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Úvod 

Kniha je obhajobou výzkumu fenoménu „náboženství“ jako lidského fenoménu, kt. se prostírá od 

prehistorie do současnosti…. 

• Rozlišení hlavních směrů výzkumu náboženství – příklady, vhledy do fenoménu 

náboženství… 

• Představení čtenáři samotný výzkum a jeho vnitřní systematiku… 

• „Hermeneutický výzkum“ , otázka po „smyslu“ náboženství…  

• Důraz na velká náboženství zahrnující více kultur… 

 

I. NÁBOŽENSTVÍ A VÝZKUM NÁBOŽENSTVÍ 

A. TŘI VÝCHOZÍ OTÁZKY 
1. Co je náboženství? 

2. Jak se s náboženstvím setkáváme? 

3. Jak náboženství zkoumáme? 

1. Co je náboženství? 
Možnosti: 

• Náboženství jako dějinný jev – dějinný fenomén? 

• Náboženství jako sociální jev – dle společenských podmínek? 

• Náboženství jako cosi božského původu 

• Náboženství jako lidská náboženská zkušenost (mimo určité náboženské prožitky 

náboženství neexistuje; institucionalizace je zfalšování) 

• Náboženství spočívá na víře… či náboženství představuje formu nevíry vůči Bohu 

• Filozoficky – náboženství zakládá tvorbu každé kultury, či je ideou (pozitivní či negativní) 

• Metafyzicky – náboženství je sestup k základu bytí, ke kořenu existence, poslednímu 

smyslu – nebo náboženství je bytostně nefilozofické a proto se nachází vně oblasti 

filozofických výpovědí 

• Religionisticky - značný počet lidí v rozdílných kulturách a společnostech, v různých 

dobách a místech se zabýval otázkami, kt. označujeme za „náboženské“ 

 

PODSTATNÉ ZNAKY NÁBOŽENSTVÍ (NĚKTERÉ) 

1) Nábožensky vykládané skutečnosti 

Ve většině náboženství existují více než jenom dvě víceméně hierarchicky uspořádané oblasti 

skutečnosti, kt. se často prolínají a nejsou od sebe odděleny. 

V náboženstvích existují výroky o jiných skutečnostech, jejichž působení na danou životní 

skutečnost nebo na empirickou skutečnost vůbec je považováno za něco rozhodujícího. … Jednotlivé 

konkrétní podoby musí být zkoumány vždy v rámci dané kultury a náboženství, v nichž se vyskytují. 

Nelze řici, že víra v „jinou“ skutečnost, představovanou jako spásonosná, by sama o sobě a pro 

sebe již byla náboženstvím. 

 

2) Nábožensky vykládané zkušenosti 

Nemusí jít přimo o paragnostické zkušenosti – ani jen o různé formy inspirace… 
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Jde o celé spektrum tělesně- komických, extatických, inspiračních, mystických apod. zkušeností 

urč. osob, kt. sice mohou být těmito osobami a jejich skupinami ovlivňovány, nikoli však kontrolovaný 

a kt. na ně působí tak, že je mění. 

Prožitek mimořádnosti lze teprve pak nazvat náboženským prožitek, když je dotyčnou osobou či 

skupinou uveden do souvislosti s „jinými“ skutečnostmi či s „druhou“ stranou této skutečnosti. 

Tyto zkušenosti mohou být nazvány náboženskými, nejsou však ještě náboženstvím, nýbrž jen 

jeho prvkem, jenž může společně s dalšími prvky k náboženství vést. 

 

3) Nábožensky vykládané normy 

Ve všech náboženstvích jsou absolutně stanovené normy, pravidla a zákony, kt. odlišují od 

obyčejných morálních ustanovení, pravidel a zákonů. Týkají se hl. kosmu, společnosti a chování 

jednotlivce. 

Ani tyto normy netvoří samy o sobě náboženství, jsou jeho prvkem. 

 

DALŠÍ ZNAKY NÁBOŽENSTVÍ  

• Týká se nějak daností života a světa – vidí v nich více než pouhé „fakty“. Vztahuje se na 

něco, co není empiricky uchopitelné, co ale pro člověka je důležité – k čemu se člověk 

může vztahovat (vztah byl v někt. náboženstvích nazýván „vírou“). 

• Existuje napětí mezi danostmi života a světa na jedné straně a tímto bez dalšího daným 

„Jiným“, na něž je brán zřetel na druhé straně. Dané je nahlíženo ve světle tohoto 

„Jiného“. 

• Skutečnost náboženství je to, oč dotyčným lidem nakonec jde; náboženská skutečnost, 

tzn. skutečnost faktů, jež jsou zkoumány religionistikou, je ve srovnání s ní druhořadá. Žité 

náboženství vykazuje napětí mezi skutečností náboženství a náboženskou skutečností. 

• Skutečnost náboženství se jeví jako poslední základ lidského osmyslování, orientací a 

pořádků.  

2. Jak se setkáváme s  náboženstvím? 
1. Nejjednodušší – „setkání s vlastním náboženstvím“ (náboženství, kt. nám v normativní formě 

předepisují církevní či náboženské autorit, nebo kt. před nás předstupuje jako žité náboženství 

ve společenství našeho náboženství. 

2. Setkáváme se s ním v podobě tradice, v níž jsme vyrostli – tradici si lze osvojit (stane se pak 

„vlastním“). Tradice může být nahlížena jako náboženství, jemuž se člověk odcizil (stane se 

„cizím“ náboženstvím). 

3. Setkání s náboženstvím v podobě cizích náboženství – náboženství nějaké společnosti, 

pospolitosti či kultury, k níž nenáležíme, kt. je nám svou podstatou cizí.  

4. Setkání s náboženstvím ve formě svědectví, jímž jsme podníceni či povoláni blíže poznat 

pravdu, smysl či skutečnost tohoto svědectví tím, že se jím zabýváme. Může poskytovat řešení 

nějaké dané problematiky či se stane pohybem, jehož se chceme zúčastnit, protože slibuje, že 

přinese nové životní impulzy či náhledy, nové sebeuskutečnění či uskutečnění v pospolitosti 

nebo novou spásu. Důležitou roli hrají lidské vztahy. 

3. Jak náboženství zkoumáme? 
Jaké jsou přístupy: 

1) Provádí se čistě faktický, striktně empirický výzkum náboženských skutečností  
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2) Do výzkumu se začlení vztah dotyčných věřících ke skutečnosti náboženství, kt. ale výzkum 

vědecky odhaluje jako iluzi. 

3) Skutečnost náboženství, kt. věřící potvrzuje, se začlení do výzkumu, ale nevyjadřuje se k tomu, 

zda víra v tuto skutečnost je iluzí nebo zda se zakládá na pravdě. Usiluje o intelektuální 

přiblížení se této víře a jejím důsledkům. 

4) Nezaměřují se na jednotlivé náboženské skutečnosti, pokouší se vykládat tyto skutečnosti 

v souvislosti s danou společností/kulturou. 

5) Ptá se po různých způsobech, jimiž se v konkrétních náboženstvích usiluje o skutečnost 

náboženství – v nichž je tato skutečnost prožívána a tím začleňuje dosvědčovanou skutečnost 

náboženství do výzkumu 

B. NĚKOLIK OBECNÝCH POJMŮ VE VÝZKUMU NÁBOŽENSTVÍ 

Pojem náboženského faktu 
Fakt lze označit jako náboženský jen pokud, je-li mu v jeho vlastním kulturním kontextu 

přisuzován náboženský význam. Jeden a týž fenomén může mít v jedné kultuře náboženský význam a 

v jiné nikoli. Kulturní rámec rozhoduje, zda je fakt „skutečně“ náboženský. 

Fakt lze nazvat „účinně“ náboženským jen tehdy, když má podle úsudku badatele „poslední“ 

význam, „absolutní“ platnost pro lidi, jichž se právě týká.  

Pojem náboženství jako problém 
Pojem náboženství – zatížen vedlejšími západními filozofickými a teologickými významy… Západ 

byl s to vnímat a interpretovat jiná náboženství vlastně pouze uvnitř oněch hranic, kt. byly stanoveny 

západními normativními ideami o náboženství.  

Předběžný pojem náboženství: Náboženství jako orientace 
Náboženství pojímáme v abstraktní rovině především jako orientaci, souhrn náboženství jako 

svého druhu systémy orientace.  

Náboženství je třeba nahlížet jako systémy orientace, s jejichž pomocí se myslící a jednající člověk 

orientuje v životě a ve světě.  

