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Úvod do religionistiky 
 
           
Obsahem této přednášky je vymezení a historický vývoj religionistiky jako oboru, její zařazení do 
kontextu ostatních antropologických disciplín a vymezení jejího vztahu k teologii a filosofii 
náboženství. Studenti budou seznámeni s nejdůležitějšími školami v dějinách religionistiky a jejich 
hlavními představiteli. 
 
 
Tématické okruhy: 
Co je religionistika, definice náboženství 
Muller, Frazer, Tylor: původ náboženství 
Schmidt: etnologie a teologie, Uroffenbarung 
Schleiermacher: náboženství a cit 
Hegel, Schelling: náboženství a dějiny Ducha 
Troeltsch: náboženské a priori 
Otto, van der Leeuw, Soderblom: fenomenologie náboženství 
Eliade: hermeneutika symbolů Posvátna 
Freud, Jung: náboženství a duše 
Marx, Durkheim, Weber, Berger: náboženství a společnost 
Štampach, Halík, Heller, Skalický: mezi religionistikou a teologií 
Religionistika jako teologie náboženství  
Budoucnost religionistiky: výhledy 
 
 
Literatura: 
Skalický K. V zápase s posvátnem 
Horyna B., Úvod do religionistiky 
Horyna B., Pavlincová H.,  Dějiny religionistiky 
Waardenburg J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky 
Štampach I., Náboženství v dialogu 
Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky 
 
 
Co je náboženství 
 
skeptikové 
Comte: dětství 
Durkheim: zrcadlo společnosti 
Feuerbach: projekce 
Freud: neuróza 
Marx: opium 
Barth: nevěra 
Brunner: zjevení a idolatrie 
Beyerhaus: zjevení, idolatrie, satan 
 
mystikové 
Jung: terapeutický systém 
Eliade: vyjevování posvátna 
Tillich: vztah k poslednímu zaujetí, případně přijetí zjevení 
ŘKC: natura a gratia 
Rahner: legitimní cesta spásy 
Hick: odpověď na setkání s Realitou 
Cantwell Smith: osobní víra a kumulativní tradice 
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jazykáři 
Berger: symbolické univerzum 
Geertz: systém symbolů 
Wittgenstein: jazyková hra 
Austin: soubor řečových aktů 
Lindbeck: jazykový obraz světa 
Heim: mnoho cílů 
DiNoia: mnoho cest 
 
Halík: Religio: symbolický systém integrující společnost, pak konfese, dnes pietas 
 
Dějiny a metodologie religionistiky 
Antika: kritika mýtu Xenofanés-koně, Démokritos-strach, Euhemeros-legendarizace historie 
Pak: teologické zajetí 
Osvícenství: Emancipace religionistiky z teologie 
Schleiermacher (versus Hegel) 
Troeltsch: náboženské a priori, absolutnost křesťanství? 
Otto: mysterium tremendum et fascinans 
Soderblom, Van der Leeuw, Heiler: fenomenologie Posvátna 
 
Vedle této linie: demystifikace  
Muller, Frazer, Tylor, Freud, Durkheim, Marx 
Může být teolog religionistou? 
Může být religionista věřící? 
Responzivní hypotéza: Heller 
Pramonoteismus: Schmidt, Skalický: evoluční versus degenerativní model 
 
Religionistika: předchůdci 
 
Prehistorie: v Řecku: kritika náboženství, kritika mýtu 
Xenofanés: koňští a volští bohové, empirik: různost 
Prodikos: uctívání životních potřeb (Slunce atd.) 
Euhemeros: historizace mýtu 
Demokritos: zdroj náboženství je strach 
Kritias: ideologický nástroj k ovládání davů, aby se lidé báli hřešit 
Alegorizace: Filón, Origenes 
Hérodotos: prolínání řeckého a barbarského živlu v dějinách 
 
Řecké myšlení: 
Vývojem z archaického myšlení 
Milétská škola: první pojmy – poslední veličiny mýtu 
Platón: svět idejí 
Aristoteles: látka a forma 
Nietzsche: pavučiny rozumu, idolatrie, hybris 
 
Stoikové: univerzální lidství 
Přirozené náboženství 
Logos 
Interpretatio Romana 
 
Starý zákon 
Stvoření: Gen 1-11 
Mudroslovná literatura 
Noachitská smlouva 
Kritika idolatrie u proroků 
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Nový zákon 
Kritika pohanství, výlučnost 
Všeobecné zjevení, eschatologická naděje 
 
Patristika, středověk, reformace 
Kontinuita a diskontinuita 
 
Osvícenství: 
Descartes: krize náboženské autority 
Kant: přirozené náboženství 
Locke: předchůdce deismu, náboženská svoboda 
Hume: skepse, popření nadpřirozena, zdrojem náboženství iracionálno 
 
