruovala básníkem pravdûpodobnû zam˘‰lené sdûlení. NeboÈ
jak a ãím by bylo moÏné váÏit sny a kde a jak by mohlo vadnout nûco, co
není hmatatelné? PﬁestoÏe (tato) metafora pﬁesahuje bezprostﬁední referenty kaÏdodenního jazyka, tedy pﬁestoÏe nepopisuje realitu bezprostﬁednû,
rozumíme jí. Rozumíme jí, protoÏe vyjadﬁuje nûco z kvalit a dimenzí svûta, co by zÛstalo skryté, kdybychom se snaÏili o popis objektivnû pozorovateln˘ch jevÛ a jejich souvislostí objektivizujícím (technick˘m) jazykem.
Metafora jakoby vynalézala „hodiny“, jeÏ jsou s to „odkvétat v tûÏk˘ch
snech“, aby s jejich pomocí nalezla ve svûtû zku‰enost, pocit, okolnost, jeÏ
by bez ní zÛstaly nevyjádﬁen˘mi, a tudíÏ neexistujícími. Metafora obohacuje svût o nov˘ prvek, s jehoÏ pomocí jsme s to se svûtu více pﬁiblíÏit.
A podobnû fungují podle Ricoeura i samotná narativa: rÛzné dimenze
a rÛzné verze událostí a dûní by se ztratily, pokud by mezi nimi nebyly zápletkou vynalezeny smysluplné vazby a souvislosti. Prostﬁednictvím vyprávûní narativ vidíme a umoÏÀujeme vidût více: sémantickou inovací nenaná‰íme na svût dal‰í (estetizující) vrstvu v˘znamu, svût s její pomocí
spí‰e objevujeme, a tudíÏ poznáváme, jak odpovídá také kognitivní funkci metafory.17
Ontologick˘ paradox vynalézání jako nalézání se pak v pﬁípadû akademick˘ch narativ objevuje i jako otázka (doãasného) pﬁijetí ãi odmítnutí
urãit˘ch religionistick˘ch narativ: jak, kde a podle jakého kritéria lze
15 Srov. Hayden White, A történelem terhe, Budapest: Osiris 1997, 23.
16 Viz Richard Kearney, „Paul Ricoeur and the Hermeneutic Imagination“, Philosophy
and Social Criticism, 14/2, 1988, 115-145 a Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: The
Creation of Meaning in Language, London – New York: Routledge 2003 [Paris: Éditions du Seuil 1975].
17 Ke kognitivní funkci metafor srov. Bﬁetislav Horyna, Teorie metafory, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2007, 31-38.
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naãrtnout hranici mezi pﬁíbûhy, které nám umoÏÀují vidût hloubûji náboÏenské diskursivní i nediskursivní praktiky, a mezi pﬁíbûhy, které tvoﬁí nepﬁesvûdãivou a nevûrohodnou vrstvu v˘znamÛ nad popisovan˘m objektem zkoumání.
Pﬁíbûhy religionistÛ, respektive pﬁíbûhy vypovídající o náboÏensk˘ch
zku‰enostech, jednáních a institucích pﬁiná‰ejí (nov˘) zpÛsob vidûní (nov˘ zpÛsob zachycení a zv˘znamnûní) svého referentu. Metaforická a narativní vynalézavost religionistick˘ch pﬁíbûhÛ z hlediska v˘‰e nastínûného
narativního pﬁístupu není tedy vlastností, jeÏ by mûla b˘t stavûna do protikladu k obhajiteln˘m, dobﬁe fungujícím a ne nutnû narativním formám
reprezentace sociální reality, jelikoÏ jakékoli omezování konstrukce zápletky dot˘kající se té ãásti svûta, o niÏ se religionistika zajímá, by zamezilo jejímu adekvátnímu religionistickému vyjádﬁení.
Kritická teorie
„Kritická teorie“, „kritické pﬁístupy“, „kritické trendy“, „kritické pojmy“ jsou slovní spojení, která se v souãasné religionistické teorii objevují velmi ãasto. Jako symptomy aktuálního stavu religionistiky poukazují na
to, Ïe v uplynul˘ch pﬁibliÏnû patnácti letech se v tomto vûdním oboru znovu intenzivnû artikuluje poÏadavek teorie vûdy na reflexivní prozkoumání
zpÛsobÛ tvorby vûdûní. Jako pﬁíklady tohoto zamûﬁení religionistické teorie lze jmenovat pﬁedev‰ím dvû publikace: Critical Terms for Religious
Studies editované Markem C. Taylorem18 a New Approaches to the Study
of Religion editované Peterem Antesem, Arminem W. Geertzem a Randi
R. Warnem.19
V pﬁedmluvû druhého jmenovaného titulu je za spoleãného jmenovatele kritick˘ch pﬁístupÛ oznaãen jednak (velice obecnû vyloÏen˘) problém
vztahu „objektivní“ reality a studia náboÏenství (v singuláru i v plurálu),
jednak (taktéÏ jen v náznacích nastínûn˘) vliv socio-psychologick˘ch dispozic religionistÛ na v˘sledky vlastního bádání. Za kritické pﬁístupy v religionistice povaÏují vydavatelé ty, jeÏ místo hledání dÛkazÛ religionistick˘ch v˘kladÛ v „objektivní“ skuteãnosti zkoumají religionistické vûdûní
jako proces nalézání shody a utváﬁení konsenzu v urãitém okruhu badatelÛ, jejichÏ práce je sociálnû a psychologicky situovaná. V souladu s editorsk˘m zámûrem, jenÏ má poskytnout orientaci v souãasném religionistickém dûní a v jeho intencích, uvádûjí pak editoﬁi publikace dal‰í klíãové
18 Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago – London: The
University of Chicago Press 1998.
19 Peter Antes – Armin W. Geertz – Randi R. Warne (eds.), New Approaches to the Study
of Religion, 2 sv., Berlin – New York: Walter de Gruyter 2004.