Za urč. podmínek se může stát, že náboženství ztratí svou náboženskou funkci a stanou se čistě 

sociálními systémy.  

C. SYSTEMATIKA RELIGIONISTIKY 
Čtyři přístupy: 

1) Historický výzkum – průzkum náboženských textů a spisů v dějinách 

2) Srovnávací výzkum – svět náboženských jevů 

3) Kontextuální výzkum – nějaký fakt se stává vědecky zajímavým teprve díky celkovému 

kontextu, v němž vystupuje 

4) Hermeneutický (výkladový) přístup – ptá se po významu, jenž pro danou společnost, skupinu 

či osobu měly či dosud stále mají náboženské fakty a náboženství především v rámci urč. 

náboženské tradice za konkrétních dějinný cha sociálních poměrů. 



S t r á n k a  | 7 

 

D. K DĚJINÁM VÝZKUMU NÁBOŽENSTVÍ 

POČÁTKY 
Začátek v 18. stol. v Evropě – důsledek objevů nových zemí a národů (textů, svědectví zaniklých 

kultur), osvícenství… 

 

Pokus o uchopení náboženství na teologicko-metafyzické základně: 

• Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 

• Georg W. F. Hegel (1770-1831) 

 

Usilování o odhalení náboženství z hlediska antropologické či ekonomické základny: 

• Ludwig Feuerbach (1804-1872) 

• Karl Marx (1818-1883) 

VÝVOJ VĚDY A RELIGIONISTIKA 
1. Přírodní vědy – poskytly religionistice model pro obecné vysvětlování náboženských faktů. 

2. Duchovní vědy – rozvíjely předpoklady, na jejichž základě byl umožněn filologický výzkum 

náboženských textů a další studium náboženské literatury. 

3. Sociální vědy – kontext dané společnosti/kultury (viz W. Robertson Smith, Émile Durkheim, 

Lucien Lévy-Bruhl, Max Weber) 

4. Hlubinná psychologie – R.R. Marett (1866-1943) nahlížel náboženství jako převedení 

emocionálních napětí do symbolických náhražkových jednání, kt. mají psychologicky katarzní 

funkci. 

VÝVOJ TEOLOGICKÝCH A RELIGIONISTICKÝCH OTÁZEK 
Doba před první světovou válkou – Alfred Ritschl (1822-1889) nahlížel náboženství jako etickou 

aktivitu; Otto Pfleiderer (1839-1908) vyzadoval celkový pohled na všechna historická náboženství, 

aby se tak mohlo dospěk k vědecky zdůvodněnému pojmu náboženského vědomí. Ernst Troeltsch 

(1965-1923) rozvíjel pojem náboženského apriori v člověku, daného lidskou přirozeností. 

• Výzkum mytologie v 19.stol. – náboženský vývoj v dějinách jako očisty náboženství od 

nenáboženských elementů (C. P. Tiele) 

 

Náboženství mezi dvěma světovými válkami  

 Nathan Söderblom (1866-1931) – svatost a absolutní závaznost je znak pravého náboženství 

Rudolf Otto (1869-1937) – rozvíjel Troeltschovo učení o náboženském apriori ve smyslu 

náboženského citu; spontánní náboženský prožitek má podobnou svébytnost jako etický a estetický 

prožitek.  

Gerardus Van der Leeuw (1890-1950) – fenomenolog náboženství 

Friedrich Heiler (1892-1967) – teologické pojetí náboženství 

Joachim Wach (1898-1955) – spojoval religionistice, teoretické a také teologické otázky; výzkum 

sociálních výrazových forem náboženství – srovnávací religionistika a sociologie náboženství. 

 

Dialektická teologie a religionistika 

Zjevení slova božího skrze Krista, boží zjevení nahlíženo jako zrušení všech náboženství, vlastního i 

cizích. Každá přirozená teologie byla zavržená Karl Barth (1886-1968) 

• Friedrich Gogarten (1887-1967) 
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• Edurard Thurneysen (1888-1974) 

• Emil Brunner (1889-1966) 

• Paul Tillich (1886-1965) – kultura je nedělitelně spojena s náboženstvím jako svým vlastním 

smyslovým obsahem. Náboženství je přítomné jako dimenze hlubiny ve všech funkcích 

lidského duchovního života.  

 

Katolická strana:   

Max Scheler (1874-1928) – náboženské akty konstitutivně náležejí lidskému vědomí, náboženské 

hodnoty posvátna představují objektivně nejvyšší, neměnné, věčné hodnoty. Člověk může pomocí 

přirozeného náboženství dojít k Bohu. 

NÁBOŽENSTVÍ DNES 
Některé předpoklady – viz 

Některé úkoly - viz 

Kritika náboženství, apologetika náboženství a religionistika 

Proti každé formě kritiky náboženství stojí určitá forma apologetiky náboženství.  

 

Formy kritiky náboženství 

1) Kritika empirické skutečnosti určitého náboženství – může se dovolávat na hlavní věty 

dotyčného náboženství samého, jehož normám/hodnotám žité náboženství neodpovídá. 

Může se opírat také o hodnoty, kt. byly explicitně formulovány jiným náboženstvím, ideologií 

či filozofií. 

2) Kritika náboženství jako takového – faktická existence všech náboženství. 

3) Kritika určité náboženstvím legitimované způsoby chovní 

4) Kritika přeceňování role náboženství či absolutizace náboženství náboženským vůdcem 

O PROSPĚŠNOSTI RELIGIONISTIKY 
1) Prospěšnost při výuce ve škole – poučování o pluralitě náboženství. Osvojení poznatků o 

prostředí SZ a NZ při teologickém studiu… vzbudit zájem o náboženskou zkušenost a literaturu 

o cizích náboženstvích. 

2) Zodpovídání aktuálních otázek pomocí religionistiky – př. náboženství u různých vrstev a tříd, 

menšin, otroků… 

3) Uplatnění v zemích Afriky a Asie při jejich pokusech uplatňovat vlastní náboženství novým 

způsobem. 

4) Dialog mezi náboženstvími 

5) Pomocná služba při dalších problémech lidské komunikace – např. role náboženství pro vztahy 

partnerů. 

6) Odstranění předsudků a nedorozumění – přezkušování a opravování školních učebnic a 

bromací, kt. šíři prostředky hromadné komunikace. 

7) Zájem některých náboženství o religionistiku, když usilují o jednotu všech náboženství 

8) Rozvíjí se nezávisle na zájmech – svobodné zaměřování na vše, co s náboženstvím souvisí.. 
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II. HISTORICKÉ ZKOUMÁNÍ  

A. DĚJINY, CÍL A METODA 
Náboženství a proces jejich vzniku měly být pochopeny z hlediska vnějších vlivů a historických 

vývojových linií. 

Vznik v 19.stol. , cíle: 

• Původ a dějiny náboženství – hl. vývoj 

• Dějinná skutečnost v níž se náboženství nacházela 

 

Hl. otázka:  

„Která samostatná náboženství se vytvořila v průběhu dějin a jak se tato náboženství dějinně 

rozvíjela“ 

 

Hl. zájem: získat bezprostřední přístup k nejstarším pramenům náboženství. Pátralo se po 

pramenech – textech, archeologických nálezech… (hledaly se nejranější vrstvy). 

 

Předpoklady: 

• Zkoumání různých druhů náboženských textů + jejich souvislost s profánními texty a 

dějinný vývoj 

• Široké historické prostředí (širší dějinný kontext) 

• Uznání dějinné svébytnosti různých náboženství – představa, že náboženské dějiny lidstva 

lze v zásadě popsat na základě dějin množství náboženství 

• Předpoklad dějinné kauzality – „škola dějin náboženství“ – proč byly některé vlivy 

„připuštěny“ a jiné „zavrženy“? 

• Nutnost kritických výzkumných metod 

 

Samotná náboženská pojetí dějin je třeba nahlížet jako produkt zvláštních historických okolností. 

Jejich dějinné proměny, např. v apokalyptice a eschatologii, lze v dotyčných náboženstvích sledovat. 

 

Rozlišují se: 

• obecné (cílem je dospět k celku dějin náboženství v rámic dějin lidstva) 

• zvláštní (usilují o dějiny jednolivých náboženství a o jejich vzájemné vlivy a interakce) 

• a specializované dějiny náboženství (soustřeďují se na určité náboženské prvky a sledují je 

v rámci dějin jednoho náboženství a jejich kontextech. 