Evoluční pojetí náboženství versus degenerativní pojetí 
Comte: pozitivismus 
Muller: mýtus je nemoc jazyka 
Frazer: původ náboženství je v magii 
Tylor: původ náboženství je víra v duši 
Marett: mana 
Robertson Smith: původ náboženství: totemismus 
 
Hledání původu náboženství 
 
Max Muller, syn filologa, znalec sanskrtu, studoval v Německu, žil a publikoval v Anglii, zakladatel 
komparativní mytologie, objevitel etymologické souvislosti označení božstva Indoevropských národů 
Varuna, Zeus, Jupiter, Ahura Mazda atd. 
Nebeské božstvo světelné epifanie, hlava panteonu 
mýtus je nemocí jazyka, předesené pomenovávání kvůli děsu 
nomina se stávají numina 
původní náboženství: henoteismus 
ale zdrojem: intuice Nekonečna – vliv Schleiermachera, Schellinga, romantismu 
 
teze primitivního ateismu John Lubbock 
 
E. B. Tylor vyvrací Lubbocka, původem náboženství je víra v duši – ze snů: rozlišování hmotné a 
nehmotné postaty člověka, duše – pára, oblak, stín, toto se přenáší i na Přírodu, nerozlišuje subjekt a 
objekt, duchové: personifikované příčiny, později polyteismus (zobecňování), primitivní 
monoteismus, nakonec etický monoteismus: evoluční ideologie, ale A. Lang – Nejvyšší bytost u 
primitivů 
 
R. R. Marett: předtím mana, wakan, orenda: kratofanie, manifestace všepronikající oživující síly 
projev moci, energie, vyvolává otřes, awe, wonder 
 
J. G. Frazer: vyrostl v přísné rodině presbyteriánů 
původem náboženství magie: co je podobné vytváří podobné, co se dotklo, se ovlivňuje 
odtud: když selhal zákon magie: vznik náboženství: víra v osobní božstva 
věda: rodná sestra magie 
neosobní zákonitosti, touha ovládat 
komparatista: Zlatá ratolest 
pohanští kristové 
 
premagismus K. Beth: původně numinózní pocit, z něj buď magie (egoismus), nebo náboženství 
(pokora) 
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W. Robertson Smith: semitolog 
původem je víra v totem, ototeman – on je můj příbuzný 
mystická sounáležitost člověka a zvířete (rostliny) 
Levy Bruhl kontra Levi Strauss 
Výjimečně: totemická hostina 
 
totemismus možná sociální, ne náboženský jev 
 
W. Schmidt: 12 svazků etnologických studií Vznik ideje Boha 
božské Nebe resp. Nebeský Bůh: teze primitivního monoteismu 
teorie kulturních cyklů 
nejstarší podoba zachována u nomádů 
teorie prazjevení 
degenerativní hypotéza 
 
Religionistika a teologie v období romantismu 
 
platonismus – neoplatonismus – spinozismus – německý idealismus 
participativní panteizující ontologie, estetika platonského trojúhelníku 
dějiny jevištěm vyjevování posvátna 
překračování subjekt-objektové polarity, unio mystica, v umění, ve zkušenosti 
hledání univerzální mytologie, mýtus víc než pojmy 
vše pomíjvé je znamením, pansemióza, příroda je Boží plášť, podobně kulturní projevy člověka  
Leibnitz a Voltaire zájem o Čínu, Schopenhauer: buddhismus a upanišady, o Indii se zajímá Goethe, 
Schelling, Coleridge, Byron atd. 
Rousseau: mýtus vznešeného divocha 
Hegel: proces samovývoje absolutního Ducha, rozhrnování záhybů Božího pláště, dějiny náboženství, 
umění a filosofie, smyslové vyzařování ideje versus čisté pojmy, pojem víc než představa  
Schelling: filosofie identity, příroda je jinobytí ducha, duch je vědomím přírody 
 
Schleiermacher: přirozené náboženství osvícenců: abstrakce, zdrojem náboženství je cit, náboženské 
výpovědi nejsou převoditelné do filosofických tezí 
Abhangigkeitsgefuhl 
intuice nekonečna 
vše konečné je vykrojeno z Nekonečna, svými mezemi odkazuje (jako symbol) k tomu, co jej nese 
(viz stopy emanačního panteismu) 
texty: zvnějšnělé výrazy života, vyvřelá láva niternosti, výron Geistesprozessu 
náboženské výpovědi nechtějí primárně něco tvrdit, chtějí vyjádřit zkušenost 
pozitivní náboženství a přirozená náboženství 
hermeneutika: vcítění se, svaté texty. Výron náboženského génia 
cílem výkladu: rozumět autorovi lépe, než rozuměl on sám sobě 
je to věda i umění, je třeba intuice 
psychologická osa a gramatická osa výkladu 
 
