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Bﬁetislav Horyna
Dlouhodobé problémy v oblasti teorie a metodologie religionistiky budí stále vût‰í pozornost. Opakovanû na nû reagují nejen jednotlivci, aÈ jiÏ
pﬁímo religionisté, nebo lidé orientovaní na kulturní a sociální vûdy, ale
metodologická problematika je stále ãastûji diskutována také v národních
religionistick˘ch spoleãnostech. Nûmecká spoleãnost pro religionistiku
(DVRW) se vnitﬁnû ãlení na nûkolik tematicky specializovan˘ch pracovních skupin, které sdruÏují zájemce o konkrétní religionistické otázky (napﬁíklad Arbeitskreis Asiatische Religionsgeschichte; Arbeitskreis religiöse
Gegenwartskultur in Deutschland; Arbeitskreis Religionen Asien der Gegenwart, a dal‰í). Nûkteré z tûchto skupin existují jiÏ po léta a reprezentují tradice nûmecké religionistiky tím, Ïe poﬁádají v pravideln˘ch, vût‰inou
dvoulet˘ch intervalech jednání, vûnovaná vÏdy jedné dílãí otázce z daného problémového okruhu. Zpravidla se dodrÏuje jednotná forma jednání:
jeden ãi dva ãlenové pracovní skupiny jsou povûﬁeni, aby vypracovali podkladov˘ materiál, na kter˘ pak polemick˘mi diskusními pﬁíspûvky reaguje deset aÏ patnáct respondentÛ ve veﬁejné rozpravû. Z jednání obvykle vycházejí sborníky písemn˘ch podkladÛ a záznamÛ diskusí, které jsou
pomûrnû cenûné právû kvÛli zachycení mnoha podnûtÛ a impulsÛ z debat,
jeÏ pﬁi bûÏn˘ch konferencích ãasto vyznívají naprázdno. Zakládání pracovních skupin, jejich fungování, financování a zveﬁejÀování v˘sledkÛ
práce se ﬁídí stanovami DVRW, které na jejich podporu samozﬁejmû pamatují.
Na XXVII. kongresu DVRW, kter˘ se konal od 26. do 28. záﬁí 2005
v Bayreuthu, byla z iniciativy nûkolika ãlenÛ nûmecké spoleãnosti ustavena nová pracovní skupina pod názvem Arbeitskreis Theorie und Methodologie in der Religionswissenschaft (AKTUM; Pracovní skupina pro teorii
a metodologii religionistiky). Její cíle lze formulovat následovnû: vyhodnocení souãasné situace v religionistice se zﬁetelem na její teoretické a metodologické zázemí; teoretické a metodologické vymezení religionistiky
vÛãi jin˘m disciplínám, které se tak ãi onak dot˘kají náboÏenství (klasická filologie, sociologie, teologie, filosofie); religionistika jako samostatná
disciplína v kontextu kulturních a sociálních vûd; zv˘‰ení úrovnû veﬁejného akceptování religionistiky. Forma práce je táÏ, jako u dal‰ích pracovních skupin, tzn. jednou roãnû diskusní skupina, jednou za dva roky tematická konference. První, spí‰e seznamovací jednání AKTUM, se konalo
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3.– 4. února 2006 na Religionistickém semináﬁi univerzity v Hannoveru,
první jiÏ skuteãnû pracovní konference pak 27.– 28. ãervna 2008 v Marburku.
Marburské jednání bylo vûnováno základnímu vymezení postavení religionistiky v systému vûd. Vypracováním diskusního materiálu byl povûﬁen
Hubert Seiwert, stávající pﬁedseda DVRW a vedoucí Ústavu religionistiky
na univerzitû v Lipsku. Pﬁipravil text, kter˘ je zámûrnû ambivalentní, sv˘m
zpÛsobem provokativní pro stoupence kteréhokoli teoretického smûru
v religionistice, ale kter˘ souãasnû ukazuje na nûkteré z nejváÏnûj‰ích problémÛ této vûdy, jimÏ se jiÏ není moÏné nadále vyh˘bat. Bûhem dvoudenního znaãnû intenzivního a místy bouﬁlivého jednání na nûj odpovídalo kolem osmnácti respondentÛ, a je zapotﬁebí ﬁíci, Ïe zejména mlad‰í
religionisté, ãasto vkládající nadûje do kognitivní religionistiky, Seiwerta
rozhodnû ne‰etﬁili. ZároveÀ je v‰ak také nutné dodat, Ïe pﬁes ve‰kerou kritiãnost, otevﬁen˘ nesouhlas, nebo naopak vyslovenou podporu se nikdo neuráÏel, nehrál si na dotãenou autoritu ani ne‰íﬁil oblíbené kuloární „podpásovky“. Diskuse se drÏela vûcn˘ch stanovisek, pﬁes rozpory se pﬁená‰ela
s vtipem a s nadhledem, kter˘ je vlastní vzdûlan˘m lidem, jimÏ jde o obor
a nikoli o osobní dÛleÏitost. âeská religionistika se má co uãit i v tomto
ohledu.
Aãkoli nemá charakter vûdecké studie a nelze ho tak rozhodnû posuzovat, pﬁiná‰í ãasopis Religio podkladov˘ text H. Seiwerta v ãeském pﬁekladu. MÛÏe slouÏit alespoÀ jako ukázka souãasného hledání religionistiky,
které bude je‰tû jistû spojeno s mnoha problémy a konflikty. DoplÀující informace o AKTUM lze také najít na webové stránce http://www.dvrw.
de/html/aktum.html.

