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A věda o náboženství? 
Veda o náboženství ano, alespoň si to dokážu přeložit. To je totéž? 

Co se Vám vybaví, když se řekne religionistika? 
Já jsem to vůbec ještě neslyšela. 
A říká Vám něco věda o náboženství? 
No, to jsem slyšela. 

Co se Vám vybaví, když se řekne religionistika? 
Ne, to nic. 
A věda o náboženství, jako akademický obor? 
Jo, studium náboženství? To je bývalá teologie, né? 

Tak to vidíte sami. Zdá se, že public relations zatím (!) nejsou silnou stránkou 
působení religionistů v Brně. My však pevně věříme, že několik ohromujících lase
rových show uspořádaných pod záštitou Ústavu religionistiky na náměstí Svobody 
to dá jistě do pořádku. Nezapomeňte se mrknout k Bille, hned poznáte, co se to tam 
vlastně studuje. 

„Mezi religionisty": Otázky studentům 
I. ročníku religionistiky 

Přemysl Baron, Jana Petřicová 

Jak jsou na tom začátečníci v oboru familiérně označovaném jako „religio"? 

Otázky: 
1. Proč sis zvolil/a studium religionistiky? 
2. Co od toho studia očekáváš? 
3. Co si představuješ pod pojmem náboženství? 

Odpovědi: 
(Upozorňujeme slabší povahy, že odpovědi neprošly redakční úpravou. Sacra rov

něž neručí za případné újmy na zdraví čtenářů.) 

1. Proč sis zvolilla studium religionistiky? 

- Páč mě zajímají náboženství a nikdy bych se k tomu sama nedokopala, studo
vat to takhle důsledně. 

- Kvůli narůstajícím náboženským problémům a jednoduše proto, že nábožen
ství je součást každodenního života miliónů lidí. 

- Zájem o tento relativně nový obor. 
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- Zájem o různá světová náboženství, snaha obsáhnout a zjistit jejich vzájem
nou propojenost. 

- Racionálně uchopit to, co mne přesahuje. Pochopit a poznat celosvětovou his
torii uchopování. 

- Protože mě to baví. 
- Ze zájmu o obor. Dostala jsem se k němu přes kamarádku - již studentku re-

ligionistiky ve vyšším ročníku. Zjistila jsem během mého dosavadního studia 
historie, že můj zájem se dotýká spíš problémů náboženských, prostě mě to 
baví. 

- Se mi líbilo. 
- Je to nejzajímavější obor. 
- Religionistiku jako obor jsem si zvolila po dlouhém přemýšlení, zdál se mi 

dobrý nápad studovat náboženství z vnějšku aniž bych se musela zapojit do 
nějakých organizací. 

- Zajímavý obor, možnost studia jazyků (čínština...). 
- Zájem o různá náb. především východní a staré jazyky. 
- Zajímavý obor. 
- Zájem o nová náboženská hnutí . 
- Protože mě vždycky náboženství a různé náboženské tradice světa zajímaly 

a otázkám religionistickým jsem se částečně věnovala už na gymnáziu. 
- Protože mě studium nbž. zajímá z hledisek sociologických a psychologických. 
- Kvůli zájmu o buddhismus, hinduismus, zen, taoismus,... => východní nábo

ženství a zejména filosofii => proto kombinace oborů religion, a filosofie. 
- V podstatě náhodou. 
- Protože chci studovat afrikanistiku (která se, bohužel, neotvírá) a religionisti-

ka mi může pomoci získat obecný vhled do problematiky náboženství, kteréžto 
je neoddělitelnou součástí života všech Afričanů. 

- Je to jedna z věcí, o které se zajímám. Je to do značné míry unikátní obor, kte
rý nemá moc absolventů. 

- Zajímá mne náboženství jako celek, chtěl bych se dozvědět i o jiných nábožen
stvích, než o křesťanství (v jehož sféře vlivu žijeme). Zajímá mne jestli mají 
i ostatní náb. tak dobré základy jako křesťanství. 

- Zajímají mě výklady světa, ucelené pohledy a názory na celkové dění. Rozma
nitost výkladů. 

- Protože mě to zajímá. 
- Jako věřící (baptistka) chci získat nějaké to vědění i o jiných náboženstvích 

než je křesťanství a chci získat tyto informace z jiného pohledu, než jaký mají 
křesťané, tedy z pohledu např. vědeckého. 