B. DĚJINY JEDNOHO A MNOHA NÁBOŽENSTVÍ 

1. Vývojové fáze náboženství 
Různé teorie: 

Evolucionistická teorie – vývoj, původ podstaty náboženství založené na evoluci lidstva 

 

Hledání původního náboženství: 

• víra v předky (manismus H. Spencera) 

• víra v duši a duchy (animismus E.B. Tylora) 

• víra v oduševňující moc (animatismus R.R. Mareta) 
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• magie (J. G. Frazer) 

• víra v nejvyšší božstvo (A. Lang) 

• původní monoteimusmus (W. Shmidt) 

• totemismus (É. Durkheim) 

Tato představa lineární evoluce je překonaná! 

Náboženství se objevilo tam, kde se existovaly obecně lidské existenciální problémy jako smrt a 

život, láska a plodnost, nebo kde se vždy v závislosti na kulturním stádiu uplatnily konkrétní potřeby 

lidského přežití. Pro sběrače – najít správné rostliny a plody, pro rybáře nachytat dostatek ryb, pro 

lovce ulovit dostatek zvěře. Pro nomády – plodnost dobytka a zkušené vedení stáda přes stepi a 

pouště, pro usedlé zemědělce – úrodnost pole a plodnost dobytka, výnos obilí a rostlin.  

Prehistorická náboženství: vyrovnávání se s přírodními silami (náboženství a kultura jsou 

neodděleny) 

Historická náboženství: spjaté s kmenem a národem (města, státy) = vlastní božstva a rituály 

(starý Sumer a Egypt..) 

 

Zpočátku: nápisy a texty byly obecné (zmiňovaly bohy, ale ne člověka) 

Postupně: texty, v nichž byly jmenovitě uváděny osoby, kt. plnili nějakou rituální či jinou 

náboženskou funkci (zastávaly úřad či měli „charisma“) = měli zaručovat sociální řád a soužití, léčit 

bolesti a nemoci, zaučovat pospolitost do pravidel a forem zodpovědného chování. Tito lidé se 

odvolávali na náboženské představy, kt. pocházeli z tradice a mohly zdůvodňovat a legitimovat 

vydávaná pravidla a předpisy chování. Tím vznikala zákonodárství, kt. se ovšem odvolávaly na zjevení 

a božský původ zákonů. Při tom se rozvíjely reflexivní myšlenkové pochody: teologické nauky o světě 

a životu a etické výroky o lidském chování. I ony se odvolávaly na božský původ či na bezprostřední 

inspiraci. 

 

Vznik velkých náboženství (od 8. stol. př. Kr.) 

V asijských zemích tomu předcházely společenské a politické změny: 

• přechod od tribální ke státní organizaci 

• transformace náboženského vůdcovství od šamanství a kultů ve volné přírodě 

k organizovanému kněžství se zděnými chrámy 

• objevila se řada „charismatických“ náboženských vůdců, učitelů moudrosti a proroků, kt. 

vešli do dějin světa – zasazovali se o více osobnostně orientovanou etiku, vzdělání bylo 

vykoupení, většinou proti tradovanému a kněžími požehnanému řádu, a často zvěstovali 

svá učení nebo poselství určitému okruhu učedníků  

 

Vystoupení osobností: 

• Mojžíš, Uarathustra, Buddha, Konfucius, Sókrates, Ježíš a Muhammad (dle R. Otta a K. 

Jasperse měli velký kulturně historický význam v dějinách světa. 

• Tyto osoby vystupovali v dobách dějinných a společenských napětí, kvůli jichž řešení volaly po 

nové životní orientaci. 

• Náboženství, kt. vznikala po jejich smrti z jejich poselství nebo z jím vyvolaného pohybu, se 

sice na jejich zvěstování odvolávala, rozvíjela se však způsobem pro ně nepředvídatelným, a 

to až po rozpor s vlastním poselstvím zakladatele. 

• Velkou roli v rozvoji náboženství hráli velké politické říše (římská, čínská, indická), kt. obsáhli 

více národů a náboženských tradic, především oficiálním uznáním těchto náboženství.  
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• Uvnitř nových náboženství přetrvaly i mnohé staré formy náboženství, byly ovšem překryty 

novějšími „oficiálními“ náboženstvími.  

2. Náboženství písemných kultur 
(1) Náboženství Evropy 

• Náb. Keltů, Germánů, Baltů a Slovanů, Maďarů, Finů a Laponců 

(2) Náboženství Středomoří v klasické době 

• Náb. Řeků, Římanů a helénismus 

(3) Antická náboženství Blízkého Východu 

• Náb. Sumerů, Akkadů (Babyloňanů a Asyřanů), západních Semitů a Arabů 

v předislámské době. 

(4) Prorocká náboženství Středního Východu 

• Zarathustra, mazdaismus před, za a po Sasánovcích a pozdější náb. Pársů 

• Mojžíš, staroizraelské náb., antické židovství a židovské náb. 

• Ježíš a křesťanství 

• Mání a manicheismus 

• Muhammad a islám 

(5) Indická náboženství 

• Náb. véd, starší a pozdější hinduismus 

• Buddhismus v Indii 

• Džinismus 

(6) Východoasijská náboženství 

• Buddhismus, Čínská náb., Japonská náb. 

(7) Americká náboženství 

• Náb. Toltéků a Aztéků, Mayů, Inků 

 

Rozdílné znaky - viz 

 

Společné vrstvy a vzájemnosti v historických náboženstvích 

a) Lidové náboženství: V mnoha náboženstvích existují společné formy lidové religionizity, kt. 

sice byly překryty oficiálním náboženstvím, přesto ale dále přežívají – lidové náb. procházelo 

napříč různými náboženstvími. Mohou soviset s potřebami jednoho pohlaví či skupin jednoho 

povolání apod.  

b) Naukové systémy náboženství: společné aristotelské a noplatonské 

c) Určité způsoby života 

d) Určité formy zbožnosti: mystika, gnoze 

C. NÁBOŽENSTVÍ V DĚJINNÉM KONTEXTU 
Podmíněnost náboženství – viz 

Dějiny kultury a náboženství – viz 

Potřeby se zřetelem na náboženství (potřeba náboženství roste v době krize, potřeba jednoty 

státu) 

Útoky proti náboženstvím – nezávislá „filozofická“ pozice; velcí proroci, socialismus… 
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D. VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ PÍSEMNÝCH KULTUR V 19. A 20. ST. 

1. Změny  
• tradičního způsobu života 

• v náboženských tradicích 

• v technologickém pokroku 

• ve společnostech, hospodářském a sociálním vývoji 

• v duchovních orientacích ideologického rázu (nacionalismus, fr. revoluce, liberalismus, 

moderní věda, sociální spravedlnost, emancipace, lidská práva… socialismus) 

 

Kritika tradice zevnitř (vznik reformního hnutí a mystiky) 

Kritika zvnějšku a celkově (odmítnutí náboženství) 

2. Novotvary 
Synkretické novotvary (západní náboženství si přizpůsobují východní náboženské prvky) 

 

Změny a novotvary ve velkých náboženstvích 

 ŽIDOVSTVÍ 

• Moeses Mendelssohn (1729-1789)- Osvícenské hnutí (haskala) v židovství; vzdor odporu 

ortodosice = liberální židovství 

• Podnítilo to rozkvět nových interpretací náboženského vedení života 

• Přispěla k tomu katastrofa evropských Židů za 2. sv. války a také založení státu Izrael 

(1948) díky nacionalistického hnutí založeného Theodorem Herzlem (1860-1904) 

 

KŘESŤANSTVÍ 

• Velké duchovní problémy (vědecká kritika bible a tradice, změna obrazu světa díky 

přírodním vědám apod.) 

• Velké organizační problémy (úbytek přívrženců, reorganizace římsko-katolické církve, 

odštěpení protestantů) 

• Sekularizace Evropy 

• Od 2. sv. války vzniklo přes 6 000 nových „nezávislých“ církví 

 

HINDUISMUS 

• Bráhmá Samádž založená roku 1828 bengálským brahmánem Rám Mohan Rájem (1772-

1833) – monoteismus, otevřenost světu, sociální reformy 

• Dajánanda Sarasvati (1824-1883) založil r. 1875 Árja Samádž – monoteismus, 

netolerantní v otázkách víry 

• Rámakrišna (1834-1886) – hnutí se sociálním zaměřením. 

