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Teorie dvou modÛ náboÏenskosti
HARVEY WHITEHOUSE *
Skuteãnost, Ïe „náboÏenství“ v sobû zahrnuje dva velmi odli‰né soubory dynamik, byla rozpoznána jiÏ dávno. Max Weber rozli‰oval rutinizované a charismatické náboÏenské formy.1 Ruth Benedictová kladla do kontrastu apollinské a dion˘ské praktiky.2 Ernest Gellner zkoumal protiklad
mezi literárními podobami islámu v mûstsk˘ch stﬁediscích a stmelujícími
praktikami pﬁíslu‰níkÛ vesnick˘ch kmenÛ, zaloÏen˘mi na obrazech.3 Jack
Goody rozpracoval mnohem obecnûj‰í dichotomii mezi literárními a neliterárními podobami náboÏenství.4 Victor Turner ve svém pojednání o kontrastních sociálních modalitách, které pojmenoval jako „komunita“ (communitas) a „struktura“ (structure), rozeznával rituály plodnosti a politické
rituály.5 Ioan M. Lewis rozli‰oval centrální a periferní kulty.6 Richard
Werbner uvaÏoval o rozdílech mezi regionálními kulty a „kulty malé komunity“.7 Fredrick Barth rozeznával „guruovské“ systémy ‰íﬁené náboÏensk˘mi vÛdci a „kouzelnické“ systémy, ve kter˘ch náboÏenské odhale* Tento ãlánek je zkrácenou verzí studie „Modes of Religiosity: A Cognitive Explanation of the Sociopolitical Dynamics of Religion“, poprvé uveﬁejnûné v ãasopise Method
and Theory in the Study of Religion (14, 2002, 293-315), vydávaného nakladatelstvím
E. J. Brill, a pozdûji pﬁeti‰tûné v podobû 4. kapitoly v monografii Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission (Walnut Creek, CA: AltaMira Press
2004, 63-85). âlánek je oti‰tûn s laskav˘m svolením pÛvodních vydavatelÛ. RovnûÏ
bych rád vyjádﬁil svÛj dík Ale‰i Chalupovi za úsilí, které vûnoval pﬁekladu mého ãlánku do ãe‰tiny.
1 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London: George Allen
and Unwin 1930 (v ãe‰tinû jsou ãásti této práce obsaÏeny ve sbornících Max Weber,
Autorita, etika a spoleãnost: Pohled sociologa do dûjin, Praha: Mladá fronta 1997, 239267; id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 1998, 185-245); id., The
Theory of Social and Economic Organisation, Oxford: Oxford University Press 1947.
2 Ruth Benedict, Patterns of Culture, London: Routledge – Kegan Paul 1935 (ãesky Ruth
Benedictová, Kulturní vzorce, pﬁel. Jitka Fialová, Praha: Argo 1999, 22007).
3 Ernest Gellner, „A Pendulum Swing Theory of Islam“, in: Roland Robertson (ed.), Sociology of Religion: Selected Readings, Harmondsworth: Penguin Education 1969,
127-138.
4 Jack Goody, „Introduction“, in: Jack Goody (ed.), Literacy in Traditional Societies,
Cambridge: Cambridge University Press 1968, 1-26; id., The Logic of Writing and the
Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1986.
5 Victor W. Turner, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, Ithaca, NY: Cornell University Press 1974.
6 Ioan M. Lewis, Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession, London: Routledge 1971.
7 Richard Werbner, Regional Cults, London: Academic Press 1977.
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ní spoãívalo v kolektivní rituální zku‰enosti.8 Tyto pﬁíklady pﬁedstavují jen
nûkolik málo z mnoha pokusÛ charakterizovat zásadní rozdílnost v modalitách náboÏenské zku‰enosti a praxe.9 Koﬁeny v‰ech tûchto dichotomick˘ch modelÛ spoãívají v uvûdomûní, Ïe nûkteré náboÏenské praktiky jsou
emocionálnû velmi intenzivní, mohou b˘t vykonávány jen zﬁídka a b˘t pro
na‰e smysly vysoce dráÏdivé (mohou napﬁíklad zahrnovat zmûnûné stavy
vûdomí nebo hrozivé zkou‰ky a útrapy); mohou vyvolávat pﬁetrvávající
pocit prozﬁení a vytváﬁet silné vazby mezi mal˘mi skupinkami tûch, kteﬁí
se jich zúãastnili. Naproti tomu nûkteré jiné formy náboÏenské ãinnosti
jsou obvykle smyslovû mnohem ménû dráÏdivé, mohou b˘t mnohokrát
opakovány nebo „rutinizovány“ a provádûny v relativnû klidné a stﬁízlivé
atmosféﬁe. Tyto praktiky jsou pak ãasto doprovázeny pﬁenosem sloÏité teologie a nauky a obvykle vymezují velké náboÏenské pospolitosti sloÏené
z lidí, kteﬁí se dost dobﬁe nemohou navzájem znát (rozhodnû ne nijak dÛvûrnû).
V‰echny velké badatelské poãiny usilující o porozumûní tûmto kontrastním souborÛm dynamik ale trpí dvûma zásadními nedostatky. Prvním
z nich je, Ïe Ïádná z dﬁíve pﬁedloÏen˘ch teorií nebyla dostateãnû úplná.
V‰echny se zamûﬁovaly pouze na nûkolik málo aspektÛ tûchto dvou podob
náboÏenské zku‰enosti a náboÏenského jednání. Druh˘m zásadním nedostatkem je, Ïe Ïádná z existujících teorií dostateãnû nevysvûtlila pﬁíãiny toho, proã se tyto dvû kontrastní formy náboÏenské zku‰enosti vÛbec objevují.
Tento ãlánek pﬁedstavuje teorii dvou rozdíln˘ch modÛ náboÏenskosti,
které naz˘vám jako „doktrinální“ (doctrinal) a „obraziv˘“ (imagistic).10
Cílem teorie dvou náboÏensk˘ch modÛ je pospojovat v‰echny rysy dvou
podob náboÏenské zku‰enosti, které jiÏ identifikovali pﬁedchozí badatelé,
a pﬁedev‰ím vysvûtlit, proã ke vzniku tûchto dvou odli‰n˘ch modalit vlastnû dochází. Teorie rovnûÏ pﬁedkládá sérii hypotéz pﬁístupn˘ch empirickému v˘zkumu, které se t˘kají kauzálních propojení mezi souborem kognitivních a sociopolitick˘ch rysÛ.11