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pﬁístupy (historické, textuální, komparativní, sociálnûvûdné, kognitivní,
mezikulturnû psychologické). Nenabízejí v‰ak ani náznak explicitní reflexe dopadÛ ‰iroce definovaného kritického pﬁístupu na jmenované oblasti
zkoumání, ani jeho metapozice vÛãi ostatním pﬁístupÛm.20
Konkrétnûj‰í pﬁedstavu „kritick˘ch“ pﬁístupÛ, v níÏ lze identifikovat implicitní odezvu „kritické teorie“ formované v tradici Frankfurtské ‰koly,
nabízí ve svém úvodu Mark C. Taylor. Na jedné stranû povaÏuje Taylor za
kritické my‰lení takové, které dokáÏe proniknout bûÏn˘mi my‰lenkov˘mi
schématy a dohlédne za obzor samozﬁejmostí prosazovan˘ch veﬁejn˘mi
i akademick˘mi diskursy.21 Takové my‰lení zpochybÀuje napﬁíklad zdánlivou samozﬁejmost ﬁady binárních opozic, jeÏ ﬁídí, a tudíÏ umoÏÀují i limitují na‰e v˘klady svûta (rozum/cit, povûra/vûda, jednota/diference, náboÏenské/sekulární apod.). Taylor se proto vûnuje zkoumání konceptÛ,
které formují na‰e vidûní, ãtení a popis svûta, a nabízí zároveÀ otevﬁenou
a flexibilní síÈ konceptÛ, jeÏ mají doãasnû stanovit hranice na‰emu my‰lení (vytyãit jeho meze), ãímÏ umoÏÀují samotnou produkci religionistického vûdûní. Vedle toho upozorÀuje Taylor na spoleãensko-politickou roli
kritického my‰lení. Ta má podle nûj spoãívat jednak ve zpochybnûní vládnoucích politick˘ch a ekonomick˘ch struktur podporujících uniformitu
a jednotu, jednak v odporu vÛãi fragmentaci a rozdûlování lidstva jako dÛsledku nedomy‰leného oslavování rozdílností.22
Pokusíme-li se o zev‰eobecnûní témat sledovan˘ch Frankfurtskou ‰kolou s vûdomím toho, Ïe její pﬁedstavitelé nikdy nezformovali jednotnou
pozici,23 mÛÏeme rozpoznat dva hlavní tóny kritické teorie, jeÏ zaznívají
téÏ v Taylorovû úvodu. Kritická teorie je v této tradici kritickou, pokud
(1) pﬁezkoumává povahu, moÏnosti a meze rozumu, nebo jin˘mi slovy
sleduje limity vûdeckého porozumûní sociální realitû. Kritická teorie je v tomto smyslu kritická vÛãi samotnému porozumûní a pﬁedstavuje cestu k dosaÏení reflexivní pozice sociální vûdy, pﬁiãemÏ
(2) upozorÀuje na urãité negativní a neuspokojující elementy ve fungování spoleãnosti (vykoﬁisÈování, dominance, utlaãování, nespravedlnost). V tomto smyslu vyslovuje kritická teorie soudy vÛãi sociálním pomûrÛm a pﬁedstavuje cestu k iniciování sociální zmûny.

20 P. Antes – A. W. Geertz – R. R. Warne (eds.), New Approaches…I, 1-9.
21 Podle Jonathana Cullera je toto jednou z dimenzí vymezujících teorii jako takovou. Viz
jeho Krátk˘ úvod do literární teorie, Brno: Host 2002.
22 Mark C. Taylor, (ed.), Critical Terms…, 1-19. Srovnej také Frank Lentricchia – Thomas McLaughlin (eds.), Critical Terms for Literary Studies, Chicago – London: The
University of Chicago Press 1995.
23 Srovnej David Held, Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas, Cambridge: Polity Press 2004 [1980].
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Na jedné stranû (kritika vûdy) je tedy formována epistemologická kritika vûdûní jako historicky a sociálnû podmínûného (jak to ostatnû pûknû
vyjadﬁuje i MannheimÛv a HorkheimerÛv termín Seinsgebundenheit, vázanost ãi podmínûnost bytím), na stranû druhé (kritika spoleãnosti) je formována sociální kritika jako revoluãní aktivismus v podmínkách spoleãnosti, která destruuje samu sebe.
Tyto dvû polohy kritiky lze od sebe vzájemnû odli‰it pouze analytickou
metodou, jak nám pﬁipomíná Horkheimerova definice (sebe)kritické teorie
jako teorie, jeÏ vysvûtluje a definuje kromû jiného i vlastní funkci v dané
spoleãnosti. Kritickou teorii vûdûní nemÛÏeme podle nûj vyjmout z kritické teorie spoleãnosti, jelikoÏ jen jejich vûdom˘m skloubením lze docílit
toho, aby fakta nebyla vnímána vnûj‰kovû jako danosti, n˘brÏ jako produkty spoleãenského jednání.24 „Osvobození se“ jakoÏto v˘sledek kritického teoretizování se tak bude t˘kat jak forem, v nichÏ získáváme sociologické vûdûní, tak zmûn spoleãensk˘ch pomûrÛ. Na obecnûj‰í rovinû jde
zde v podstatû o poÏadavek, aby byla kritická teorie reflektována ve svém
zakotvení v historick˘ch procesech a zároveÀ byla aktivnû uznána její neoddûlitelnost od praktick˘ch lidsk˘ch zájmÛ. Horkheimerova kritická teorie sleduje zcela konkrétnû vyjádﬁen˘ zájem: „Kritická teorie, navzdory
srozumitelnosti jednotliv˘ch krokÛ a shodû jejích prvkÛ s nejpokrokovûj‰í
tradiãní teorií, neprosazuje Ïádn˘ specifick˘ postup kromû svého vlastního zájmu o pﬁekonání spoleãenské nespravedlnosti.“25
Také v tom, jak˘ v˘znam kritické teorie mám v úmyslu rekonstruovat,
abych podpoﬁila argumentaci tohoto textu, bude moÏné odkr˘t vzájemnou
souvislost dvou rovin kritické teorie, i kdyÏ povahu této souvislosti lze
jasnû odli‰it od spojitosti kritiky vûdûní a kritiky spoleãnosti, o níÏ mluví
Horkheimer.