• Svámí Vivékánda (1863-1902) – nástupce Rámakrišny, usiluje o jednotu všech 

náboženství 

• Sri Aurobindo (1872-1950) – integrální jóga, otevřel asrám ve francii.  

• Učení transcendentální meditace na Západě 

• Založení hnutí Hare Kršna v New Yorku r. 1966 (Svámi Prabhupáda) 
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• Situaci hinduismu změnilo vyhlášení nezávislosti Indie r. 1947 – absolutnost kastovního 

systému je postupně odstraňováno, absence centralizované náboženské organizace. 

 

JAPONSKO 

• Ómotokjó – odvolává se na zjevení ženě Nao Deguči (1836-1918) 

• Seičo no le – Masahara Tanigučim (nar. 1893) 

• Sekai Kjuseikjó – Mokiči Okada (1882-1952) – světový mesianismus 

• Oddělení státu a šintoismu v r. 1945 a odbožštění císaře náboženskou situaci Japonska 

změnilo 

Přesažné, univerzální novotvary  

Náboženství, kt. chtějí z hluboké touhy po jednotě navzájem spojovat existující náboženství, 

vznášejí si univerzalistický nárok a pokládají se za „poslední“ náboženství: 

 

Americká Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů – Joe Smith (1805-1844) 

• Smithe zavraždili 

• Jeho nástupce Brigham Young odvedl přívržence v letech 1846-47 ke slanému jezeru (Salt 

Lake City) 

 

Náboženství Bahai se odvozuje od hnutí Bábí v Iránu-  peršan Mirzá Alím Muhammad (1821-

1892) 

• Zjevení po Muhammadovi – odmítnuté ale islámem jako kacířství 

• Bab Mirzá byl roku 1850 popraven 

• Chápou se jako sjednocení všech dosavadních božích zjevení 

 

Církev sjednocení (Unicifed Family) založena korejcem Sun Myung Moon (nar. 1920) 

• Cílem sjednocení křesťanství 

• Svět se nachází v boji mezi Bohem a satanem, v němž hraje roli vztah mezi pohlavími. 

„Pán druhého příchodu“ se spolu s dokonalou rodinou objeví na konci věků, aby tento boj 

na zemi dovedl k dobrému konci. Tato osoba má být údajně Sun Myung Moon samotný. 

III. SROVNÁVACÍ VÝZKUM  

A. K DĚJINÁM 
Výzkum historických souvislostí, výzkum paralelního vývoje 

Výskyt spřízněných skupin či rodin náboženství (př. SZ kosmologie ovlivněna představami na 

Blízkém Východě – př. Mezopotámie) 

Prakticky neexistuje ojedinělý náboženský fakt nebo jev, kt. by se vyskytoval pouze v jediném 

historickém náboženství. 

B. HODNOTÍCÍ SROVNÁNÍ 
Konfrontace s cizími kulturami a náboženstvími. Cílem může být: 

• Vyjasnit a relativizovat vlastní a jiné absolutizace 

• Kritická sebereflexe 
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C. VĚDECKÉ SROVNÁNÍ 
Je nutné vymanit fakta z jejich daného bezprostředního kontextu.  

 

Tři stupně: 

a) Zkoumání faktů určitého náboženství 

b) Srovnávací výzkum, na němž jsou klasifikovány k sobě náležící náboženské fenomény. 

c) Abstraktní srovnávání – jde o nalezení obecných pravidel náboženských fenoménů. 

D. INTERKULTURNÍ PERSPEKTIVA SROVNÁNÍ 
• Historiografie 

• Etnografie 

  = Aplikace na sociální a kulturní aspekty náboženských faktů 

E. TŘI RŮZNÉ ROMĚRY SROVNÁVANÉHO MATERIÁLU 
1) Přesné pozorování a dle potřeby i analýza součástí či prvků těchto předmětů 

2) Srovnávání funkcí, jež mají předměty ve svém kontextu, postavení, kt. zaujímají v procesech, 

nebo pozic, kt. mají ve strukturách svého kontextu. 

3) Výzkum dvou či více předmětů v jejich celkových kontextech – mezi dvěma a více situacemi. 

F. GLOBÁLNÍ A OMEZENÁ SROVNÁNÍ 
Náboženské fakty jsou považovány za fenomény jedinečného durhu, kt. se odlišují od 

nenáboženských faktů svým sakrálním charakterem. 

• Věcná klasifikace – problémy pojmenování, volby typů, návrhu morfologií… 

• Smyslové souvislosti mezi těmito fenomény 

• Dokazování nějaké empirické souvislosti mezi určitými fakty 

• Teologické zkoumání 

G. NĚKTERÉ PŘÍKLADY SROVNÁVÁNÍ NÁB. FAKTŮ 

1. PROTIKLAD NEBE A ZEMĚ 
Nebe 

Nebeským bohům vždy přikládán atribut vševědoucnosti, často všemohoucnosti. 

Později je nebeský bůh, většinou bohem stvořitelem, často zatlačován do pozadí jako „postava 

původce“. Na jeho místo nastupují mladší bohové s rozdělenými funkcemi. Nebeský bůh v krizových 

dobách opět vzýván a může rozhodujícím způsobem zasáhnout. 

 

Země: postava božské matky („Matka Země“) – hl. v zemědělských kulturách (bohyně plodnosti 

půdy a života vůbec – nosná síla života a lásky). 

 

Protiklad nebe a země patrný ve všech náboženstvích většinou symbolicky a metaforicky 

vyjadřován rozdílným pohlavím (země – ženská role, nebe – mužská role) – jsou i výjimky (viz 

Egyptská mytologie – země je mužská a nebe ženské). 

Nebeský Otec + Matka Země 
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2. MONOTEISMUS 
Představa jednoho boha je zprav. spjata s ideou boží vševědoucnosti a ideou nebe. Viz hl. 

nomádské národy. 

Monoteismus se rozvíjel v v prorockých a téměř všech písemných náboženstvích.  

Základem je zkušenost nebeské klenby  - buď ve smyslu vševidoucí nebeské klenby 

(vševědocnoust) nebo ve smyslu vše určujícího, všemohoucího kosmu (osud). 

Sociologie: transformace tradovaných polyteistických představ boha do monoteistické koncepce 

měla často souvislost s utvářením centralizovaných forem vlády.  

3. RITUÁL, KULT A LITURGIE 
Důležité znát náboženské představy a symbolické významy 

4. ŽIVOT A SMRT 
Západ i Islám = nesmrtelná duše 

Po smrti z člověka „něco“ nějakým způsobem dále přetrvává, a toto něco se často nazývá duše. 

Živí lidé se pokoušejí zachovat komunikaci a pozitivní vztah s mrtvými – především s předky – nebo 

s jejich dušemi či duchy. Také se věří, že předkové mají vliv na společnost živých.  

Pro značný počet kultur a náboženství nepředstavuje biologická smrt rozhraní mezi životem a 

smrtí. Mnohé názory říkají, že smrt již předem vrhá svůj stín na život, že život od počátku podléhá 

moci smrti a že o překonání smrti se musí pokoušet již zde, v životě. Pro toto překonání v pozemském 

životě nabízení náboženství cesty ke spáse.  

H. SROVNÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBECNÝCH OTÁZEK 

1. POJETÍ ČLOVĚKA A JEHO SPÁSY 
Výpovědi člověka o sobě samém, např.: 

• jakým způsobem se lidé odlišují od zvířat a od lidí jiných kultur 

• jaké typické znaky člověk má 

• původ a poslední určení člověka 

2. OTÁZKY ETIKY A SOCIÁLNÍ ETIKY 
• Tradiční náboženské zákony 

• Otázky etiky a mezilidských vztahů 

IV. VÝZKUM NÁBOŽENSTVÍ V JEHO KONTEXTU 

A. PŘÍNOS JEDNOTLIVÝCH VĚD 
Etnologická perspektiva; kulturní antropologie 

• Edward B. Tylor (1832-1917) – zakladatel kulturní antropologie 

• Leo Frobenius (1873-1938) – dílčí kulturní znaky, „archeologie“ starých kultur, kt. je 

překryly 

•  Wilhelm Schmidt (1868-1954) – náboženství nejprimitivnějších kultur 

 

Sociologická perspektiva; sociologie náboženství 

• Karl Marx a F. Engls – náboženství jako iluze 
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• E. Durkheim a M. Weber – zakladatelé vědecké sociologie; vliv náboženství na 

hospodářské a politické chování 

• Nábožensko-kritické zaměření 

• Teorie interakce a teorie rolí 

 

Psychologická perspektiva; psychologie náboženství  

• Náboženské zkušenosti a náboženské chování 

• Vliv hlubinné psychologie (S. Freud) 

• Psychoanalýza (E. Fromm) 

• Psychologický výzkum zbožnosti 

 

Perspektiva dalších disciplín 

• Náboženství a hospodářství 

• Geografie náboženství 

• Etologie – chování zvířat a člověka 

• Ekologie – kulurně-náboženské chování jako odpověď na přírodní podmínky 

• Parapsychologie – paragnosticky nadaným lidem jsou přisuzovány charismatické rysy 

B. ROZDÍLNÁ METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 
Tři postupy: 

1) Metodologie založená spíše na popisu nebo na vysvětlení. 