8 Frederick Barth, „The Guru and the Conjurer: Transactions in Knowledge and the Shaping of Culture in Southeast Asia and Melanesia“, Man (n. s.) 25, 1990, 640-653.
9 Viz Harvey Whitehouse, Inside the Cult: Religious Innovation and Transmission in Papua New Guinea, Oxford: Oxford University Press 1995, kap. 8.
10 Viz také H. Whitehouse, Inside the Cult…; id., Arguments and Icons: Divergent Modes
of Religiosity, Oxford: Oxford University Press 2000; id., Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission, Walnut Creek, CA: AltaMira Press 2004.
11 Kritická diskuze viz Harvey Whitehouse – Luther H. Martin (eds.), Theorizing Religions Past: Archaeology, History, and Cognition, Walnut Creek, CA: AltaMira Press
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Mody náboÏenskosti a pamûÈ
K tomu, aby náboÏenství a rituály mohly nab˘vat tûch forem, které mají, musí b˘t splnûny minimálnû dvû následující podmínky. Zaprvé, tyto náboÏenské pﬁedstavy a rituály se musí utvoﬁit v takové podobû, kterou si lidé mohou zapamatovat. Zadruhé, lidé musí b˘t motivováni tyto pﬁedstavy
a rituály pﬁedávat. Pokud si lidé nemohou zapamatovat, ãemu vûﬁit a jak
rituál vykonávat, tyto pﬁedstavy a rituály nebudou pﬁedávány z generace
na generaci a náboÏenská tradice se tak nebude schopna upevnit. A stejnû
tak, pokud lidé nebudou mít dojem, Ïe urãité pﬁedstavy a rituály jsou dost
dÛleÏité k tomu, aby byly pﬁedávány, tyto pﬁedstavy a rituály zmutují nebo zaniknou. PamûÈ a motivace tak mohou potenciálnû pﬁedstavovat mnohem závaÏnûj‰í problém, neÏ se obvykle pﬁedpokládá. Nûkteré náboÏenské
ãinnosti jsou vykonávány pouze zﬁídka. Pokud nevyhoví nûkter˘m velmi
speciálním podmínkám, existuje nebezpeãí, Ïe lidé zapomenou detaily
o tom, co tyto aktivity znamenají, nebo dokonce jak je náleÏitû vykonávat.
MoÏn˘m ﬁe‰ením tohoto problému je vytvoﬁit systém pﬁenosu náboÏenství, kter˘ bude zaloÏen na mnohoãetném opakování. Jednou z v˘hod strategie tohoto druhu je, Ïe takto mÛÏe b˘t reprodukován rozsáhl˘ korpus sloÏité kosmologie. Lidé se mohou nauãit sloÏit˘m konceptÛm, dogmatÛm
a pﬁíbûhÛm a zapamatovat si je na dlouhou dobu, pokud si je budou ãasto
opakovat. To v‰ak mÛÏe vyvolat problém motivace. Naslouchání opakujícím se kázáním a vykonávání stále stejn˘ch rituálÛ znovu a znovu mÛÏe
b˘t nesmírnû nudné. A pokud se lidé cítí znudûni, hrozí nebezpeãí, Ïe nebudou náboÏenství nadále následovat nebo pﬁedávat. ¤e‰ení tûchto potenciálních problémÛ existuje, ale má zásadní dopad na formy, kter˘ch náboÏenství mohou nab˘vat. Pﬁedtím, neÏ otevﬁeme tuto problematiku, je v‰ak
tﬁeba pochopit základní povahu funkcí pamûti (viz obr. 1).