DÛrazem na problematiku kritického potenciálu narativní teorie chci
v první ﬁadû upozornit na to, jak mÛÏe narativní pﬁístup (konkrétnûji pak
narativní anal˘za religionistick˘ch vyprávûní) pﬁispût k anal˘ze tvorby religionistického vûdûní a jaké jsou moÏnosti a limity tohoto typu vûdûní,
jestliÏe je podáno v narativní podobû. Spojením narativní a kritické teorie
rozvíjím tudíÏ první dimenzi kritické teorie, jak byla naãrtnuta v˘‰e. To
vlastnû znamená, Ïe pokraãuji v linii teoretického uvaÏování, která je víceménû znatelnû artikulována i v souãasné religionistické teorii. Tato linie
zdÛrazÀuje, Ïe to, co vût‰inou berou religionistické pﬁíbûhy za dané a samozﬁejmé, co se v nich jeví jako univerzální a nutné, vzniká pod vlivem

24 Max Horkheimer, „Tradiãní a kritická teorie“, in: Aluze: âasopis pro filosofii, literaturu a jiné, ã. 1, 2001, 74-106, pﬁel. Pavlína Binková.
25 Ibid., 105.
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podmínûn˘ch silov˘ch/diskursivních vztahÛ a (svévolného) zablokování
relevantních alternativ vysvûtlování a porozumûní.
Z pﬁekroãení tohoto v˘znamu kritiky by plynulo spojení religionistického poznání se snahou o zmûnu spoleãenské situace, kdy je religionistika cílenû vedena k tomu, aby se jako tzv. angaÏovaná ãi aplikovaná aktivnû podílela na hodnocení, kritice, ovlivÀování (odmítání ãi podporování)
jednotliv˘ch náboÏenství jako sociálních formací, respektive na usmûrÀování jejich postavení v souãasn˘ch spoleãnostech. MoÏnost (respektive
smysluplnost) takové praktické vyuÏitelnosti religionistiky jako akademické disciplíny je v‰ak stále pﬁesvûdãivûji problematizovaná.26 Podpora
podobn˘ch snah by v kontextu této studie znamenala, Ïe bychom museli
zamûﬁit narativní anal˘zu na rozpoznání a preferování tûch religionistick˘ch pﬁíbûhÛ, které domnûle pozitivnû pﬁispívají k tak ãi onak vykládané
sociální zmûnû, respektive vést tuto anal˘zu tak, aby podnítila zmûny pﬁi
konstrukci religionistick˘ch pﬁíbûhÛ. Narativní anal˘za v mém pojetí ale
tento úãel nesleduje.
Kritick˘ potenciál narativní teorie vidím v její schopnosti konstruktivnû
prozkoumat moÏnosti a meze narativní produkce v˘znamu v religionistick˘ch v˘kladech jedné ãásti sociální reality. Pﬁes tento zjevn˘ dÛraz na první dimenzi kritické teorie je zapotﬁebí vysvûtlit povahu teoretické ambivalence, která vzniká na pozadí nemoÏnosti pﬁísného rozdûlení kritiky vûdy
a kritiky spoleãnosti, ambivalence, jeÏ otevírá problematiku odmítnutí pozitivistického separování fakt a hodnot, s níÏ kritická teorie pﬁichází. Aãkoli kritick˘ potenciál narativní teorie neopodstatÀuje religionistické zásahy do sociální situace náboÏenství ve smyslu cíleného pﬁekonávání
negativnû hodnocen˘ch spoleãensko-náboÏensk˘ch pomûrÛ, musíme pﬁipustit, Ïe odmítnutí separace fakt od hodnot zÛstává i v nastolen˘ch souvislostech relevantní. Lze mít za prokázané, Ïe kaÏdá pozice, která si nárokuje takovou definitivní separaci, je zpochybnitelná.
Jin˘mi slovy, pro sledování kritického potenciálu narativní teorie je relevantní vysvûtlení toho, proã není moÏné jednoznaãnû od sebe oddûlit
fakta a hodnoty. Zatímco první (horkheimerovská) interpretace vztahu fakt
a hodnot zdÛrazÀuje vûdomou angaÏovanost sociálních vûd a apeluje na
zmûnu sociálních struktur zakládajících nerovné mocenské vztahy, jeho
druhá (v tomto textu preferovaná) interpretace klade dÛraz na epistemologickou kritiku fungování rozumu. Fakta jsou od hodnot neoddûlitelná nejen v aktivistickém, ale také v epistemologickém smyslu. Reflexe této souvislosti nevede nutnû k provádûní sociálních zmûn, ale spí‰e k podrobn˘m
26 Srovnej napﬁíklad B. Horyna, „Kulturní vûda…“. TéÏ dominantní diskurs ãeské religionistiky (tedy jestliÏe mÛÏeme za její reprezentativní platformu povaÏovat úvodník ãasopisu Religio) akcentuje potﬁebu nenormativního zakotvení vlastní disciplíny.
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examinacím povahy vûdûní. Narativní pﬁístup se tohoto úkolu mÛÏe chopit v podobû anal˘zy neoddûlitelnosti morálních soudÛ od reprezentace reality, respektive rozborem konfliktÛ vznikajících mezi stanoven˘mi cíli
a realizacemi tûchto cílÛ v religionistick˘ch vyprávûních.