Dilthey: přírodní vědy – Erklaren, humanitní vědy – Verstehen 
při výkladu: imaginace, vciťování 
imaginativně intuitivní nahlédutí vztahu jednotliviny a Celku 
existenciální angažovanost humanitních věd 
 
Troeltsch 
religionsgeschichtliche Schule 
náboženské a priori 
všechna náboženství míří k božskému 
křesťanství prozatimní vrchol vývoje 
zásady historického bádání:  
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-kritika, tedy metodická skepse 
-analogie – nic nového pod sluncem, kontinuita dějin, zázraky se nedějí 
-korelace: vše je součástí sítě kauzálních zákonitostí 
historická podmíněnost všech tradic, včetně křesťanství 
 
 
Počátky fenomenologie náboženství 
 
empiristé: redukce na původ, zkreslení 
romantikové: apriorní schémata, skrytá teologie 
cesta ven z dilematu: fenomenologická metoda 
 
Hegel: Fenomenologie Ducha 
fenomenologická epoché, redukce, uzávorkování ontologických otázek 
transcendentální ego 
Husserl chce jít za Descarta 
fenomenologie: bez předchozí definice 
srovnávání jevů, Wesenschau 
eidetická konstituce 
třídění, kategorizace, typologie 
ALE! Odkud začít? Co zkoumat? Není-li východisko, nelze položit otázku, nelze vymezit zorné pole 
heuristické kritérium 
náboženská skutečnost: posvátno, svato, opak všednodennosti 
struktury: svatá místa, svaté časy, svaté osoby, svaté předměty 
modlitba, oběť, askeze, přechodové rituály, svátky atd. 
 
N. Soderblom (1866-1931) 
teolog, arcibiskup, ekumenik, Nobelova cena za mír 
zaměření na Persii 
blízko Schleiermacherovi 
adjektivita božského 
zdrojem náboženství údiv, wow, tyjo, fýha 
 
G. van der Leeuw (1890-1950) 
teolog, farář, egyptolog, ministr kultury 
prezident IAHR 
náboženství: typ lidské zkušenosti, setkání s mocí 
ale zároveň zjevení 
dialektika teologického a religionistického přístupu 
vzájemná vztaženost subjektu a objektu 
předivo smyslu: prožitek, rozumění, dosvědčování 
rozumění: rekonstrukce prožitku prostřednictvím reflexe 
vydat svědectví o porozumění smyslu 
pojmenování, zařazení do vlastního horizontu 
věda je hermeneutika, korekce filologií a archeologií 
 
F. Heiler (1892-1976) 
teolog, práce o modlitbě, o buddhistické meditaci 
ovlivněn Soderblomem a Ottem 
píše o dějinách náboženství 
zájem o mezináboženský dialog 
korunou religionistiky je filosofie náboženství 
nezačít ani teologicky, ani scientisticky 
metoda: 1. induktivně, 2. práce s prameny 3. nejen knihy, i lidi 4. univerzální postoj – kdo zná jedno 
náboženství, nezná žádné 5. fenomenologická metoda: od jevu k eidos 
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předpoklady: a) úcta b) osobní náboženská zkušenost c) brát vážně nárok náboženství na pravdu 
 
R. Otto, M. Eliade, M. Mrázek 
 
 
Rudolf Otto: Posvátno 
 
Narozen 1869, syn továrníka, dvanáctý ze třnácti dětí 
studuje evangelickou teologii 
Disertace o Duchu svatém u Luthera 
Religionsgeschichtliche Schule 
1917 Das Heilige 
angažovanost v mezináboženském dialogu, cestuje 
práce Indická náboženství milosti a křesťanství, Mystika Východu a Západu (Šankara a Mistr Eckhart) 
sympatie k národnímu socialismu, umírá po pádu (?) z věže 1937 
 
Posvátno: Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě 
Znázornění zkušenosti: ideogramy 
Mysterium: tajemství, skrytost, přesah 
Mysterium tremendum – děs, hrůza, hněv Boží, později racionalizace 
Das ganz Andere, totaliter aliter, Nic, sunjata 
Korelát: stvořenost, hříšnost, nicotnost člověka 
Mysterium fascinans: později láska, milost, milosrdenství, odpuštění 
Korelát: spása, vykoupení, blaženost člověka 
Moment energie, moment vznešena 
Numinózní zkušenost 
Profánnost – odcizení, nicota, hřích – bytí tvora, dědičný hřích 
 
