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Kulturní vûda – dal‰í dilema religionistiky

Bfietislav Horyna*

Úvodem: je‰tû pofiád optimistick˘ obraz situace

Od konce 19. století se vytváfiel klasick˘ obraz religionistiky jako aka-
demické disciplíny, která chtûla b˘t vûdou o náboÏenstvích a v‰em, co
s náboÏenstvími souvisí. Tento obraz se na pfielomu 20. a 21. století roz-
padl. Zpoãátku byly pro ni prvofiadé dûjiny náboÏenství, jejichÏ v˘zkum
nacházel témûfi v˘luãnû oporu ve studiu nejranûj‰ích písemn˘ch pramenÛ
rÛzn˘ch náboÏenství a kultur. Poté následovalo nûkolik desetiletí pátrání
po „podstatû náboÏenství“ (chápaného v singuláru), které stálo na srovná-
vání jednotliv˘ch fenoménÛ v rÛzn˘ch náboÏenstvích. Umûle vyvolávan˘
svár mezi religionistikou jako dûjinami náboÏenství a religionistikou pfie-
krytou fenomenologií náboÏenství (svár tzv. historické religionistiky a tzv.
systematické religionistiky), kter˘ zamûstnával religionisty je‰tû v posled-
ních desetiletích 20. století, byl vnímán zcela váÏnû jako vûdeck˘ spor, aã-
koli znázorÀoval pov˘tce konfrontaci religionistick˘ch interních politik.
Z teoretického hlediska by mohl b˘t materiálem pro sociálního vûdce, jenÏ
se vûnuje kritice ideologií; prakticky skonãil v bojích o profesorská místa
na univerzitách, o existenci religionistick˘ch pracovi‰È, o uspokojování fi-
nanãních poÏadavkÛ.

Souãasná religionistika se nachází ve stavu, jenÏ b˘vá oznaãován s tro-
chou antropomorfizující nadsázky krizí identity. S urãit˘m zjednodu‰ením
lze fiíci, Ïe tato metafora vyjadfiuje rozpaky samotn˘ch religionistÛ nad
vymezením svého oboru, v nûmÏ se po fiadû desetiletí zdánlivého klidu
a institucionalizované pfietváfiky zaãaly naplno projevovat vnitfiní rozpory
související se vznikem, rozvojem, celkovou kompozicí a fungováním reli-
gionistiky. V posledním desetiletí se religionistika vymezuje pfieváÏnû
alifaticky. Ví pomûrnû jasnû, ãím b˘t nechce, ponûvadÏ ví, ãím byla a v co
byla promûnûna, a také jí zaãínají b˘t zfiejmé dÛsledky dosavadního (se-
be–) utváfiení, jeÏ jsou zejména se zfietelem na její postavení v systému vûd
nadále nepfiehlédnutelné a neretu‰ovatelné. Naopak, a v tom spoãívá ne-
snáz okamÏikÛ, které dnes proÏívá, neumí zfietelnû a na základû dostateã-
nû ‰irokého konsenzu religionistÛ fiíci, ãím b˘t chce.

Pfiíãina této sebedefiniãní neschopnosti spoãívá v nejistotû, která je pod-
mínûna mnoha vûdeck˘mi i mimovûdeck˘mi (zejména institucionálními)
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