Jinou moÏnost pak pﬁedstavuje poukaz na to, jak silné je v religionistick˘ch pﬁíbûzích napûtí mezi zvolen˘m konceptuálním rámcem a tím, co se
o zkoumaném objektu v daném pﬁíbûhu ﬁíká, ãili kde a jak neguje narativum své vlastní tvrzení.27
JestliÏe tedy kriticko-narativní pﬁístup pﬁipou‰tí nemoÏnost koneãného
odli‰ení fakt a hodnot a zdÛrazÀuje potﬁebu v˘kladu charakteru této nemoÏnosti, nenásleduje (napﬁíklad Horkheimerem vymezenou) cestu vûdomého iniciování zmûny spoleãensk˘ch pomûrÛ, n˘brÏ navrhuje rozbor toho, jaké (i nezamy‰lené) dÛsledky mají/mohou mít religionistické v˘klady
urãité ãásti sociální reality na spoleãenské pomûry. Reflexe nemoÏnosti separace fakt od hodnot se zde t˘ká ex post reflexe efektÛ religionistick˘ch
narativ, ãili jak jejich (moÏn˘ch) retrospektivnû odhalovan˘ch/pﬁisuzovan˘ch vlivÛ na sociální pomûry existující nezávisle na religionistick˘ch narativech, tak jejich implikací a konsekvencí pro dal‰í v˘voj spoleãensk˘ch
událostí.
Kritick˘ potenciál narativního pﬁístupu
Na základû pﬁedstavení klíãov˘ch rysÛ narativní a kritické teorie navrhuji vymezit kritick˘ potenciál narativního pﬁístupu prostﬁednictvím otázek, které se t˘kají:
(1) specifick˘ch pﬁedstav o svûtû (worldviews) a symbolick˘ch univerz, v nichÏ jsou narativa religionistÛ zakotvena;
(2) implikací a konsekvencí narativ religionistÛ pro sociální Ïivot, jehoÏ jsou rÛzná náboÏenství souãástí.
ZdÛraznûní faktu, Ïe pﬁedstavy o realitû jsou obsaÏeny v narativních
zpÛsobech sémantické inovace na jedné stranû, a Ïe nároky na dÛslednou
separaci fakt od hodnot mají povahu sebeklamu na stranû druhé, bude zásadní i proto, abychom mohli jasnû odli‰it argument o kritickém potenciá-

27 V tomto smyslu realizuje narativní pﬁístup imanentní kritiku podobnou Adornova my‰lení ne-identity (Das Denken des Nicht-Identischen), pﬁiãemÏ samozﬁejmû posouvá
úhel pohledu: nezkoumá empiricky, jestli daná sociální realita neguje svá vlastní prohlá‰ení, n˘brÏ sleduje, zda dané analytické narativum konstruované jako religionistick˘ v˘klad neneguje, nezamûÀuje vlastní epistemologická tvrzení. K imanentní kritice
jako metodû, jeÏ zkoumá rozpory mezi aktuální existencí objektu a jeho pﬁedstavami
o sobû viz David Held, Introduction to Critical Theory…, 212-218.
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lu narativního pﬁístupu od sociálnûvûdních snah o kritické vyuÏití narativní anal˘zy pro odhalení pravdiv˘ch (pravdivûj‰ích) verzí reality pod ãi za
narativními reprezentacemi reality, minulosti a událostí konstruovan˘ch
sociálními aktéry.28 Jin˘mi slovy, narativa religionistÛ neobsahují moÏnost
detailního a kritického rozboru v nich vyprávûn˘ch pﬁíbûhÛ, jenÏ by smûﬁoval k rekonstrukci onoho rankeovského „wie es eigentlich gewesen ist“,
jeÏ je pr˘ narativem zastﬁeno. Naopak, v centru zájmu kriticko-narativního pﬁístupu stojí spí‰e kvÛli moÏnosti teoretické reflexe povahy a dÛsledkÛ religionistick˘ch v˘kladÛ urãité vrstvy sociální skuteãnosti.
Aby narativa mohla splnit poÏadavek koherence a konzistence, jsou zakotvována v partikulárním symbolickém ﬁádu, respektive ve víceménû
ucelené pﬁedstavû o svûtû (worldview). Mluvíme-li o koherentním a konzistentním narativu, nemáme na mysli pﬁíbûh, ve kterém bychom byli s to
identifikovat vyprávûní, jeÏ by bylo v souladu s logick˘mi pravidly koherence a konzistence. Narativní koherence a konzistence, jak jiÏ zdÛvodnûnû argumentoval Hayden White, je poetické a jazykové povahy.29
Konkrétními narativními technikami konstrukce koherence a konzistence mohou b˘t napﬁíklad vypravûãské strategie udrÏování kontinuity, konstrukce lineární chronologie, formální exkluze nehodících se elementÛ
apod. Narativum projeví svou vysvûtlující sílu, mÛÏe-li tyto techniky pﬁesvûdãivû skloubit v jednotnou pﬁedstavu o svûtû, jeÏ v˘znamovû podmiÀuje reprezentaci událostí. Platí to samozﬁejmû i pro narativa religionistÛ
(stejnû jako pro v‰echny analytické, explanaãní pﬁíbûhy). TéÏ jejich vyprávûní jsou koherentní napﬁíklad v dÛsledku vylouãení urãit˘ch událostí
z pﬁíbûhu. To, co není v jejich pﬁíbûhu pamûÈovû zpﬁítomÀováno, závisí
vÏdy na tom, jaké symbolické ﬁády ãi obecnûj‰í pﬁedstavy o svûtû jsou
v religionistick˘ch narativech aktualizovány.
Vycházeje z analogické interpretaãní perspektivy charakterizoval Hayden White historická narativa jako prÛmûrné ﬁeãnûní (middle style declamation), jeÏ byly v historickém diskursu kanonizovány. Podﬁízení historick˘ch narativ tomuto stylu s sebou pﬁiná‰í formální (a víceménû
automatické) vyluãování urãit˘ch událostí z pole historikova zájmu. Exkluze se podle nûj t˘ká na jedné stranû událostí, jeÏ jsou tradiãnû povaÏo-

28 Redukci narativní reprezentace na zkreslující závoj zahalující „skuteãn˘ pﬁíbûh“ (skuteãné události) lze najít napﬁíklad v epistemologick˘ch pﬁedpokladech nûkter˘ch pﬁedstavitelÛ biografické sociologie. Viz napﬁíklad Gabriele Rosenthal, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte: Gestalt und Struktur biographisher Selbstbeschreibungen,
Frankfurt a.M.: Campus 1995.