Apriorní kategorie: neodvoditelnost (typ intencionality), skrytá vloha lidského ducha, dispozice 
k náboženskosti 
Dojem předpokládá schopnost dojmu, k čisté impresi přistupuje význam – zevnitř 
Hudební sluch 
Virtuozové vnímání: divinace, prorocký dar 
Řada proroků vrcholí v Synu: sám je subjektem i objektem (obsahem) zjevení 
 
Pocit závislosti - Schleiermacher. ALE! Ne sebepocit, pocit Jiného! Vnitřní primární intence 
Zákon asociace pocitů 
 
Schematizace: pocit tíhne k pojmu, tušení krystalizuje v pojem 
V čase dochází k verifikaci, stabilizaci vazby mezi zkušeností a pojmovým výrazem 
Podobně v hudbě: smutná, veselá, bouřlivá, dramatická, klidná, vášnivá, pokojná atd., posléze text 
písně: vrchol racionalizace 
Etická indiference Posvátna (původně): kadoš, hagios 
 
Pojmovost: postupné vynořování adekvátní pojmové reprezentace (schematizace) obsahu numinózní 
zkušenosti (zde převaha křesťanství) 
ALE: těmito pojmy není obsah zdaleka vyčerpán 
 
Četba Písma: numinozní zkušenost je předpokladem rozumění výrazům 
Zázrak: v prožitku úžasu a hrůzy, ne v porušení pravidelnosti přírody 
 
SZ Bůh chce usmrtit Mojžíše, Uza a schrána, Kdo ponoukl Davida (Alláh: numen) 
NZ tremendum se sklání, trestá hřích hříchem, ale převažuje fascinans 
Pavlovo učení o predestinaci- iracionální, prožitek neodolatelné milosti a zároveň nicotnosti člověka 
Katolictví: posvátno v kultu, liturgii, zázracích, v mystice 
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Luther: pryč s bohem filosofů, k Bohu vůle (Duns Scottus) 
Racionalizace a etizace posvátna: ano, ale neoddělit od kořenů 
Paralelita ontogeneze a fylogeneze: vývoj jedince rekapitulací vývoje rodu 
 
Korelace racionality a iracionality, vzájemně se potřebují 
 
Mircea Eliade 
 
1907 narozen v Bukurešti, v rodině důstojníka 
1925 nástup ke studiu na univerzitě v Bukurešti, studuje filosofii, v té době publikováno 100 článků 
1928 promoce, dipl. práce o renesančním novoplatonismu (G.Bruno) 
pak do Kalkaty, 4 roky studií s prof.Dásguptou, románek s jeho dcerou 
několik (6) měsíců spirituální praxe v ašramu ve Ršikéši 
1933 disertace o józe (později Jóga. Nesmrtelnost a svoboda) 
1933 odborný asistent na univerzitě v Bukurešti (profesora  Ionescu, později usvědčeného ze sympatií 
k nacismu) 
1934 –1944 první manželství, 1944 ovdověl, 1950 znovu se žení 
1936 obviněn z pornografie ve svých publikovaných prózách, dočasně propuštěn 
1938 angažuje se v krajní vlastenecké pravici, vazby na Železné gardy, dočasně uvězněn 
1940nn Londýn a Lisabon: kulturní atašé 
1945nn Paříž, Sorbonna (přátelství s Dumezilem) 
1956 Chicago, USA 
1986 umírá v USA 
jeho celoživotním vzorem: Goethe 
ovlivněn Heideggerem a Jungem 
jeho bibliografie čítá 1300 položek (publikoval více než 60 let) 
celoživotní téma: vztah archaického a moderního západního myšlení 
snaha napomoci západnímu člověku znovuobjevit posvátný rozměr skutečnosti 
v Rumunsku více znám jako beletrista 
i své odborné práce píše čtivě, jeho popularita daleko přesahuje kruhy odborné religionistiky 
ostře kritizován pro ideologická východiska (osvětové záměry), z nichž vycházel 
dále pro poměrně svobodnou práci s prameny 
dále pro sympatie vůči nacionalismu a krajní pravici 
 
Posvátný prostor 
Prostor není homogenní, má Střed 
Zlom v kontinuitě, ve Středu světa: kosmogonický akt, kosmizace prostoru: po invazi chaosu – 
pohroma, válka, při záboru území 
Pevný bod: axis mundi – spojuje zemi s nebem (i podsvětí) 
Archimedovský bod – orientace – strom, provaz, žebřík, liána 
Rituální opakování založení světa 
Hranice kosmu: hráz chaosu: hradby, zdi domu, práh: proto stavební oběti 
Venku: démoni, nepřátelé 
Stát, město, chrám, dům: ve Středu světa – kopie nebeských pravzorů – imago mundi 
Ontologická obsese, nostalgie po Bytí, držet se ve Středu 
Stvoření: porážka Obludy, Chaosu, Marduk a Tiamat 
Hrůza z Chaosu: hrůza z Nicoty 
 
