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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 reli-
gionistiku (European Association for the Study of Religions), konaném
v Brnû 7. -11. záfií 2008.1 Organizátofii této akce, jeÏ byla souãasnû speciál-
ní konferencí Mezinárodní asociace pro dûjiny náboÏenství (International
Association for the History of Religions), oslovili ãtyfii v˘znamné repre-
zentanty souãasné religionistiky se Ïádostí, aby se vyjádfiili k situaci a per-
spektivám této vûdecké disciplíny. Rámec jejich vystoupení byl dán pou-
ze 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 vystoupe-
ní Petera Antese, Donalda Wieba, Martina Baumanna a Harveye White-
house pfiedev‰ím proto, Ïe pfies tuto zdánlivou tematickou volnost reago-
vali 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 je-
jím teoreticko-metodologickém zaloÏení a jaké perspektivy (aÈ jiÏ v oblas-
ti v˘zkumu nebo teorie) se pfied ní otevírají. Mnoho bylo fieãeno, ale mno-
ho 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 pro-
blémy, které vidí jako ústfiední a od nichÏ si slibuje otevfiení dal‰ích moÏ-
ností rozvoje religionistiky. Také tato rÛznorodost v základních metodolo-
gick˘ch pfiístupech odráÏí podmínky pro v˘zkum a v˘uku v oblasti
poznání a interpretace souhrnu tûch jevÛ, faktÛ a skuteãností, které se sou-
hrnnû oznaãují slovem náboÏenství. Je to rÛznorodost, jiÏ si mnozí religi-

1 BliÏ‰í informace o tomto kongresu viz Roman Keãka, „Konferencia Európskej spoloã-
nosti pre ‰túdium náboÏenstviev“, Religio: Revue pro religionistiku 16, 2008, 253-254
a <http://www.phil.muni.cz/relig/easr2008/>.

CONTENTS

107 B¤ETISLAV HORYNA, Keynote Lectures from the Brno Conferen-
ce of the European Association for the Study of Religions

Articles

111 PETER ANTES, The Study of Religions on Demand
125 DONALD WIEBE, Religious Biases in Funding Religious Studies

Research?
141 Martin Baumann, Temples, Cupolas, Minarets: 

Public Space as Contested Terrain in Contemporary Switzerland
155 RADEK CHLUP, Structural Anthropology Past and Present: 

One Hundred Years of Claude Lévi-Strauss II
185 MIROSLAV MELâÁK, The Discourse on Waqf in Egypt 

in the First Half of the 20th Century

Commentaries and Discussions

209 HARVEY WHITEHOUSE, The Theory of Modes of Religiosity
231 LUBO· BùLKA, Buddhist Hells: Depictions and Texts Concerning

the Third Great Hell Sangháta

News

251 DALIBOR PAPOU·EK, The Ninth Conference of the EASR 
in Messina

253 MARTIN KLAPETEK, International Conference on the Study of
Religions in Sevastopol

Reviews

255 Alexandr Nikolajeviã Krasnikov, Metodologiãeskije problemy
religiovedenija (OND¤EJ SLÁDEK)

258 Otakar A. Funda, JeÏí‰ a m˘tus o Kristu (DALIBOR PAPOU·EK)
259 Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du

christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles) (DAVID ZBÍRAL)
264 Hugh McLeod, Sekularizace v západní Evropû 1848-1914

(MARTIN KLAPETEK)
267 Lubomír Ondraãka (ed.), Mé zlaté Bengálsko (MILAN FUJDA)
271 Du‰an Zbavitel, Bengálská literatura (MARTIN FÁREK)
278 Dirk Schlottman, Koreanischer Schamanismus im neuen 

Millenium (LUKAS POKORNY)



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 dlou-
hodobû.

Referáty pfiednesené na plenárních zasedáních kongresu Evropské aso-
ciace 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 zá-
sluhou velmi úspû‰ného a mezinárodnû vysoce hodnoceného uspofiádání
8. kongresu EASR ‰anci, aby s tímto jak se zdá nezvratn˘m v˘vojem drÏe-
la krok.
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onisté pfiiãítají k dobru a vidí v ní názorovou otevfienost, pluralitu, pfiípad-
nû 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 vychová-
vat odborníky na dûjiny náboÏenství a souãasnû také na sociálnûvûdnou re-
ligionistickou problematiku. Pfiiãteme-li k tomu tlaky, jeÏ pfiicházejí
zvnûj‰ku a vyÏadují z ekonomick˘ch, spoleãensk˘ch, (globálnû) politic-
k˘ch a dal‰ích dÛvodÛ novou strukturaci vûdy, její okamÏit˘ praktick˘ pfií-
nos za stále se sniÏujících v˘dajÛ na vûdu, dospûjeme k závûru, Ïe pro re-
ligionistiku 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. Religio-
nistika je podle jeho soudu vûdní disciplína, která disponuje nepfiehlédnu-
telnou tradicí, z níÏ vze‰la neb˘valá suma vûdûní o jedné ze zásadních ob-
lastí 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 stá-
le 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 nábo-
Ïensk˘ch jevÛ), zatímco se na druhé stranû musí angaÏovat ve spoleãen-
sk˘ch a politick˘ch otázkách. Tím se mûní charakter jejího poznání;
akceptování vnûj‰ích tlakÛ povaÏuje Wiebe za ‰kodlivé, a proto se téÏ do-
mnívá, Ïe religionistika vzdor svému robustnímu vzdûlanostnímu zázemí
musí odolávat hrozbû zániku.

Martin Baumann vyuÏil své vystoupení k tomu, aby upozornil na nut-
nost 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 náboÏen-
sk˘ch vÛdcÛ, ale spí‰e je ve hfie kaÏdodenní setkávání s náboÏenskou jina-
kostí, jiÏ vná‰ejí do Ïivota západních spoleãností náboÏenské men‰iny,
imigrace a dal‰í jevy spojené s globální sociální a politickou situací. Ten-
to 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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