29 Podrobnûji k tomu viz pﬁedev‰ím Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore – London: The John Hopkins University Press 1975 [1973], 1-42.
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vány za záleÏitosti náboÏenské víry a náboÏensk˘ch rituálÛ, jako napﬁíklad
zázraky, magické události a pﬁípady bohabojnosti, na stranû druhé postihuje groteskní události, fra‰ky, satiry, pomluvy apod. V historick˘ch narativech jsou tak tematizovány jako pozoruhodné události jen ty, které projdou osvícensk˘m sítem stﬁízlivého uvaÏování vzdûlané stﬁední vrstvy
(educated common sense). V tomto diskursu vytvoﬁen˘ symbolick˘ ﬁád má
zásadní dÛsledky nejen pro hodnocení vyprávûn˘ch událostí. Stává se také mûﬁítkem toho, co se vÛbec za historickou událost pokládá.30
Na tomto postﬁehu pro nás není zajímavá jen samotná skuteãnost exkluze moÏn˘ch objektÛ studia religionistiky z centra zájmu etablované historické vûdy. Podobná reflexe religionistick˘ch narativ pﬁedev‰ím umoÏÀuje poznat formy vyluãování, jeÏ se v religionistice uplatÀují, respektive
zpÛsoby, jak˘mi stanovuje narativní forma reprezentace limity toho, co je
povaÏováno za vûdecky (religionisticky) zkoumatelné události ãi sociální
fenomény. PrÛzkum otázek, jeÏ se vztahují k identifikaci a rozboru pﬁedstav o svûtû a symbolick˘ch ﬁádÛ pÛsobících na pozadí religionistick˘ch
narativ, by mohl b˘t jedním z úkolÛ kriticko-narativního pﬁístupu. Abychom se vyhnuli nedorozumûním, je nutné v˘slovnû zdÛraznit, Ïe v kontextu tûchto otázek nejde o snahu eliminovat z religionistick˘ch narativ
pﬁedstavy o svûtû ani zbavit religionistická narativa nánosÛ symbolick˘ch
ﬁádÛ. Jde naopak o to, abychom aktivnû pﬁem˘‰leli o vztahu mezi pﬁedstavami o svûtû jako souãástí narativ religionistÛ a pﬁedstavami o svûtû jako
objekty zkoumání religionistiky.
Pro vysvûtlení charakteru druhého typu otázek kriticko-narativního pﬁístupu, tj. otázek t˘kajících se implikací a konsekvencí narativ (religionistÛ) pro sociální Ïivot, si musíme oÏivit, jak vzniká obecná podoba narativ,
ãili urãit˘ch formálních modÛ konstrukce pﬁíbûhÛ. Pﬁesnûji ﬁeãeno, narativa jakoÏto pﬁíbûhy tkané z postav, „kronik událostí“, zápletek, argumentÛ
a morálních hodnocení a jakoÏto vypravûãské celky vykazující souvztaÏnost mezi tûmito základními elementy mÛÏeme systematizovat pomocí
ãtyﬁ rÛzn˘ch formálních typÛ. Jsou to komedie, romance, tragedie a satira.31 JestliÏe tûmto formálním zpÛsobÛm konstrukce narativ porozumíme
jako „typÛm“ s partikulárními implikacemi pro sociální Ïivot, lze se ptát
na konkrétní podoby tûchto implikací. Na základû jiÏ uskuteãnûn˘ch kulturnû-sociologick˘ch anal˘z konkrétních sociálních prostﬁedí lze napﬁíklad
vyvodit závûr, Ïe tragedie mÛÏe podpoﬁit fatalismus a odchod z veﬁejného
Ïivota, komedie a romance jsou s to generovat optimismus a sociální in-

30 Srovnej Hayden White, „The Politics of Historical Interpretation: Discipline and DeSublimation“, Critical Inquiry, 9/1, 1982, 113-137.
31 H. White, Metahistory…, 7-11.
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kluzi, kdeÏto satira se mÛÏe stát mocn˘m prostﬁedkem pro kritiku autorit
a pro reflektování dominantních kulturních kódÛ.32
NeÏ zaãneme identifikovat základní formální mody religionistick˘ch
narativ, abychom mohli sledovat jejich konkrétní dopady na sociální Ïivot,
je zapotﬁebí teoreticky objasnit, co vlastnû znamená tvrzení, Ïe narativa
ovlivÀují sociální Ïivot, nebo je‰tû pﬁesnûji: musíme vyloÏit (nebo alespoÀ
naznaãit) povahu vztahu mezi narativem a jeho (sociálním) prostﬁedím,
mezi narativem a jeho obecenstvem/posluchaãstvem (audience). Za teoretické v˘chodisko si zde mÛÏeme zvolit vnímání reciprocity mezi narativem a sociálním Ïivotem. Hezky to vyjadﬁuje Brunerovo srovnání, podle
nûhoÏ tak, jak narativum imituje Ïivot, imituje i Ïivot narativum.33 Vztah
mezi narativem jako textem a sociálním Ïivotem, kter˘ v nûm nachází své
vyjádﬁení, je obousmûrn˘ i podle Ricoeura. Na jedné stranû umoÏÀují sociální aktéﬁi svûtu (zku‰enostem, událostem) „promluvit“; díky vyprávûní
ho mohou sdílet s ostatními. Na stranû druhé je svût vytváﬁen souhrnem referencí, artikulovan˘ch v narativech, a dal‰ími nenarativními druhy textÛ,
které oslovují obecenstvo/posluchaãstvo. V˘znamy, kter˘m sociální aktéﬁi
bûhem ãetby ãi naslouchání porozumí, spoluvytváﬁejí proÏívanou sociální
situaci. V tomto smyslu lze o narativu mluvit jako o pﬁedloze ãi modelu
pro sociální Ïivot.34
Narativum jako model pro sociální Ïivot nejlépe charakterizuje jeho
zprostﬁedkující funkce. Narativum prostﬁedkuje urãitou konceptuální síÈ,
jeÏ vymezuje sociální pole jednání a umoÏÀuje sociálním aktérÛm jednat.