Posvátný čas 
Čas není homogenní 
Posvátný čas: střed, illud tempus, Praminulost 
Zlom v kontinuitě času 
Rituál: zpřítomňuje mytické pravzory 
Svátek vystupuje z toku času, vrací se do Pračasu 
Kostel: zlom v kontinuitě prostoru, mše: zlom v kontinuitě času 
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Templum – tempus – souvislost 
Svět – rok věčný návrat, stále obnovované stvoření 
Svět se periodicky každoročně obnovuje, Nový rok – nový začátek 
Předtím: dočasný návrat do chaosu – orgie, karneval 
Potom: vše nové a čisté, čerstvé 
Archaický člověk chce bydlet ve Středu času a prostoru 
Rituální reaktualizace: regenerace, nevyčerpatelná zásoba sil 
Liturgický kalendář: obnova dění in illo tempore, vše má mytický archetyp – zemědělská práce, 
sexualita, řád války, řemesla 
Mýtus: exemplární model 
Nostalgie po Ráji: být současníkem bohů 
Kruhovost času není břemenem, dokud člověk žasne 
Mýtus. To, co se vyjevilo, zakládá svět, manifestace Posvátna 
V židovství: valorizace dějin, prolomení archaického paradigmatu 
Dějiny jsou lineární: prostor teofanie 
  
 
Eliadeho totální hermeneutika (osvětová funkce religionistiky) 
 
Dějiny vyjevování posvátna 
Mýty: náhrada za instinkt, Jung. Stabilita plovoucího ostrova vědomí na oceánu nevědomí  
Archaické vědomí: už dualita, už ne v náruči mýtu, vracení se do posvátna z profánna 
 
Hierofanie: akt manifestace posvátna 
Nesčíslné modality 
Posvátno tíhne k inkarnaci 
Idea tíhne ke zkonkrétnění 
Ideálem: překonání odcizení, zcelení rozděleného vědomí 
 
Prorocké                  mystické 
Dějiny                      Příroda 
Otec                         matka 
Etika                        Participace 
Diskontinuita           kontinuita 
Nebe                        Země 
Západ                      Východ 
Slyšení                     Zření 
Proklamace              manifestace 
Vztah                        Jednota 
Odpovědnost            Osud 
Já a ty                       Advaita 
 
Smíření protikladů – coincidentia oppositorum 
Překonání klínu odcizení, návrat do jednoty 
Mysterium coniunctionis, hieros gamos Nebe a Země 
 
Planetizace kultury 
Druhá renesance 
Nový humanismus 
Religionistika: ne objektivita přírodovědce, ale sympatie tlumočníka 
Symboly: kódují základní existenciální situace  
 
Kosmické křesťanství: syntéza hebrejského a archaického myšlení 
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Eschatologie: návrat do Jednoty? Jedna otáčka místo věčného koloběhu? Polopřímka jdoucí do 
nekonečna? 
 
 
Náboženství a duše 
(psychologie náboženství) 
 
Freud Sigmund 
Id, ego, superego 
Podvědomí: sklepení duše 
Všudypřítomnost libida (sublimace v důsledku maloměšťácké morálky) 
Filosofický determinismus 
Oidipův komplex (podstata židovství a křesťanství) 
Totemismus (eucharistie), Totem a tabu, Mojžíš a monoteismus 
Projekce milujícího otce na nebesa 
Pud smrti a pud slasti 
Náboženství: kolektivní neuróza (Nietzsche, Marx, Feuerbach)  
Ikonoklastický patos (srovnej izraelští proroci) 
Iluze není omyl, je to kondenzované přání, viz utopie a jejich vliv na dějiny 
Freudův falocentrismus 
 