2) Zaměření se více na náboženský sebevýraz a jeho obsah, nebo na kontext takového výrazu. 

3) Postoj badatele: 

• emický – badatel přejímá pro svůj výklad kategorie platné v dotyčné kultuře 

• etický  - pro výklad užívá vlastní teoretické, z odstupu získané kategorie  

C. NÁBOŽENSKÁ POSPOLITOST 
Dva přístupy zkoumání náboženského společenství: 

1.  jak společenství vidí sebe sama, nebo jak se vymezuje vůči jiným pospolitostem a vůči 

vnějšímu světu, jak legitimizuje své nároky, jak se vyjadřuje k náboženským tradicím…. 

2. Jak se společenství chová v dané sociální skutečnosti a v jakém vztahu je jeho chování a jeho 

ideje k okolní společnosti. 

Náboženské společenství reaguje přímým či zprostředkovaným způsobem na orientace, problémy 

a instituce, které na ni působí ze strany společnosti.  

 

Kmeny a národy, kt. mají společné náboženství:  

• společenství s náboženskými resp. sociokulturními aspekty 

• pro náboženské aspekty života platí urč. autority nebo též urč. instituce, kt. souží 

speciálně k tomuto účelu 

• v obecném životě – více či méně jsou lidé aktivní v religiózní oblasti 

• náboženské svátky a slavnosti – mají religiózní i obecnou sociální dimenzi  

 

Náboženské společnosti uvnitř obecné společnosti 

• ani pospolitost s výraznou tendencí popírat svět nezůstávají nedotčeny problémy 

společnosti 
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Náboženské společenství je společenství, které se vztahuje k náboženské tradici. 

1. Tradice 

• předávaná ústně 

• fixovaná písemně 

• slučuje písemné a ústní prvky 

 

Tradice je jedním z nejpodstatnějších prvků náboženství  

• udává identitu společenství 

• zabezpečení kontinuity náboženství 

• náboženské tradice jsou součástí rozsáhlejších kulturních tradic (mravy, obyčeje, jazyk) 

• větší tradice (normy) x menší tradice (regionální, lokální) 

 

Zkoumání náboženské tradice 

1. Jak tradice vyjadřuje sebe sama – jak jsou určité prvky tradice představovány členům 

(výchova, poučování, vedení života, svátků a zbožnosti)  

2. Jak byla tato tradice sama společenstvím vykládána jako celek v průběhu dějin a jak si 

společenství představovalo její „podstatu“ („prameny“ tradice) – např. duchovní bytosti zjevili 

co bylo skryté, fixované doklady, bezprostřední inspirace posvátného charakteru, urité 

obřady… 

 

Každá náboženská tradice má určité ochránce 

• Tradici mají dále vést a hájit 

• Disponují znalostí tradice 

• Adekvátně jí vykládají a prakticky aplikují 

• V mnoha společenství to jsou kněží; jen v židovství a islámu jsou to učenci v Písmu a 

Zákonu; v protestantismu – teologové; v buddhismu – mniši… 

2. Iniciace 

Pokud jsou iniciace v urč. společenství vykládány jako osobní přechod do nové životní fáze, jsou 

považovány za rity přechodu (rites de pasage). 

 

Přijetí do náboženské pospolitosti či získání urč. náboženského statutu uvnitř pospolitosti:  

• sdílení náboženských životních a světových názorů  

• poznání náboženské pravdy 

 

Rituální iniciace (přechod od statutu dospělosti a přijetí do kmenové společnosti) 

• symbolické překonání dětství 

• stadium samoty (podrobování různým zkouškám schopnosti obstát) 

• ceremoniální jednání – symbol nového zrození, získání nového vědění 

• slib inicianta – tradiční vědění bude přijímat, držet ho v tajnosti 

• přijetí do společenství dospělých 

• (různé pro chlapce a dívky) 
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Iniciace bez výslovného obřadu 

• Např. když se někdo cítí být přijat do duchovní pospolitosti 

• Získání nových základních náhledů či převzetí nového způsobu života 

• Vědomě se zříkají něčeho starého 

3. Svátky a lidové náboženství 

Svátky  

• jejich postavení v celkové tradici 

• význam jaký mají za daných okolností pro účastníky a pro určité skupiny mezi nimi 

• jsou spojeny nejen s oficiálním, ale i lidovým náboženstvím 

• mají pro společnost vlastní význam – představují také sociální setkání, rivalita mezi kulty, 

svátky je posilovaly (pocit jednoty) 

• svátky míří na celého člověka a nejeno na oblast jeho zkušeností – uvolnění, sociální 

kontakty 

 

Hlavní kategorie náb. svátků a slavností 

a) Kalendářní svátky – novoroční, slunovrat (počátek nového času) 

b) Přírodní svátky – letní slunovrat (přírodní události, přírodní síly) 

c) Svátky spjaté s obděláváním – dožínky (plody přírody získané prací) 

d) Slavnost božských manifestací – řecké epifanie, vánoce, velikonoce, svatodušní svátky 

e) Vzpomínkové slavnosti – připomínka osvobození božím zásahem (pesach) 

f) Svátky na závěr velkých rituálních ceremonií – „malý svátek“ (v islámu na konci ramadánu) 

g) Svátky u příležitosti vstupu nových členů – první přijímání 

h) Svátky u příležitosti odchodu, smrti člena – pohřební slavnosti, svátky předků (obnovení 

spojení se zemřelými) 

 

Prvky lidového náboženství ve slavnostech 

• Tradováno ústně 

• Náboženství urč. skupin – rolníků, žen, dětí 

• Odpovídá na univerzální otázky a krize osobního a sociálního života lidí – láska a smrt, 

život a požehnání, utrpení a nejistota…. 

• Má obecně větší přitažlivost než oficiální náboženství 

• Mění se dle společenství, druhu náboženství a zvláštních okolností. 

 

D. ROLE V NÁBOŽENSKÉ POSPOLITOSTI 

1. Rozdělení rolí mezi mužem a ženou 

Náboženství žen bylo dříve většinou zanedbáváno – i když se nějak zabývali úlohami žen jako 

kněžkami či prorokyněmi. 

Často jsou náboženské funkce a úřady pro muže a ženy rozdílné nebo se vylučovaly: 

• V nějakém chrámu mohly sloužit pouze kněží nebo kněžky 

• Monoteistická náboženství – většinou nemají úřady pro ženy 

• Lidová náb. – velký význam zkušeností věřících žen (mají urč. „nadání“) 

• Náb. výchova dětí je nejčastěji záležitostí matky 
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Představy bohů: 

• Ženské božské postavy, bohyně s vlastní sférou moci, funkcí a odpovědností 

• Mužské bohy neuctívají pouze muži a ženské bohy neuctívají jen ženy 

• Výskyt bohyň nevypovídá o postavení ženy v náb. společenství - kult bohyně Matky 

nemusel být nutně spojen s matriarchátem 

• Speciální kulty pro ženy 

• Určitá nábožensko-magická nadání připisována pouze ženám – př. čarodějnictví 

2. Základní role nábožesnko-autritativního chování  

Náboženské autority: 

• Nejstarší člověk kultu 

• Prorok 

• Jiná náb. postava, kt. toto náb. vytvořila a za níž se později s úctou ohlíží 

 

Jiné zcela určité osoby s charismatickou či jinak zdůvodněnou autoritou (šaman, prorok, 

mystik….) 