- Jako laikovi se mi zdál tento předmět zajímavý. A vzhledem k tomu, že se 
nedělaly žádné odborné testy, ale pouze test studijních předpokladů, vybrala 
jsem si tento předmět jako tzv. záchranu, kdybych se nedostala na jiný obor. 

2. Co od toho studia očekáváš? 

- Titul Mgr. (ne, to je vtip), zasvěcenost, obohacenost, no a tak, prostě, že mi to 
určitě něco přinese. 
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- V podstatě jen aspoň částečné porozumění problematiky. 
- Očekávám zorientování se v této vědní disciplíně. 
- V budoucnu nepředpokládám žádné uplatnění, spíše je to studium toho, co mě 

zajímá. 
- Ze to racionálně uchopit lze. 
- Ze mi umožní obecný pohled na náboženské systémy a naučí mě zaujmout vě

decké stanovisko k těmto problémům. 
- Ze se dozvím něco nového, zajímavého. 
- Nevím. 
- Očekávám spoustu znalostí a urovnání myšlenek. 
- Celkový přehled. 
- Ucelený přehled o sv. náb., jejich vzniku, vývoji,... 
- Že mi to něco dá do budoucího života. 
- Ujasním si představu co je mi bližší, jestli křesťanství nebo jiné náb. 
- Čekám, že se dozvím více o judaismu, který mě obzvlášť zajímá... 
- Rozšíření mých dosavadních znalostí zejména v oblastech které mě zajímají, 

ale hlavně můžu si kupovat knihy, které uspokojují mé požadavky a zároveň 
je využiji ve škole. 

- Očekávání „rozšíření obzorů". 
- Orientaci v náboženstvích, osobní obohacení (duševní). 
- Nové poznatky. 
- Získání přehledu o náboženství. 
- Očekávání - otevření nových obzorů, a přísun informací, ke kterým se nedo

stává zrovna jednoduše. 
- Vpodstatě jsem odpověděla v odpovědi 1., ale ještě připojím, že mě zajímá tře

ba proč buddhisté věří buddhismu, proč jsou islamisté právě islamisté, atd.... 
- Podrobnější poznání různých náboženských směrů, jejich srovnání atd. 

3. Co si představuješ pod pojmem náboženství? 

- To bysme tu byli min. do 11:55 a to už mám pak jinou přednášku. 
- Směs znaků a symbolů, ve které víc než jeden člověk věří. 
- Náboženství jako část lidského duchovního života. 
- Souhrn informací a návodů pro lidi jak žít, duchovní rozměr života. 
- Společenské identifikace. 
- Víra v Boha, bohy, nadpřirozenou sílu... 
- Systém symbolů a různých pouček a návodů co dělat a naopak co nedělat. 
- Způsob vnímání a prožívání světa. 
- Náboženství je určitý styl života. 
- Víra v něco posvátného. 
- Víra ve vyšší bytosti/principy většinou spojené s nějakým druhem rituálu. 
- Uctívaný systém, který pomáhá orientovat se v životě. 
- Něco člověka naplňuje, dává mu pocit bezpečí, atd. 
- Náboženství je podle mě přístup k životu a životní postoj člověka, určuje lid

ské mravní hodnoty. 
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- Nbž. chápu jako uctívání „entity", vyššího řádu, „pomocnou ruku" v otázkách 
řešení problémů, se kterými si lidská mysl neví rady. 

- Náboženství — přesvědčení, víra => obraz v životě, způsob života. 
- A také bych ráda získala jasnější představu o pojmu náboženství, která je 

u mne teď docela matná. 
- Kulturní prvek. 
- Víra v někoho/něco, co do určité míry obohacuje a posiluje. 
- Je to systém, který člověku dává jistotu v nejistém světě. 
- Výklad světového dění a návod k jeho použití. 
- Představa - je to věc, která má původ v lidském utrpení, vzniká na základě 

upínání se k něčemu. 
- Náboženství = způsob života určitého kulturního okruhu či země. 

Shrnutí výs ledků 

1. máme problémy s češtinou [ale umíme být vtipní (a co akademický způsob 
psaní?)] 

2. nevíme, co tu vlastně děláme [používáme rafinované zkratky] 
3. ale určitě to bude legrace 
4. a potom se uvidí... 
5. rozvíjíme schopnost neříci nic v mnoha větách 
6. a naše pojetí náboženství boří hranice omezenosti vědeckého myšlení... hehe 
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