Jung Carl Gustav 
Archetypy: instinkty, apriorní kategorie, koryta řek, krystalická mřížka 
Libido – není jen sexuální 
Jung mluví o transformaci, ne sublimaci 
Náboženství: terapeutické systémy 
Symboly se vynořují, žijí, slábnou, umírají: Geistesprozess 
Symboly: převodníky energie, zjevení archetypu (a zahalení) 
Nevědomí: kolektivní a individuální 
Nevědomí nás spojuje s animální říší 
Ale také s říší ducha 
Schellingovská inspirace 
Mýty: stabilizace vědomí před zaplavením nevědomím 
Integrace stínu (problém zla) 
Coincidentia oppositorum, mysterium coniunctionis 
Dnes: člověk není schopen žít své náboženství vědomě, disharmonie 
Jung kritizuje židovství a protestantismus 
Volá po renesanci křesťanství (rytíř), znovuobjevení jeho hlubinné dimenze 
Kritika hypertrofie racionality 
Také totality (nacismus a komunismus) živelný návrat mýtu (vytěsněné religiozity) z nevědomí – 
zákon o kompenzaci 
Individuace: ontogeneze rekapituluje fylogenezi (v každém člověku věčné dítě a barbar) 
Překonání Oidipova komplexu: od Matky k Otci, od principu nevědomí a slasti k principu reality a 
vědomí 
V každém muži anima, v každé ženě animus 
Polární komplementární archetypy: milující Matka a Čarodějnice atd. 
Bůh – bytostné já (Selbst) 
Nemusím věřit, já vím, že Bůh existuje 
Kristus. Inkarnace archetypu 
 
M.Scott Peck: 4 stadia: skepse, povrchní víra, zralá skepse, mystická víra 
 
Frankl V. logoterapie, noogenní neuróza 
Rogers C. nedirektivní terapie: kongruence, empatie, akceptance 
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Fromm E. neteistická mystika, proti idolatrii 
 
 
 
Náboženství a společnost 
(sociologie náboženství) 
 
E.Durkheim – společenský charakter náboženství – srov Sokol (proti škole Schleiemachera a Otta) 
náboženství – stabilizace společenského řádu legitimizace společenské hierarchie, spol rolí a dělby 
práce ( kasty India). Dumézil – tradiční povaha indoevropských tradic – korelace uspořádáni 
společnosti a náb. představ (Chelčický – O trojím lidu), integrační síla  
funkce náboženství – koheze společnosti, konformita vůči řádu – proto opakování, proto rituál (sv. 
Van Gennep, Přechodové rituály)  
kolektiv tvoří jedince (srovnej Marx Skinner) 
socializace forma indoktrinace, inicializace pro Durkheina – společnost referentem náboženských 
symbolů – je „božská“, „transcendentní“, bůh je šifra společnosti 
Durkheim ale nevysvětluje destabilizující, revoluční, prorocký náboj náboženství 
 
K. Marx 
člověk se necítí účasten svatého řádu, je pro něj heteronomní, svazující zvěcněný, neprostředkující, je 
to nadstavba legitimizující  nespravedlivý řád společnosti, je to mystifikace 
řád předepisuje roli – neautentické bytí (Eichmann) konflikt 
ale – náboženství má i reformní náboj 

– exodus refomace, motivace, eschatologickou utopií atd. 
 
C.Levi Strauss 
výklad totemismu jako klasifikace, ne mystická participace (Levy Bruhl), zcela synchronní přístup, 
struktury, modely, archetypy v nevědomí, struktury polarita čest a stud, muž a žena, kultura a příroda, 
čisté a nečisté atd. (P.Berger - metodologický ateismus – etsi deus non daretur) socio-literární přístup 
k výkladu 
R.Bellah 
Typologie stadií náboženského vývoje společeností, primitivní archaické, premoderní a moderní 
 
M.Weber 
jedinci formují společnost, typologie vůdců transformativní funkce utopií a vizí 
protestantismus: světská askeze – akumulace kapitálu který není konzumován umožňuje podnikání 
to proto, aby se kalvinista ujistil,že je vyvolen 
 
P.Berger 
didaktika vlivu jedince a společnosti  
internalizace, externalizace, stabilizace a objektivizace kolektivních reprezentací 
člověk je nehotový, ideologie jsou sekundární instinkty 
sociální konstrukce reality, symbolické universum, jazykový obraz světa, sémantický řád, čtecí mřížka 
filtr, paradigma, šablona dávají světu smysluplný řád 
 
C. Geertz  
systém symbolů „syntéza Mojžíše  a  Machiavelliho“  - skrýt lidský původ řádu Tao, Dharma, logos, 
maat potřebujeme struktury věrohodnosti – co je normální, přirozené, selský rozum atd 
ale – odcizení alienace, Feuerbach – projekce 
 
L.Wittgenstein a C.Geertz 
Jazyk utváří jedince k obrazu svému socializace a inicializace – učení se kolektivnímu tanci či hře za 
pochodu, náboženství je spíš vytancováno než vymyšleno, společnost je paměť 
 
K.Jaspers 
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mezní situace vytrhávají jedince ze sociální konformity a otevírají ho existenciální autenticitě. 
Nomos chrání před chaosem, nastoluje řád kosmos ale občas narušen – pak nutnost opakování 
kosmogonie atd. (Eliade: mýtus jako exemplární model, archetyp společensky legitmního jednání 
 
nová religiozita 
typologie zralé a nezralé religiozity 
procesy radikalizace hnutí, charizmatizace vůdců,  
fenomén otáčených dveří 
proces denominalizace – odrůstání, zrání,  
odpovědnost za děti, Boží vnoučata, procesy konformizace s většinovou společností 
růst v počtu, nastoluje vnitřní pluralitu ochabování chiliasmu atd. 
 