• Očekávání, kt. se na ně zaměřují 

• Role, kt. je jim společenstvím připisována a kt. zčásti také skutečně plní 

• Popis ideálních typů – skutečné osoby v sobě mohou slučovat rysy různých typů 

• Vedle náboženské role mají i jiné sociální funkce 

 

ŠAMAN 

• Povolaný člověk 

• Pracuje s archaickými extatickými technikami 

• Extáze se učí od staršího šamana – prožitek cesty podsvětím a nebem; přitom se setkává 

s démony, kt. na něj útočí a mohou ho dokonce roztrhat na kusy. Nakonec se dokáže 

osvobodit z jejich spárů a vrací se pak zpět na zem jako člověk, jenž získal zásadně nové 

náhledy a poznatky. 

• Prožitek extáze vykládá šaman jako duchovní iniciaci. Pro společenství to je zárukou 

požehnaného vztahu k jiné skutečnosti – pomocí šamana mohou být překonány nemoci, 

psychická utrpení, nebezpečí….  

• Mají terapeutickou roli při řešení problémů pospolitosti 

 

PROROK 

• Starý Blízký Východ a Střední Východ, Řecko, země třetího světa 

• Zvěstují poselství, kt. jim byla vnuknuta jinou skutečností (božstvem) – to dále sdělují, 

vyjadřují sociálním způsobem chování a  zaujímají politické postoje, někdy dokonce 

přebírají sociálně politické role vůdce. 

• Mnoho proroků/prorokyň působilo na kultovních místech, kde pronášeli nebo vykládali 

věštbu nebo byli jinak činní. Jiní uváděli v život náboženská hnutí, kt. občas měla důležité 

sociální a politické důsledky a v někt. případech vedla k samostatným náb.  

• Obecně: prorok/prorokyně je je postavou zprostředkovávající poselství, kt. často obsahuje 

kritiku stávající tradice nebo náb., nebo i jiných starodávných pořádků.  
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• Role: kritická; orientace na budoucnost, může oznamovat nadcházející poslední soud, 

neproklamuje však samotný konec časů. Dějiny vidí jako pole rozhodování a obnovy – 

člověk má provádět vůli boha, má tomuto bohu sloužit. 

• Sociální role: proti starému zvěstuje něco nového, jež má vést k novému utváření života a 

společnosti¨ 

• Prorocké poselství: staví lidi před alternativu ztratit nebo získat život – věnovat se 

zvěstovanému novému 

 

MYSTIK 

• Charakteristické pro mystika: náboženské prohloubení, zvnitřnění či „interiorizace“ jeho 

zkušenosti. Mystik bytostně „potřebuje“ tuto speciální zkušenost. Je pro něj cestou ke 

komunikaci s absolutnem, tzn. stí, co pro něj má absolutní platnost a bez čeho nemůže žít. 

• Mystické chování: zvnitřněním a zkušenostním zpracováním jistých elementů tradice a 

usilovným vztahem duše nebo „Já“ k absolutnu. Tyto zkušenosti mění dispozici mystika, 

během zrání získaná niternost je patrná též v jeho vnějším chování.  

• Mystik netvoří společenství zvnějšku, ale zevnitř: mystická zkušenost je „nakažlivá“ 

• Mystikovo sociální chování: může odpovídat představě, kt. má společenství o světci. 

V očích svého prostředí má často charismatické rysy. 

 

GNOSTIK 

• Téměř ve všech náboženství bylo úsilí po gnózi a vnitřním poznání 

• Nejvyšší forma: helénský gnosticismus a manicheismus 

• Význam i v indických filozofiích, kt. usilovali o nejvyšší poznání a o vnitřní nahlédnutí – 

toto nahlédnutí je nejvyšší cíl gnostika. 

• Gnostik rozpoznává za prvky dané tradice nejvyšší pravdu. Nejvyšší pravda je vyjádřitelná 

pouze mýticky nebo metaforicky – nahlédnutí do této pravdy má vykupitelský účinek.  

Gnostik hledá především „intelektuální zkušenost“. 

• Gnostik vznáší nárok znát vyšší pravdu, a toto vědění ho vymaňuje z podřízenosti a 

z poslušnosti vůči vnější autoritě. Tím se vytvářet esoterické skupiny s nejvyššími nároky, 

kt. by mohly způsobit rozpad stávajících náboženských společenství, neboť neuznávají 

dané náboženské autority. Potřeba vykoupení pak působí jako popření tradice. 

• Dorozumění s gnostiky je obtížné – žijí v zakletí absolutní pravdy. 

• Sociální rámec: sestává z malých společenství; veřejnosti své názory nevydá, nebude je 

před ní dokonce ani hájit. 

 

KNĚZ 

• Vysvěcený kněz je téměř ve všech náboženských společenstvích, v nichž se objevuje 

„úředně“ činný; stojí ve službách kultu a často je vázán na chrám nebo na 

institucionalizovanou církev.  

• Tvoří vlastní stav, často vlastní hierarchii. 

• Kněz může být současně mystik, gnostik nebo dokonce prorok (jako Zarathustra). Nese 

rysy odříkavosti vůči světu, kt. mají souvislost s jeho vysvěcením.  

• Kněz žije úřadem, v mnoha případech nezávisí převzetí kněžského úřadu na svobodném 

rozhodnutí jednotlivce. Kněz nemá obvyklé zájmy, může i v sociálním životě vystupovat 
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jako „obhájce“ mimosvětských pořádků. Společenství ho nahlíží jako člověka, spojeného 

s posvátnem, nebo dokonce jako jeho zástupce, a jako takový pak kněz požívá bezmála 

absolutní autoritu. 

• Jeho vědění: vše co má něco společného s kultovními zřízeními a s liturgií obecně. Základ 

tvoří daná náboženská tradice, vedle toho si může osvojit také praktické „sekulární“ 

znalosti. Často je úkolem kněze přejímat také psychologické a právní záležitosti – někdy 

přejímá i přímé či nepřímé politické odpovědnosti. 

• Chování kněze: není vždy konzervativní, úřad je často pod napětím mezi „kněžskou“ 

odpovědností a „prorockým“ zvěstováním. 

• Židovství, islám a protestantismus neznají kněžstvo. 

 

GURU 

• Pouze v Indii – guru je učitel, kt. se stará o celkové vzdělání učedníků. Učedník je v učení u 

staršího gurua. Je trvale je v jeho blízkosti, až dosáhne samostatnosti a může sám 

vystoupit jako guru s vlastními adepty. 

• Jako pojem na Západě: ukazuje určitou formu absolutně nábožensky – autoritativního 

chování 

• Guru zpřítomňuje pro společenství vzor člověka, kt. je na cestě k nahlédnutí do „Já“ a do 

bytí. Reprezentuje tedy dokonalého člověka. Z pohledu společenství vyzařuje z gurua 

téměř fyzická síla, kt. působí na lidi v jeho okolí blahodárně.  

• Jeho vztahy k jiným lidem jsou omezeny na nejpomstnější.  

• Člověk se mu musí úplně svěřit, vykládat a plnit jeho pokyny a tím se každý sám může plně 

uskutečnit. Učedníkova závislost je v urč. fázích vývoje totální a tento fakte vede nejen 

k obtížím při interpretaci výchovného procesu, nýbrž může mít za následek také 

zneužívání ze strany neschopného gurua, jenž své příznivce zotročuje, místo aby je vedl. 

 

ASKETA 

• Odklon od vnějšího světa a zřeknutí se potřeb, kt. jsou považovány za obecně lidské, a to 

jako životní způsob.  

• Někdy se stanou asketické tendence tak silné, že ovlivní celé náb. společenství a stanou se 

centrálním prvkem celé náb. pospolitosti. 

• Askeze je většinou prostředkem upevňujícím disciplínu a přinášejícím sílu, kt. vede 

k uskutečnění jiných cílů nebo účelů. Šamani, proroci, mystikové a gnostikové, kněží a 

guruové znají urč. způsoby asketického chování. 

• Judaismus a islám – skeptický vztah k askezi. 

• Přechod od postoje souhlasu se životem k postoji, kt. „přirozený“ život – jenž (nadále) 

neposkytuje žádné naplnění – více či méně odmítá. Paralelně se může objevit 

eschatologické očekávání nebo představa, že přítomnost je „negativní“ doba. 
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E. FORMY NÁBOŽENTVÍ U PŘEDPÍSEMNÝCH KULTUR 
Uctívání různých bohů, duchů a předků 

 

Formy: 

• Inkluzivní monoteizmus (v Černé Africe) – organická vazba mezi bohem a bohy. Bůh se 

nachází jak vně, tak uvnitř kosmu. To platí i tehdy, když je bůh „tvůrcem“ spojeným s nebem 

nebo „nejvyšší bytostí“, tzn. stvořitelem světa a zakladatelem – i mravního – řádu světa, avšak 

již nezasahuje do života stvoření. 