Implikace a konsekvence, jeÏ mÛÏe narativum v tomto smyslu mít pro sociální Ïivot, nab˘vají tﬁí analyticky rozli‰iteln˘ch dimenzí:
(1) ZpÛsob interpretace svûta: Narativum jako model interpretace svûta (sociálního Ïivota) zprostﬁedkovává zpÛsoby konceptualizace
zku‰eností, událostí, jednání. Poskytováním konceptÛ (pro) my‰lení sehrává narativum roli prostﬁedníka mezi subjektem (interpretem) a svûtem (jeho intencionálním objektem), kter˘ musí b˘t zachycen˘, pojmenovan˘, vyloÏen˘, neboÈ jen tak zakládá moÏnost
jednání v jeho rámci.
(2) ZpÛsob vyná‰ení morálních soudÛ o svûtû: Narativum jako model
hodnocení podává normativní vodítko pro morální souzení historick˘ch období, sociálních i osobních událostí a pro jednání jin˘ch lidí. V tomto smyslu poskytuje narativum ideologick˘ rámec, ãili
urãit˘ celek „pﬁedpisÛ“ pro zaujetí pozice v aktuálním svûtû sociál32 Srov. napﬁíklad Jeffrey C. Alexander, The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology, Oxford – New York: Oxford University Press 2003.
33 Jerome Bruner, „Life as Narrative“, Social Research 71/3, 2004, 691-710.
34 Paul Ricoeur, âas a vyprávûní I, Praha: Oikúmené 2000, 125-126.
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ního jednání,35 a prostﬁedkuje mezi minul˘mi a budoucími akty
i mezi subjektem a ostatními aktéry spoleãnû utváﬁejícími sociální
Ïivot.
(3) ZpÛsob jednání: Narativum jako model jednání poskytuje pﬁedlohy
pro aktuální jednání sociálního aktéra. Na této rovinû prostﬁedkuje
narativum mezi aktérem a jeho vlastním jednáním, ovlivÀuje jeho
schopnost roz‰iﬁovat a transformovat (ãi také zuÏovat a uchovat) jeho sociální situaci „teì a tady“. Ochota nûco mûnit, rozhodnout se
pro nûjak˘ konkrétní ãin a realizovat ho je v této souvislosti jednáním stejnû tak, jako snaha setrvat v nemûnnosti ãi v pasivitû.
Obû zmínûné otázky kriticko-narativního pﬁístupu mÛÏeme vyuÏít pﬁi
reflexivním ãtení narativ religionistÛ. Jako vodítko pro plastiãtûj‰í znázornûní tohoto zpÛsobu ãetby jsem zvolila ãasto citovan˘ text „The Devil in
Mr. Jones“ od Jonathana Z. Smithe.36 V tomto textu nastínil Smith dva rÛzné formální mody vyprávûní o událostech, jeÏ provázely existenci a zánik
náboÏenské skupiny Svatynû lidu (Peoples Temple) na konci sedmdesát˘ch let 20. století v Guayanû.
Smithova anal˘za ukazuje, Ïe oba alternativní pﬁíbûhy kotví v rozdíln˘ch pﬁedstavách o svûtû a kvÛli tûmto odli‰nostem se promûÀují také sdûlovaná fakta podle toho, v jaké narativní formû se o nich vypráví. Narativum, které získalo dominanci a obecnû se roz‰íﬁilo, identifikuje Smith jako
souãást teologicko-Ïurnalistického diskursu. Vedle nûj staví narativum,
které má tvoﬁit protiváhu neakademické reprezentaci teologÛ a ÏurnalistÛ.
ProtoÏe Smith vûdomû staví na tradici osvícenství, má nabídnout alternativu mediálnímu a teologickému diskursu, jenÏ je utváﬁen˘ ve shodû se
slovníkem klasick˘ch náboÏensk˘ch polemik. Oba pﬁíbûhy se sice zamûﬁují na „stejné“ události, av‰ak vycházejí z rÛzn˘ch pﬁedstav o svûtû a následnû formují zcela odli‰né objekty zkoumání. Narativní pointou prvního
(kﬁesÈansko-Ïurnalistického) pﬁíbûhu je iracionální a ìábelská sebedestrukce zfanatizovan˘ch lidí, kdeÏto vyústûním druhého (religionistickoakademického) pﬁíbûhu je náboÏensky a politicky motivovan˘ sebevraÏedn˘ protest, tj. revoluãní ãin.
Explicitní identifikace osvícenského diskursu a jeho ideálÛ, na kterém
stojí vyprávûní religionistického pﬁíbûhu, otevírá v tomto pﬁípadû otázku
po vztahu mezi pﬁedstavami o svûtû, jak je popisuje Smithovo religionis35 Pro dal‰í v˘klad ideologického rámce jako souãásti narativních reprezentací minulosti
srov. H. White, Metahistory…, 22-29.
36 Jonathan Z. Smith, „The Devil in Mr. Jones“, in: Jonathan Z. Smith, Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago – London: The University of Chicago
Press 1988 [1982], 102-120.

172

Eleonóra Hamar
tické vyprávûní, a pﬁedstavami o svûtû náboÏenské skupiny Peoples Temple. Jedná se v zásadû o problém, do jaké míry mohou/mají b˘t tyto pﬁedstavy analogické; respektive do jaké míry mohou b˘t konfliktní, aby byl
splnûn poÏadavek sociální vûdy na to, Ïe vysvûtlení události bude dosaÏeno na základû porozumûní jejím úãastníkÛm.
Na základû Smithova textu lze také poloÏit otázku, jak se stávají formální narativní modely pouÏívané v religionistick˘ch narativech souãástí
sociální reality, tzn. otázku po ovlivnûní sociálního Ïivota religionistick˘mi pﬁíbûhy. Podnûcují tyto pﬁíbûhy nové, neakademické v˘klady svûta?
