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ZaloÏení sekce sociologie náboÏenství
v Masarykovû ãeské sociologické
spoleãnosti a její první semináfi

DU·AN LUÎN¯

Kdo sleduje v˘voj v oblasti akademického studia náboÏenství v âeské
republice od roku 1989, si v‰iml, Ïe ãeská religionistika prochází fází ús-
pû‰né institucionalizace. V dne‰ní dobû existuje kromû vûdecké spoleã-
nosti (âeské spoleãnosti pro religionistiku), která vydává jiÏ osmnáct˘m
rokem odborn˘ ãasopis (Religio), jiÏ nûkolik kateder, kde se religionistika
vyuãuje, a fiada akademick˘ch pracovi‰È, kde odbornû pracují úspû‰ní ab-
solventi tûchto kateder.

PfiestoÏe se náboÏenství z fiady dÛvodÛ stává dÛleÏit˘m tématem, a to
nejen pro vûdce, ale také pro ‰ir‰í vefiejnost, není jeho v˘znam fiádnû do-
cenûn v nûkter˘ch religionistice blízk˘ch oborech. Jedním z nich je dopo-
sud také sociologie. Snaha zv˘znamnit téma náboÏenství v ãeské sociolo-
gické obci a etablovat v ní novû vznikající sociologii náboÏenství vedla
k tomu, Ïe v rámci Masarykovy ãeské sociologické spoleãnosti (pfii Aka-
demii vûd âeské republiky) byla zaloÏena sekce sociologie náboÏenství.

První akcí, kterou nová sekce uspofiádala, byl semináfi Aktuální v˘zku-
my v sociologii náboÏenství v âeské republice, jenÏ se uskuteãnil 27. li-
stopadu 2009 na Katedfie sociologie Fakulty filozofické Západoãeské uni-
verzity v Plzni.

Semináfi otevfiel Roman Vido (Katedra sociologie FF MU, Brno) úva-
hou „Kde domov mÛj? Místo sociologie náboÏenství v ãeské sekularizo-
vané spoleãnosti poãátku 21. století“. Po nûm následoval pfiíspûvek Du‰a-
na LuÏného (Katedra sociologie FF ZâU, PlzeÀ, a Ústav religionistiky FF
MU, Brno) na téma „âeská ‚nenáboÏenskost‘“. Na nûj navázala Michaela
Ondra‰inová (Ústav religionistiky FF MU, Brno) s tématem „Vyjednávání
hranic mezi náboÏenstvím a spiritualitou“.

Druh˘ blok pfiíspûvkÛ zahájil vystoupením na téma „Etablování nein-
stitucionalizovan˘ch náboÏensk˘ch komunit ve vefiejném prostoru“ Jan
Vánû (Katedra sociologie FF ZâU, PlzeÀ). Následoval pfiíspûvek Daniela
Topinky (Katedra sociologie a andragogiky FF UP, Olomouc) zamûfien˘ na
problém „Integrace muslimÛ-imigrantÛ do ãeské spoleãnosti“. Poté Milan
Fujda (Ústav religionistiky FF MU, Brno) otevfiel téma „Média a promû-
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Jifiímu Janákovi se jeho publikací Staro-
egyptské náboÏenství I podafiilo zaplnit veli-
kou mezeru nejen na ãeském kniÏním trhu,
ale i na domácí badatelské scénû. Poslední
prací zab˘vající se systémem egyptského
náboÏenství z pera ãeského badatele je text
nedávno zesnulého nestora ãeské religionis-
tiky Jana Hellera, nevûnovan˘ ov‰em jen
náboÏenství Egypta, ale i dal‰ím náboÏen-
stvím (Starovûká náboÏenství: NáboÏenské
systémy starého Egypta, Mezopotámie a Ke-
naanu, Praha: Kalich 1978, 21988, na rok
2010 chystá nové vydání nakladatelství Ver-
bum). Monograficky se náboÏenstvím staro-
vûk˘ch obyvatel kolem Nilu zab˘val i za-
kladatel ãeské egyptologie Franti‰ek Lexa
(NáboÏenská literatura staroegyptská I-II,
Kladno: J. ·najdr 1923, 21997; Staroegypt-
ské ãarodûjnictví I-II, Praha: Sfinx 1923,
21996). Vzhledem k relativnímu stáfií tûchto
Lexov˘ch textÛ dnes tkví jejich hlavní pfií-
nos zejména v pfiekladov˘ch ãástech
(v obou pfiípadech 2. svazek); metodologie
úvodních v˘kladov˘ch ãástí je naopak
v mnoha ohledech sporná. Krat‰í pfiíspûvky
souãasn˘ch badatelÛ se zase zamûfiují na
dílãí témata, nikoli na uchopení celkového
systému staroegyptského náboÏenství. Kro-
mû Lexova a Hellerova díla a pfiekladové li-
teratury je Janákova kniha v podstatû první
ãeskou publikací, která o egyptském nábo-
Ïenství systematicky pojednává. Za to patfií
Jifiímu Janákovi velk˘ dík a uznání.