• Rané zemědělské národy – bohové Dema kt. žijí z poživatelných hlíz. Tito bohové se nechali 

na počátku světa zabít, z jejich těla pak měl vzniknout svět. U zemědělství a u pěstování 

hlíznatých plodů se zdá, jako by život vzcházel ze smrti. Věří se, že usmrcení boha vede 

k novému životu, stejně jako nový a lepší život na jiné úrovni existence.  

• Rituály smrti – usmrcení také vede k životu, reps. Posiluje život toho, jenž zabil. K tomu patří i 

lidské oběti (např. na podporu plodnosti), oběti staveb, lovci lebek, usmrcování válečných 

zajatců. 

• Víra v duchy – duchové jsou nižší bytosti než bohové, mají blíž k člověku a většinou jsou 

představováni v personifikované formě. Duchové mohou být dobří i zlí; proti zlým duchům se 

musí dělat obranná opatření. Duchové jsou často vázáni na urč. místa a na přírodní jevy, avšak 

také na lidská obydlí.  

• Víra v přítomnost předků – uctívání, obřady, kt. mají ulehčit a upravit kontakt.  

• Nadpřirozené bytosti: nositelé doba nebo nositelé kultury – hl. u loveckých kmenů; uctívány 

proto, že přinesli lidem důležité kulturní statky – oheň, řemesla. Tyto kulturní statky, na nichž 

závisí život společnosti, jsou chápány jako dary, kt. lidé obdrželi od bohů, duchů či předků. 

• Víra ve zlé skřítky (trikstery) – hl. u Indiánů, skřítci svými útoky proti vládnoucímu řádu mj. 

ukazují, že každý řád je relativní. 

• Význam zvířat – hl. tam, kde se živobytí opírá o lov, rybolov či chov dobytka… Někdy se věří, 

že bohové, duchové či předkové používají nějaké zvíře, aby se dali najevo; avšak většinou 

vládne představa o hlubší souvislosti mezi přírodou, zvířetem a člověkem. Může být vyjádřena 

mýticky pomocí představy Pána nebo Paní lovu a zvířat (lovecké národy). Dále existuje 

představa duše lesa nebo naguála, vlkodlaka nebo zvířete, do nějž se po smrti člověka vtěluje 

jeho duše, tzn. druhého Já v podobě zvířete, kt. je úzce spjato s vlastním Já. 

• Totemismus – souvislost mezi člověkem, zvířetem a člověkem, kosmem a zvířetem. Člověk 

vytváří klasifikační celkový obraz světa, v němž žije, k němuž patří a také různé klany, s nimiž 

jsou možné svazky a svatby, a kt. mají každý svůj vlastní totem (zvíře nebo rostlinu). Např. na 

totemových kůlech určitých severoamerických indiánských kmenů nebo na australských 

totemech, zvaných „čuringy“, jsou symbolicky znázornění „předkové“, kt. reprezentují 

uznávané společenské vztahy, podobně „genealogiím“ mnoha nomádských kmenů a klanů. 

• Uctívání předmětů (fetiše) – bohové a duchové nebo předkové využívají takový předmět jako 

médium svého vyjevování. Většinou obsahuje i hlubší souvislosti celého světa -  daný předmět 

dostává symbolické zvláštní místo v celku představ a obyčejů společenství. Takové předměty 

se samy mohou stát posvátnými předměty či mohou jako „znaky onoho světa“ dostat 

mimořádný symbolický význam. Často se z nich čtou určitá znamení (jako u orákula). 

• Pojem „tabu“ a „mana“ – „tabu“ znamená v melanéském jazykovém prostředí doslova 

„opatřen poznávacím znamením“, a proto dostalo význam „posvátný“, „zakázaný“. Něčeho, 

co je „tabu“, se má člověk v běžném životě držet dál; jestliže se mu přesto musí přiblížit, má 
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tak činit s dodržením určitých pravidel, často i mravně-morálních (nemá tedy jen náboženské 

kořeny. Pojem „mana“ v melanéském prostředí znamená nějakou kvalitu nebo vlastnost – že 

něco je naplněno muminózní mocí. Toto „mocné“ však není něčím neosobním; není příčinou, 

nýbrž důsledkem něčeho, co může být označeno jako vyjevení se nebo „zjevení“. 

• Snaha najít v chaotickém bytí řád – „střed světa“, centrum souvislého celku světa, jeho 

spojení se světem nahoře a světem dole je vyznačeno kůlem, stromem, horou nebo něčím 

jiným. Toto „centrum světa“ často odpovídá středu vlastní pospolitosti, neboť většinou si toto 

společenství myslí, že je středem světa. Pro fungování tohoto řádu si pomocí rituálního 

chování a vyprávění zakládajících mýtů zajišťují jednotu s kosmem (mýty o stvoření světa a 

člověka…) 

• Postavení magie – údajný mág je téměř vždy náboženská postava 

 

F. SPECIÁLNÍ NÁBOŽENSKÉ POSPOLITOSTI 

1. Sociálně-náboženská obnovná hnutí ve třetím světě 

Tam, kde mizí starodávné kulturní a náboženské struktury, pozorujeme nejen přechod k daným 

pevným formám, jak je nabízejí křesťanství a islám, ale i k novotvarům. Počet nových náboženství a 

nábožesko-sociálních obnovných hnutí je téměř nekonečný. Odpovídají na problémy, kt. se objevili 

v průběhu kolonizace, bojů za nezávislost a rozvoje těchto zemí, a sice většinou náb. způsobem. 

• Zaměřená na budoucnost 

• Mesianistická a na milénium orientovaná hnutí – očekávají konce časů 

• Prorocká hnutí – ohlašují něco nového, dosud v dějinách neznámého, co mění nejen 

myšlení, ale i celý život společenství. 

2. Nová náboženská hnutí na Západě 

• „náboženství mládeže“ 

• Odvracejí se od křesťansky určené západní kultury. 

• Vymezují se hl. vůči křesťanství. 

Ve skutečně sekularizované společnosti by tomu tak nemohlo být. Tento fenomén je však známý. 

Přesně týmž způsobem dostávala všechna cizí náboženství, tzn. odlišná náboženství, od přívrženců 

momentálně etablovaného náboženství razítko „nového náboženství“, „kacířství“, dokonce i 

„ateismu“, když nadále neuznávala staré bohy jimi předepsaným způsobem. To ve své době platilo již 

i pro Židy a křesťany. 

Dnešní nová náboženská hnutí na Západě přicházejí většinou z Asie; zprav. nepochází z velkých 

tradic, spíše z okrajových domorodých asijských náb. –vytváří společenství.  

Zvláštní důraz na meditaci a na uznání autority urč. náb. vůdců, guruů aj. 

3. Menšiny a jejich náboženství 

• Větš. Vystaveny nebezpečí situace ghetta  = uzavírání, strnulost 

• Dějiny židovství ve středověku až do 20. stol = dějiny menšiny (pro přežití se identifikovali 

svým náboženstvím). Stejnou roli mělo křesťanství v islámské oblasti. 

• Menšině chybí politická moc. 

• Náboženství se jako tradice z minulosti stává symbolem vlastní identity – zdůrazňuje se 

její svébytnost a také se vysoce cení vlastní kultura. 
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4. Utlačované skupiny a jejich náboženství 

• Pociťovaný tlak řeší na duchovní úrovni. Nebo pod tlakem vzniká nové náboženství (např. 

orientace na očekávání spásy) 

• Extrémní víra v onen svět: utrpení v pozemském životě má být odplaceno radostmi na 

onom světě. 

• Značný počet prorockých, mesianistických a chiliastických hnutí ve třetím světě. 

• Často se jde o malé skupinky, kt. opět zmizely, jakmile útlak skončil. Někdy se z toho ale 

vyvinulo velké náboženství – viz křesťanství po římském útlaku.  