Vedou k vyná‰ení nov˘ch morálních soudÛ ve spoleãnosti? Podporují pﬁímo sociální zmûnu ãi zachování statu quo?
KdyÏ Smith prohla‰uje, Ïe „nic lidského mi není cizí“ (nothing human
is alien to me) a kdyÏ se tak v˘slovnû vymezuje jako religionista navazující na ideologické dûdictví osvícenství, reflektuje specifickou pﬁedstavu
svûta, jeÏ spoluvytváﬁí jeho akademick˘ v˘klad. Tuto úroveÀ reflexe ale
musí doplnit poukaz, Ïe jeho text a jeho dílãí narativní strategie mohou
probouzet my‰lení a konceptualizace smûﬁující k sociální zmûnû, mohou
vstupovat do aktuálních mocensk˘ch vztahÛ tím, Ïe zaujímají „provokativní“ interpretaãní pozice, mohou dokonce vyvolat bezprostﬁední zmûnu
sociálního Ïivota, apod. Studovat ono „v‰e lidské“ a vyprávût pﬁíbûh Svatynû lidu z tohoto hlediska znamená
(1) zprostﬁedkovat konceptuální síÈ t˘kající se vytvoﬁení kontrapoliady
a hrdinského ãinu vítûzícího nad svûtem nerovnosti;
(2) zprostﬁedkovat normativní ideál osvobození jedincÛ i skupin tím, Ïe
legitimní moÏnost spolurozhodování dostanou také lidé, kteﬁí se
v rámci sociálních a symbolick˘ch ﬁádÛ nacházejí v druhoﬁad˘ch/podﬁazen˘ch pozicích;
(3) zprostﬁedkovat formální narativní model romance (tedy jednoho ze
ãtyﬁ formálních narativních typÛ popisovan˘ch Whitem) smûﬁující
k vybudování svobody a míru, bezpeãí a radosti jako aktuálního
modelu jednání pro zainteresované sociální aktéry (pro b˘valé ãleny dané náboÏenské skupiny, pro ãleny jin˘ch náboÏensk˘ch skupin, pro náboÏensky neangaÏované pozorovatele, hodnotitele dan˘ch událostí, pro experty a politiky ﬁe‰ící spoleãensk˘ dopad
dan˘ch událostí apod.) i pro samotné religionisty, v míﬁe, v níÏ je jejich ryze v˘zkumná ãinnost v kontextu tohoto problému identifikovatelná jako sociální jednání participující na spoluformování spoleãensk˘ch pomûrÛ.
Dûdictví osvícenství je nedílnou souãástí Smithova pﬁíbûhu nejen v podobû urãitého epistemologického diskursu, ale také v podobû ideologie,
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jeÏ sdílí s explicitnû aktivistick˘mi diskursy. PﬁestoÏe sociální zmûna není
cílem jeho narativa, lze v nûm tuto orientaci vysledovat jako dÛsledek,
jenÏ má religionistické vyprávûní pro sociální Ïivot. Síla kriticko-narativního pﬁístupu spoãívá v moÏnosti rozboru i tûch nejjemnûj‰ích souvislostí,
které vznikají mezi partikulárními pﬁedstavami o svûtû a jejich pÛsobením
v sociálním Ïivotû. Napﬁíklad není tﬁeba b˘t sociálním aktivistou ãi angaÏovan˘m religionistou k tomu, aby na‰e v˘klady svûta podpoﬁily sociální
zmûnu. A ze stejné perspektivy lze vnímat také to, Ïe ovlivnûní sociálních
pomûrÛ neznamená nutnû navození radikálních zvratÛ a prÛlomÛ; implikace narativ pro sociální Ïivot mohou spoãívat stejnû tak v odporu proti
mocensk˘m vztahÛm, jako ve snaze o jejich zachování.
Vztah mezi religionistick˘mi pﬁíbûhy a sociálním Ïivotem nelze pﬁitom
pojímat ve smyslu jednoznaãn˘ch kauzálních souvislostí, jakoby dané narativum mûlo disponovat partikulárními úãinky. Narativum utváﬁí pohled
na vûci a ãiní tím urãitá jednání mysliteln˘mi a moÏn˘mi. Religionistická
narativa vymezují obrysy a hranice sociálního jednání, poskytují sociálním
aktérÛm pozice, které mohou zaujímat, vzorce, které mohou následovat.
Proto by se mûla stát objektem pozornosti religionistiky stejnû jako náboÏensky oznaãené zku‰enosti, jednání a instituce, o nichÏ religionistická narativa vyprávûjí.
Post scriptum aneb kriticko-narativní pﬁístup naruby
V kvûtnu roku 2008 informovala veﬁejnoprávní rozhlasová stanice
MR1-Kossuth Rádió v Maìarsku o rozhoﬁãení pﬁedstavitelÛ reformované
církve, jeÏ vyvolal aktuální návrh na zmûnu zákona o rovn˘ch ‰ancích ve
vzdûlávání. Návrh se odvolával na ústavnû zaruãené právo na vzdûlání
a chtûl umoÏnit státu, aby mohl zasahovat do v˘bûru ‰koly v pﬁípadech dûtí, jejichÏ místa bydli‰tû (vût‰inou men‰í obce) nejsou s to povinnou ‰kolní docházku zabezpeãit; napﬁíklad proto, Ïe provoz ‰koly nemohou financovat. V reakci na protest církevních pﬁedstavitelÛ byla vût‰ina církevních
‰kol vyÀata ze seznamu vzdûlávacích institucí, kter˘m stát mÛÏe udûlit povinnost pﬁijmout znev˘hodnûné dítû. Zajímavé na tomto pﬁípadu je, Ïe jak
protest církevních pﬁedstavitelÛ, tak uznání jeho oprávnûnosti ze strany
vlády se zakládá na principu svobody vyznání – protest i pﬁijetí protestu
uznává absurditu povinného umístûní dûtí do vzdûlávacích institucí,
v nichÏ pr˘ v˘uka probíhá „v souladu se svûtov˘m názorem“. Sledujeme
tedy, Ïe sociální aktéﬁi tohoto pﬁípadu sdílejí v˘klad svûta, v nûmÏ osobní
pﬁesvûdãení hraje roli pouze potud, pokud se jedná o pﬁedsvûdãení náboÏenské. Diskuse neﬁe‰í, Ïe by argumenty o v˘uce ve svûtonázorovém duchu bylo moÏné aplikovat také na ‰koly s alternativními pedagogick˘mi
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metodami; díky vyuÏit˘m konceptuálním sítím interpretace tuto otázku ani
nezná. V˘klad církevních pﬁedstavitelÛ a politick˘ch aktérÛ, kteﬁí jsou ve
vzájemné shodû, nepﬁipou‰tí ani moÏnost pﬁiznání „svûtového názoru“ nenáboÏensk˘m státním ‰kolám.