    
Teologická religionistika - dialogická 
Paradigmata: 
exkluzivismus  
Barth: ontologická propast mezi Bohem a tvory, dualismus Pádu, zvláštní nový svět: hebrejské 
myšlení, fides quaerens intellectum jediné legitimní východisko dogmatiky 
Bůh je totaliter aliter, das ganz Andere, diskontinuita (podobně Pascal, a také Kierkegaard proti 
Hegelovi), Kant – Kierkegaard – Barth: invaze ze světa věcí o sobě 
Náboženství je nevěra, křesťanství je zrušení náboženství, křesťanství je jediné pravé náboženství, 
protože jediné ví, že je falešné, na náboženství platí Feuerbach 
Barth: všeobecné zjevení: poznatelné jen pro křesťana, jen zevnitř 
Cesta spásy není předmětem demokratického hlasování, pokorné přijetí nebo vzpoura – v tom je 
prubířský kámen 
 
inkluzivismus 
Rahner: proti dělení reality na gratia a natura, už v přírodě je gratia, v člověku nadpřirozený 
existenciál, otevřenost vůči transcendenci 
Proto: anonymní křesťané, náboženství jsou legitimní cesty spásy. Proč? Milost vždy inkarnována: má 
sociální rozměr, týká se kulturně společenského kontextu lidského života, který má vesměs charakter 
náboženské tradice dané komunity. V ní a skrze ní působí milost. Náboženství jsou spásonosná 
(Rahner jde dál než II. Vatikán), Církev je sakrament spásy 
Proti dualismu náboženství (natura) a víry (gratia) 
Boublík: ne anonymní křesťané, spíš anonymní katechumeni 
Pozor na démonické a idolatrické prvky v náboženství 
Rahner: misie a evangelizace nutná, vše platí jen do setkání s Evangeliem 
 
pluralismus 
Hick: všechna náboženství (alespoň po etickém zlomu, viz Jaspers) jsou kulturně a dobově podmíněné 
odpovědi lidí na setkání s Realitou 
Všechna produkují svaté: měřítko autenticity 
Princip karuna-agapé 
Společným cílem: spása-osvobození-vykoupení 
Absolutno (the Real) je nevyslovitelné, bez atributů, Kantova věc o sobě 
Hickova epistemologie: reality is religiously ambiguous (jde o úhel pohledu) 
Verifikace snad eschatologická 
Jazyk náboženství: je mytologický, expresivní, ne deskriptivní (Hick)  
 
Dialogický princip 
archaické myšlení: kosmocentrické 
řecké myšlení: logocentrické 
osvícenské myšlení: antropocentrické 
existuje alternativa? 
člověk participuje na bytí, celku: žízeň po Bytí (Eliade), náhrada instinktů 
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fiosofické pojmy – principy – archai – voda, oheň, vzduch – mýtické veličiny 
platonský trojúhelník: já - svět idejí – jsoucna (totalita) 
vše propojeno tímtéž logem (pavučiny rozumu): takto Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akv. 
tuto totalitu rozbíjí nominalismus (primát vůle, Duns Scotus, Vilém z Occamu) 
diskontinuita (náběhy u Tertulliana, později Luther, Pascal, Kierkegaard: ne bůh filosofů!): 
problém: hrozí idolatrie subjektivity, já se stává středem totalitního systému, který absorbuje vše 
 
osvícenství: subjekt proti systému! 
Descartes: cogito! Odtud vše ostatní 
Kant: subjekt východiskem poznání, odtud jen krok k Fichtemu 
Hegel: pokus o návrat k univerzálnímu systému: proti: Kierkegaard (zpět k subjektivitě, resp. ke 
Kantovi), Hegel: teorie všeho, „tím hůř pro fakta“ 
 
západní myšlení: vášeň po systému, univerzální rozum, totalita, filosofie Neutra, filosofie panoramatu 
(vidění, ne slyšení v jeho nedisponovatelnosti) 
 
fenomenologie: epoché, uzávorkování, posléze absorpce všeho v intendujícím vědomí: Fichte 
problém intersubjektivity!  
jak zachovat autonomii exteriority, tj. transcendenci jevů vůči vědomí? 
Saturované fenomény (Luc Marion) 
 
