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Hlavní referáty na brnûnské konferenci
Evropské asociace pro religionistiku
B¤ETISLAV HORYNA
V tomto ãísle ãasopisu Religio pﬁiná‰íme ãtyﬁi hlavní referáty, které
odeznûly pﬁed více neÏ rokem na 8. kongresu Evropské asociace pro religionistiku (European Association for the Study of Religions), konaném
v Brnû 7. - 11. záﬁí 2008.1 Organizátoﬁi této akce, jeÏ byla souãasnû speciální konferencí Mezinárodní asociace pro dûjiny náboÏenství (International
Association for the History of Religions), oslovili ãtyﬁi v˘znamné reprezentanty souãasné religionistiky se Ïádostí, aby se vyjádﬁili k situaci a perspektivám této vûdecké disciplíny. Rámec jejich vystoupení byl dán pouze obecnû, v zásadû ho tvoﬁilo téma vyjádﬁené v názvu kongresu: Time of
Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of
the Study of Religions. Redakce Religia se rozhodla publikovat vystoupení Petera Antese, Donalda Wieba, Martina Baumanna a Harveye Whitehouse pﬁedev‰ím proto, Ïe pﬁes tuto zdánlivou tematickou volnost reagovali v‰ichni na zásadní problém moderní religionistiky: jaké je její místo
mezi ostatními empirick˘mi antropologick˘mi disciplínami, co si pﬁinesla
z minulosti a na ãem mÛÏe dále stavût, kde jsou rozhodující mezery v jejím teoreticko-metodologickém zaloÏení a jaké perspektivy (aÈ jiÏ v oblasti v˘zkumu nebo teorie) se pﬁed ní otevírají. Mnoho bylo ﬁeãeno, ale mnoho také zÛstalo, jak je ve vûdû obvyklé, nedosloveno; zejména otázka, co,
jak a s jak˘m zdÛvodnûním se musí v religionistice zmûnit, aby obstála
v konkurenci jin˘ch historicko-filologick˘ch nebo sociálnûvûdn˘ch oborÛ,
jeÏ se projevy lidské religiozity rovnûÏ zab˘vají.
Rozhodnû nelze tvrdit, Ïe by pozvaní ﬁeãníci mluvili ve stejném duchu
a s analogick˘mi intencemi. KaÏd˘ vyzdvihoval právû ty souvislosti a problémy, které vidí jako ústﬁední a od nichÏ si slibuje otevﬁení dal‰ích moÏností rozvoje religionistiky. Také tato rÛznorodost v základních metodologick˘ch pﬁístupech odráÏí podmínky pro v˘zkum a v˘uku v oblasti
poznání a interpretace souhrnu tûch jevÛ, faktÛ a skuteãností, které se souhrnnû oznaãují slovem náboÏenství. Je to rÛznorodost, jiÏ si mnozí religi-

1 BliÏ‰í informace o tomto kongresu viz Roman Keãka, „Konferencia Európskej spoloãnosti pre ‰túdium náboÏenstviev“, Religio: Revue pro religionistiku 16, 2008, 253-254
a <http://www.phil.muni.cz/relig/easr2008/>.
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onisté pﬁiãítají k dobru a vidí v ní názorovou otevﬁenost, pluralitu, pﬁípadnû vítan˘ projev interdisciplinarity. Jiní naopak toto nad‰ení nesdílejí
a upozorÀují na dÛsledky, mezi nimi zvlá‰È na rizika spojená se stále hlub‰í specializací v religionistice, projevující se vnitrooborov˘mi obsahov˘mi
i politick˘mi nedorozumûními, stejnû jako na rostoucí komplikace pﬁi v˘uce religionistiky na univerzitách, kdy je jiÏ v zásadû vylouãené vychovávat odborníky na dûjiny náboÏenství a souãasnû také na sociálnûvûdnou religionistickou problematiku. Pﬁiãteme-li k tomu tlaky, jeÏ pﬁicházejí
zvnûj‰ku a vyÏadují z ekonomick˘ch, spoleãensk˘ch, (globálnû) politick˘ch a dal‰ích dÛvodÛ novou strukturaci vûdy, její okamÏit˘ praktick˘ pﬁínos za stále se sniÏujících v˘dajÛ na vûdu, dospûjeme k závûru, Ïe pro religionistiku je dne‰ní situace v˘raznû komplikovaná jak kvÛli interním
oborov˘m problémÛm, tak kvÛli externím omezujícím vlivÛm.