Religionisticky zajímav˘ leitmotiv celé této sociální události spoãívá
v konstruování náboÏenského pﬁesvûdãení (a jeho prostﬁednictvím náboÏenství samotného) jako nûãeho speciálního, nesrovnatelného s osobními
pﬁedsvûdãeními zakotven˘mi v alternativních diskursech a praktikách. NáboÏenství zde získává v˘znam v binární opozici k nûãemu, co je prázdné,
blíÏe neurãené, vymezené nanejv˘‰ jako neutrální a co se dokonce nemÛÏe stát objektem legitimní svobodné volby; v protikladu k náboÏenství,
kterému se tato moÏnost nabízí. Obava církevních ‰kol z pﬁílivu marginalizovan˘ch dûtí vedla k vydûlení tûchto ‰kol z okruhu vyuãovacích zaﬁízení jako míst s v˘jimeãnou moÏností uplatnûní práva na svobodu vyznání.
Exkluzivní povaha náboÏenství se zde potvrzuje sociálním jednáním. Jin˘mi slovy, náboÏenství v maìarské spoleãnosti existuje jako v˘jimeãné
a neobyãejné, protoÏe je jako takové aktuálnû konstituováno diskursy
a praktikami náboÏensk˘ch i nenáboÏensk˘ch ãinitelÛ. Ve vztahu k problematice narativ nelze opominout, Ïe celou sociální událost rámuje pﬁedstava o svûtû, která pﬁipomíná religionisticky dobﬁe znám˘ symbolick˘ ﬁád
pﬁedpokládající sui generis kvalitu náboÏenství a náboÏenského pﬁesvûdãení. MÛÏeme se domnívat, Ïe pﬁi vzniku a udrÏování takové pﬁedstavy
o svûtû nehrají klíãovou roli pouze pﬁíbûhy dominantních náboÏenství rozvíjené v Maìarsku, n˘brÏ také aktuální a dominantní pﬁíbûhy maìarsk˘ch
religionistÛ samotn˘ch, které implicitnû nebo explicitnû vydûlují náboÏenství ze sociálnû-kulturního ﬁádu.
Jejich pﬁedstavení by bylo samozﬁejmû jiÏ jin˘m pﬁíbûhem. Co v‰ak jin˘m pﬁíbûhem není, je ãtení struãnû rekapitulované události jako pﬁípadu
dobﬁe ilustrujícího performativní charakter narativ, tedy toho, jak narativa
pÛsobí v sociálním Ïivotû, respektive (parafrázuji-li J. L. Austina)37 toho,
jak lze udûlat nûco narativy. Na jedné stranû zde totiÏ vidíme pÛsobit normativní a konvencemi regulované praktiky pﬁíbûhu o jedineãnosti náboÏenského pﬁesvûdãení, na stranû druhé mÛÏeme sledovat, Ïe tento pﬁíbûh
má/mÛÏe mít zprostﬁedkované i pﬁímé dÛsledky pro spoleãensk˘ Ïivot: pro
aktuální politické rozhodování, pro moc náboÏenství ovlivnit spoleãenské
události, pro podoby marginalizace apod. Porozumíme-li základní my‰lence kriticko-narativního pﬁístupu v religionistice téÏ pomocí obráceného
pohledu, kter˘ se zamûﬁuje na narativa religionistÛ v kontextu konkrétní
sociální situace, jasnû nahlédneme, Ïe snaha o reflexi religionistické kon37 John L. Austin, Jak udûlat nûco slovy, Praha: Filosofia 2000.
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strukce pﬁíbûhÛ, tj. o kritickou interpretaci religionistické konstrukce v˘znamÛ, je cestou k porozumûní onomu „náboÏenskému“, a nikoli jen sebestﬁedn˘m obzíráním vlastního pupku.
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SUMMARY
Narratives of the Scholars’ Knowledge:
The Potential of Narrative and Critical Theory in the Study of Religions
This text is a contribution to critical reflections on the ways how knowledge is produced
in the academic study of religions and on the epistemological and social consequences of
this knowledge production. My argument rests on the assumption that the narrative approach can positively contribute to critical theorizing about analytical narratives constructed by
scholars of religions. I deal with the particular connection between critical theory and narrative analysis as applied to these analytical narratives. The critical potential of the narrative approach should not be searched for in its frequently presumed ability to discover a more truthful version of reality behind the narrative constructions, but in the inquiry about (1)
the specific worldviews in which scholarly narratives are embedded and (2) the consequences narratives have for social life. On this basis and via discussing Jonathan Z. Smith’s text
on Peoples Temple I re-interpret the Horkheimerian idea of the inseparability of facts and
norms as an inevitable consequence of articulating analytical narratives. I argue that these
narratives serve as a model for social life and thus have consequences for social life because of their mediating role which can be grasped in three, closely interwoven dimensions: in
mediating a conceptual base for interpreting the world, in mediating a guideline for articulating moral judgments about the world, in mediating a model for social action.
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