V. VÝZKUM APLIKOVANÉ HERMENEUTIKY 

A. EMPIRICKÝ VÝZKUM A APLIKOVANÁ HERMENEUTIKA 
Otázka po smyslu a významu náb. fenoménů: 

• Hermeneutické otázky 

• Na základě vnitřního porozumění (škola porozumění) 

• Vykladačské umění (hermeneutické techné – viz Eliade) 

B. NÁBOŽENSKÉ FENOMÉNY VE VÝKLADU APLIKOVANÉ HERMENEUTIKY 
• Shromažďování příslušných dat 

• Užitá metoda musí respektovat urč. interpretační pravidla 

1. O nezbytnosti interpretace 
1) Kritické soustředění na faktické skutečnosti - distanc od všech dosavadních interpretací  

2) Brát v úvahu společnost, v níž se studovaný fenomén nachází – sociální struktury 

společnosti, ambivalentní vztahy… 

3) Dotazovat se na kulturní a náboženskou tradici 

4) Badatel se musí věnovat vztahům, kt. jsou náboženské významy spojeny s významy jinými 

5) Zajímat se o explicitní významy náboženských fenoménů – výklady samotných věřících 

2. Příklady 

Symboly 

Odkazují k neempirické skutečnosti s náboženským významem 

Symbolické systémy uvnitř kultur 

• Vliv strukturální antropologie – protiklady myšlení 

• Vliv sociologie – sociální symboly (jazyk) 

• Vliv hlubinné psychologie – symboly se objevují především ve snech 

 

1) Deskripce konkrétních symbolů, nezávisle na jejich významech 

2) Bádání musí osvětlit vztahy, kt. jsou symboly spojeny s urč. společností a jejími problémy 

3) Zaobírat se kulturními a náboženskými tradicemi 

4) Zabývat se implicitními významy symbolů 

5) Zkoumání explicitních výkladů a významů symbolů 
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Mýty 

Mýty řecké 

Věda o mýtech 

Vliv věd: filologie, hlubinná psychologie, sociologie 

Mystika  

Hledání zkušenosti s absolutnem a její reflexi 

Nebyl zkoumán jen její kontext a písemné prameny – užívali totiž i halucinogeny (otázka 

autentičnosti prožitků) 

 

Nebezpečí při studiu: 

a) Hrozí, že by sám mohl podlehnout fascinaci předmětem svého studia  

b) Není vyloučeno, že distancuje-li se během studia příliš od zkoumaného fenoménu, dojde 

k výsledkům nikoli na základě faktů, ale podle předem vytvořeného schématu 

Posvátné spisy 

Spojeno s objevem písma a zachycuje se ústní tradice – spis v náboženství pak zaujímá ústřední 

místo. 

 

Zájem o: 

• Výklad posvátných textů, kt. poskytují náboženské autority (teologové, zákoníci, kněží) 

• Pohnutky a záměry, kt. je k této činnosti motivují 

• Proces písemné fixace určitého vnuknutí či ústní tradice 

• Proces případného kanonizace 

• Různé výklady písem 

• Texty vybrané pro praktické užívání 

• Druhy komentářů, kt. je přisuzována patřičná autorita 

• Vztah mezi autoritou písma a tradice 

• Procesy, při nichž je uznávána autentičnost jednotlivých textů 

• Uplatňování obsahu písem v praxi 

• Dopad na kulturu obecně 

Etické normy 

Konkrétní etické chování 

3. Potřeba komplexnější aplikované hermeneutiky 
Různé přístupy: 

1) Obecně platné ontologické struktury – odkazují k „bytí o sobě“ (platonistický přístup) 

2) Empirická realita – nastínění obecné problematiky a řady možných řešení (aristotelovský 

přístup) 

3) Náboženské reprezentace a postoje jako plody dvojího původu – vyrůstají ze světských zájmů 

a na druhé straně z nepodmíněných duchovních záměrů 
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C. NÁBOŽENSTVÍ VE VÝKLADU APLIKOVANÉ HERMENEUTIKY 

1. Explicitní a implicitní náboženství 
Implicitní význam: nevědomý, lze postihnout jen nepřímo prostřednictvím chování, řeči či 

výrazových prostředků. 

Explicitní význam: vyjadřují příslušné výklady a interpretace vědomě. 

2. Explicitní náboženství 

Sémantický přístup 

Systémy symbolů se podstatnou měrou podílejí na komunikace a prostředkování smyslu. Systémy 

znaků pak pokrývají ještě širší pole, neboť jsou-li všechny symboly znaky, neplatí, že by všechny znaky 

byly symboly. Všechny systémy symbolů mají specifickou vazbu na příslušnou kulturu a čerpají ze 

zkušenosti. Systémy znaků naopak tíhnou k univerzálnosti a mohou být proto vlastní i více kulturám 

zároveň. 

Sémantický přístup: dovoluje uchopit významovou mnohoznačnost jednoho a téhož systému 

znaků a symbolů pro různé osoby a sociální skupiny stejěn jako výkladové variace zapříčiněné 

nejrůznějšími politickými, sociálními či kulturními faktory. 

Fenomenologický přístup 

Pokouší se rozumět intencionální dimenzi religionizity a víry: 

• studium nejhlubších lidských motivací a záměrů, kt. se vynořují ze subjektivní náboženskosti 

a kt. se následně objektivizují v představách, v myšlení a chování 

• interpretace a praktické uplatnění náboženských daností  

3. Implicitní náboženství 
Sociální vědy (sociologické analýzy) vynesly na světlo fenomény, kt. fungují podobně jako 

náboženství, aniž by se u nich dalo hovořit jako o náboženstvích ve vlastním slova smyslu: 

• Sociopolitické systémy ve 20.st. na ideologických základech 

• Nacionální socialismus 

• Subkultury s extatickou zkušeností 

• Divinační techniky 

• „civilní náboženství“ na Západě – pravidla a normy správného chodu společnsoti 

 

Sakralizace 

Dochází k ní nejen v případě přírodních, ale i kulturních daností – ideály, etické principy, estetické 

kánony, politické vize, sociopolitické cíle, spravedlnost, právo na život, práce či peníze. Též určitá 

osobnost může být díky svému charismatickému vystupování sakralizován; podobně je to s uměním, 

vědou, tržní ekonomikou nebo politickým programem. 

Některé sakralizace jsou neškodné; opačné tomu je při záměrné mystifikaci, kt. vybízí k násilí vůči 

jednotlivcům či celým sociálním skupinám a jejich eliminaci ze společnosti. 

 

Sekularizace  

Původně náboženský fenomén či systém může pro určité společenství či určitého jednotlivce 

pozbýt svého náboženského významu; a v tu chvíli zároveň ztrácí svou náboženskou povahu. 
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Příčiny: nástup nových posvátných prvků či nových hodnot obecně, zpochybnění principů daného 

náboženství, narůstající disproporce mezi sakralizovanými danostmi časů minulých a potřebami 

současné doby. 

D. POTŘEBA LEPŠÍ APLIKOVANÉ HERMENEUTIKY NÁBOŽENSTVÍ A 
NÁBOŽESNKÝCH FENOMÉNŮ 

Metodologické otázky: 

• Jak lze co monžá nejvěrněji pospat náboženství, s nimiž se setkáme 

• Jak se vyvarovat diskreditujících či naopak idealizujících pohledů 

 

Aby badatel mohl určit, co konstituuje náboženství konkrétní osoby, reps. sociální skupiny, musí 

se vyzbrojit pojetím náboženství, kt. je zřetelně odlišné od obvykle užívaných normativních konceptů 

a pojmů.  

 

Směrnice badatele 

• Přestaňme náboženské projevy v minulosti i přítomnosti považovat za iluze – nejsou o nic 

pomýlenější než projevy umělecké. V každém lidském imaginárnu dlí pravda, kt. se velmi 

často nevyjadřuje jinak než prostřednictvím znaků a symbolů. 

• Odmítněme a priori oddělovat náboženské projevy od projevů ostatních. Zdá se nám totiž 

neskonale užitečnější zkoumat, v jaké podobě a za jakých podmínek je určitým projevům 

přisouzen náboženský rozměr. 

• Pokusme se při našem bádání stanovit, kt. prvky nesou v očích konkrétní osoby, 

společnosti či kultury náboženský význam. A nezapomeňme vzít v úvahu i dopad jejich 

náboženského statutu na sociální rovině. 

• Prozkoumejme pečlivě, jak různé osoby/společenství své náboženství chápou, vykládají a 

jak je uvádějí do praxe. Úsilí věřících interpretovat vlastní náboženský systém důrazně 

volá po vysvětlení. Rozlišujme však při tom co nejobezřetněji mezi duchovní motivací a 

světskými zájmy. 

• Věnujme pozornost i skrytým intencím, kt. jsou vlastní každé religiozitě a každé víře. 

 

 