Janák ve své knize velmi zdafiile ukazu-
je, Ïe se náboÏenské koncepce dot˘kaly
v‰ech oblastí staroegyptské spoleãnosti. Ná-
boÏenská ãinnost nebyla oddûlena od ãin-
nosti politické, hospodáfiské, spoleãenské.
Spolu s autorem tak postupnû poznáváme,
jak se nûkolik klíãov˘ch my‰lenkov˘ch
principÛ na rÛzn˘ch úrovních staroegyptské
spoleãnosti projevuje a dohromady vytváfií
funkãní celek. Janák toto ukazuje na pfiíkla-

du hierarchické koncepce odpovûdnosti
a distribuce moci (s. 46-51), respektive
schopnosti jednat ve stvofieném svûtû skrze
ka (s. 211-224).

Janák rozãlenil svou knihu na tfii hlavní
ãásti, které pojmenoval „Prostor“ (s. 15-
113), „âas“ (s. 114-156) a „BoÏské bytosti“
(s. 157-275). V‰echny tfii ãásti jsou dále pfie-
hlednû ãlenûny. Autor se nejprve snaÏí ãte-
náfie seznámit s geografick˘mi podmínka-
mi, v nichÏ náboÏensk˘ systém starého
Egypta vznikal. Velice pfiístupn˘m zpÛso-
bem pak pfiechází od geografického v˘kladu
o egyptské zemi, její historii a obyvatelích
k boÏstvÛm, kosmologick˘m pfiedstavám
a fungování staroegyptského státu a spoleã-
nosti. Janák neopomenul poskytnout ani zá-
kladní pfiehled o sousedních zemích a jejich
kulturnû-historickém vztahu k Egyptu.

Po tomto v˘kladu autor podává pfiehled
kosmologické koncepce Egypta tak, jak je
moÏné ji rekonstruovat ze staroegyptsk˘ch
pramenÛ („Kosmologie“, s. 73-87). Podob-
nû postupuje i v kapitole následující, jejímÏ
tématem jsou staroegyptské pfiedstavy
o vzniku kosmu a fiádu („Kosmogonie“,
s. 87-113).

Ov‰em uÏ v této první ãásti si mÛÏeme
pov‰imnout nejproblematiãtûj‰ího aspektu
knihy. Autor opakovanû uvádí, Ïe za hlavní
dÛvod existence m˘tÛ povaÏuje ozfiejmûní
pÛvodu rÛzn˘ch spoleãensk˘ch nebo pfiírod-
ních jevÛ (s. 100). K této teorii se na kon-
krétních pfiíkladech nûkolikrát vrací (napfi.
s. 92, 136 aj.). V závûru (s. 278) dokonce
explicitnû uvádí: „BoÏstva zastupovala na-
dlidské síly v pozadí pfiírodních jevÛ, které
pfiírodu pohánûly, fiídily a ãinily ji po-
chopitelnou a ãásteãnû manipulovatelnou.“
Podobné teorie byly sice svého ãasu v reli-
gionistice oblíbené, av‰ak v souãasném bá-
dání pÛsobí jako ponûkud neaktuální. Janák
v konkrétních formulacích této teorie o pÛ-
vodu m˘tÛ zachází v nûkter˘ch ohledech
dokonce je‰tû dále neÏ klasikové religionis-
tiky (napfi. Friedrich Max Müller) a tvrdí, Ïe
m˘tus „vykládá“ i jiné fenomény neÏ jen
astronomické a pfiírodní. Na s. 100 se tak na-
pfiíklad doãteme: „Nûkteré ãásti pfiíbûhu
[Souboje Hora se Sutechem], popisující
souboj mezi obûma soky, pomáhají pochopit
prav˘ dÛvod fyzického boje. Jednalo se

ny religiozity: pojetí duchovního Ïivota a jeho sociální organizace“. Od-
bornou ãást konference zakonãili Franti‰ek Kalvas a Jan Vánû (Katedra so-
ciologie FF ZâU, PlzeÀ) vystoupením na téma „Katolická církev a její na-
stolování vefiejné agendy“.

Ke v‰em vystoupením probûhla pomûrnû Ïivá a otevfiená diskuse, do níÏ
se zapojili také pfiítomní studenti a studentky, coÏ mÛÏe b˘t nadûjné zvlá‰-
tû s ohledem na potenciální dal‰í v˘voj sociologického studia náboÏenství.

V závûru semináfie probûhla volba organizaãního v˘boru sekce sociolo-
gie náboÏenství, do nûhoÏ byli zvoleni zástupci v‰ech ãtyfi pracovi‰È, kte-
rá se na ustanovení sekce a organizaci semináfie podílela. V̆ bor byl zvo-
len ve sloÏení Jan Vánû (v˘bor se následnû dohodl, Ïe bude zastávat funkci
koordinátora sekce), Daniel Topinka, Roman Vido a Du‰an LuÏn˘. V̆ bor
se také dohodl, Ïe následující semináfi se uskuteãní 5. kvûtna 2010 na olo-
moucké Katedfie sociologie a andragogiky a zamûfií se na téma NáboÏen-
ství ve vefiejném prostoru: Podoby reprezentací religiozity.

Sekce sociologie náboÏenství Masarykovy ãeské sociologické spoleã-
nosti je otevfiena v‰em zájemcÛm, ktefií se chtûjí podílet na propracovává-
ní sociologické perspektivy pfii studiu náboÏenství. Pfiípadní zájemci zís-
kají více informací na adrese vanejan@kss.zcu.cz.
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