Optimismus se pokusil vnést do ﬁad religionistÛ Peter Antes. Religionistika je podle jeho soudu vûdní disciplína, která disponuje nepﬁehlédnutelnou tradicí, z níÏ vze‰la neb˘valá suma vûdûní o jedné ze zásadních oblastí lidsk˘ch aktivit, tj. o náboÏenství. PﬁestoÏe je dnes opomíjeno, je toto
vûdûní zde a nabízí se k vyuÏití od roviny regionálních problémÛ aÏ po
globální politické spory. Existence tohoto ojedinûlého a ve vûdách neb˘valého souboru vûdûní je pro religionistiku nadûjí do budoucna.
Naproti tomu zdÛraznil kanadsk˘ religionista Donald Wiebe rostoucí
mimovûdecké tlaky, kter˘m je religionistika vystavována a kter˘m se stále více pﬁizpÛsobuje, zejména pak ty, jeÏ jsou spojeny s financováním
religionistick˘ch projektÛ. Religionistika ustupuje od svého pÛvodního
poslání, s nímÏ vznikla (objektivní vûdeck˘ v˘zkum náboÏenství a náboÏensk˘ch jevÛ), zatímco se na druhé stranû musí angaÏovat ve spoleãensk˘ch a politick˘ch otázkách. Tím se mûní charakter jejího poznání;
akceptování vnûj‰ích tlakÛ povaÏuje Wiebe za ‰kodlivé, a proto se téÏ domnívá, Ïe religionistika vzdor svému robustnímu vzdûlanostnímu zázemí
musí odolávat hrozbû zániku.
Martin Baumann vyuÏil své vystoupení k tomu, aby upozornil na nutnost transformace my‰lení (západní) veﬁejnosti o souãasn˘ch zmûnách
v praktickém Ïivotû náboÏenství. Pozornost vûnovaná náboÏenstvím roste
ve veﬁejnosti nejen kvÛli médiím a medializovan˘m postavám náboÏensk˘ch vÛdcÛ, ale spí‰e je ve hﬁe kaÏdodenní setkávání s náboÏenskou jinakostí, jiÏ vná‰ejí do Ïivota západních spoleãností náboÏenské men‰iny,
imigrace a dal‰í jevy spojené s globální sociální a politickou situací. Tento v˘voj není bezkonfliktní, naopak pﬁiná‰í kontroverze, obavy z cizího
a nedorozumûní. Právû v zájmu jejich odstranûní navrhuje Baumann jako
téma souãasné religionistiky rozvinutí heuristického modelu zaãlenûní
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men‰inov˘ch náboÏenství do spoleãnosti, a to jak ve veﬁejné sféﬁe, tak
v politick˘ch a sociálních souvislostech.
Studie Harveye Whitehouse byla pﬁeloÏena do ãe‰tiny. Na rozdíl od
ostatních se nejedná o text identick˘ s Whitehousov˘m vystoupením na
kongresu EASR, spadá v‰ak do téhoÏ kontextu, kter˘ autor rozvíjí jiÏ dlouhodobû.
Referáty pﬁednesené na plenárních zasedáních kongresu Evropské asociace ukázaly, jak váÏnû se prom˘‰lí situace a budoucnost religionistiky.
Bez jak˘chkoli snah o „jednotnou vûdu“ nebo o stanovení omezujícího
rámce pro základní pojetí religionistiky jako samostatné vûdy s vlastním
pﬁedmûtem a metodami v˘zkumu se její souãasní v˘znamní pﬁedstavitelé
otevﬁenû postavili za nutnost nového sebepochopení a sebeidentifikace
akademického studia náboÏenství. Potenciál i vÛle k novému zaãátku jsou
ve svûtové religionistice zcela zﬁejmé. âeská religionistika dostala také zásluhou velmi úspû‰ného a mezinárodnû vysoce hodnoceného uspoﬁádání
8. kongresu EASR ‰anci, aby s tímto jak se zdá nezvratn˘m v˘vojem drÏela krok.