alternativa: alocentrické myšlení: neredukovatelná jinakost jiného 
priorita Ty před já (matka a nemluvně) 
základní slova já-ty a já-ono (Buber) 
myšlení inherentně dialogické (protože jazykové!) 
etika pohostinnosti (viz gerim v Tenaku), asymetrie: Druhý má přednost (Levinas) 
 
setkání bez alergie, tvář je výzvou, příkazem, stopou Nekonečna 
přikázání nezabiješ 
zranitelnost druhého: agnosticismus 
nevím, kdo je Druhý, zdržet se soudu 
nevím, kdo jsem! (Ricoeur) 
 
tendence k ideologii, totalizaci, zpředmětnění, anexi, instrumentalizaci, násilné, ovládající poznání 
 
teologie náboženství: nebezpeční apriorismu, konceptuální idolatrie 
vstřebání objetím 
 
Teologická religionistika - hermeneutická 
 
Hermeneutika posvátných textů 
20. století – konec metafyziky, filosofie ne shora (od abstraktních pojmů) ale zdola – z žité zkušenosti 
Bylost a budost, odkud a kam (Husserl: retence a protence vědomí) 
Heidegger: člověk je zvíře, které hledá smysl (táže se po smyslu bytí) 
Rozumění: existenciál 
Vrženost: určenost minulostí, ale také rozvrhování, projekt 
Bytí k smrti. Horizontem vlastní konec 
Příběh nabízí strukturování bytí k smrti 
Co se životem: příběhy: projekty světa, nabídka, pozvání, obydlí (Svět podle Garpa) 
Příběh zve k identifikaci, vtahuje čtenáře, má zjevující a transformující moc 
Vyláká čtenáře (Nathanovo podobenství), pašuje (Lewis o Narnii) 
Naděje: vášeň pro možné, ontologie „ještě ne“, síla utopie 
Heuristická funkce příběhu 
Umožňuje událost smyslu (aha. It makes sense) 
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příběh odpovídá temporalitě lidského života a jeho směřování, víc než vědecký popis či filosofický 
traktát 
Beletrie je blíž žité skutečnosti než filosofie, teologie nebo věda, příběh otiskem života 
 
Gadamer: podmínkou rozumění: najít sebe v textu, předporozumění utvářené kulturní tradicí 
Text otevírá nové možnosti sebeporozumění subjektu, novou možnost bytí ve světě, rozvrhování 
Prolínání horizontů: tanec, hra, ale ne předčasně 
Velké příběhy. Sedimenty tradice a moudrosti věků (klasika) – protříbené filtrem času 
Hermeneutický kruh a hermeneutická spirála – dialektika otázky 
 
Narativ – elementární a nejvlastnější výraz lidské zkušenosti a identity 
Reference příběhu – sebeporozumění, modus lidské existence (Bultmann a mýty) 
 
Velké příběhy: koheze komunity, interpretující společenství, sociálně integrativní funkce (Kronika 
Rychlých šípů, rodinné album fotek) 
Příběh vytváří sociální pouto: vypravěči a posluchači, kteří se stávají vypravěči atd. 
 
Ricoeur: zápletka – konfigurace, flashback a flashforward, zadržení informace, výběr relevantních 
událostí, uspořádání dějů do smysluplného vzoru 
Koherentní celek ze shluku událostí, má směřování, vektor, siločáry, trajektorie 
Událost významu: rekonfigurace 
Narativ: princip koherence lidského života, individuální a kolektivní identita 
Osoba se vynořuje v toku života převypravováváním 
Memoáry, konfese, autobiografie, epitaf 
Dějiny: feminist., marxist., letniční, nekrology, příběh naší rodiny: imaginativní rekonstrukce, 
inovativní redeskripce skutečnosti 
Svědectví: informace, evaluace, persuaze 
 
Zápletka: jako metafora: svede dohromady dvojí a jedno osvítí druhým (Hospodin a pastýř) 
Mýtus řeší protiklady (Oidipus – svoboda a osud) 
 
Dvojí imaginace (Coleridge) 
Rekonfigurace vidění světa a rekonfigurace světa (Kant a Barfield) 
Rekonfigurace vidění světa (Lewis a začarovaný les) 
Příběh: infekční tanec, ne my přijmeme příběh, příběh přijme nás 
Vpustí nás dovnitř (zástupné emoce, virtuální konverze, rozšíření bytí – Lewis) 
Dobrovolné odložení nevíry, druhotné světy, fikce s vnitřní konsistencí reality, mimesis (Tolkien) 
Žákovské a učitelské metafory 
Literární estetika: mezi Kantem (Schleiermacherem) a Hegelem 
Lidství jako čidlo 
Mají tyto teze filozofické hermeneutiky a literární teorie relevanci pro religionistickou práci se 
svatými texty? 
 