2004; iid. (eds.), „Implications of Cognitive Science for the Study of Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 16/3, 2004 (monotematické ãíslo); iid. (eds.),
„History, Memory and Cognition“, Historical Reflections / Réflexions Historiques
31/2, 2005 (monotematické ãíslo); Harvey Whitehouse – Jaimes Laidlaw (eds.), Ritual
and Memory: Towards a Comparative Anthropology of Religion, Walnut Creek, CA:
AltaMira Press 2004; iid. (eds.), Religion, Anthropology and Cognitive Science, Durham, NC: Carolina Academic Press 2007; Harvey Whitehouse – Robert N. McCauley
(eds.), „The Psychological and Cognitive Foundations of Religiosity“, Journal of Cognition and Culture 5/1-2, 2005 (monotematické dvojãíslo); iid. (eds.), Mind and Religion: Psychological and Cognitive Foundations of Religiosity, Walnut Creek, CA: AltaMira Press 2005.
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PamûÈ
Implicitní pamûÈ

Explicitní pamûÈ

Krátkodobá pamûÈ

Dlouhodobá pamûÈ

Sémantická pamûÈ

Epizodická pamûÈ

Obr. 1. Typy pamûti.

V zásadû mÛÏeme ﬁíci, Ïe existují dva typy pamûti: implicitní a explicitní.12 Implicitní pamûÈ se zab˘vá vûcmi, které známe, aniÏ bychom si byli vûdomi, Ïe je známe (jako napﬁíklad rozliãné procesní zpÛsobilosti nutné k úspû‰né jízdû na kole).13 Explicitní pamûÈ se zab˘vá vûcmi, které
víme vûdomû, a mÛÏe b˘t dále rozdûlena do dvou podtypÛ: krátkodobé
a dlouhodobé pamûti.14 Krátkodobá pamûÈ nám umoÏÀuje podrÏet informaci po nûkolik sekund (napﬁ. telefonní ãíslo, které si pamatujeme jen tak
dlouho, abychom si je zapsali dﬁíve, neÏ je zapomeneme). Dlouhodobá pamûÈ nám umoÏÀuje uchovat v pamûti informace po mnoho hodin, v nûkter˘ch pﬁípadech dokonce po cel˘ Ïivot. Dlouhodobá pamûÈ mÛÏe b˘t opût
rozdûlena do dvou podtypÛ: na sémantickou pamûÈ a epizodickou pamûÈ.15

12 Peter Graf – Daniel L. Schachter, „Implicit and Explicit Memory for New Associations
in Normal and Amnesic Subjects“, Journal of Experimental Psychology: Learning,
Memory and Cognition 11, 1985, 501-518.
13 Je velmi obtíÏné vést jasnou dûlicí linii mezi explicitní a implicitní pamûtí (velmi dobr˘ pﬁehled této problematiky podává Daniel L. Schachter, „Implicit Memory: History
and Current Status“, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and
Cognition 13, 1987, 501-518), nicménû v˘sledky získané studiem kognice bûÏn˘ch
jednotlivcÛ (napﬁ. Henry L. Roedinger, „Implicit Memory: Retention Without Remembering“, American Psychologist 45, 1990, 1043-1056) nebo pacientÛ trpících amnézií
(napﬁ. Peter Graf – Larry R. Squire – George Mandler, „The Information that Amnesic
Patients Do Not Forget“, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and
Cognition 10, 1984, 164-178) ukazují, Ïe tomuto rozli‰ení se lze jen obtíÏnû vyhnout
(ale srov. Alan Baddeley, Human Memory: Theory and Practice, Hove: Psychology
Press 1997, kap. 20).
14 Toto rozli‰ení má za sebou dlouhou historii a samozﬁejmû ãasovû pﬁedchází vzniku
kognitivních vûd. Je napﬁíklad jasnû patrné v pojednání Williama Jamese (The Principles of Psychology, New York: Holt 1890) o „primární“ a „sekundární“ pamûti. První experimentální práce vûnované studiu krátkodobé pamûti spadají do stejného období (viz napﬁ. Joseph Jacobs, „Experiments on ‚Prehension‘“, Mind 12, 1887, 75-79).
15 Dûlení dlouhodobé pamûti na sémantickou a epizodickou poprvé plnû rozpracoval Endel Tulving („Episodic and Semantic Memory“, in: Endel Tulving – Wayne Donaldson
[eds.], Organization of Memory, New York: Academic Press 1972, 381-403) a je nyní
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Sémantická pamûÈ obsahuje „v‰eobecné znalosti“ o svûtû (napﬁ. jak se
chovat v restauraci, jaké je hlavní mûsto Francie atd.). Jen zﬁídka jsme
schopni si vzpomenout, jak a kdy jsme tento typ znalostí získali. Naproti
tomu epizodická pamûÈ zahrnuje vzpomínky na specifické okamÏiky ze Ïivota jednotlivce (napﬁ. na ná‰ první polibek, na smrt milovaného pﬁíbuzného, na den, kdy vypukla válka, atd.). Tyto podtypy pamûti jsou v doktrinálním a obrazivém modu náboÏenskosti aktivovány velmi rozdíln˘m
zpÛsobem,16 coÏ do znaãné míry vysvûtluje kontrastnost sociopolitick˘ch
rysÛ, které tyto mody vykazují.
Doktrinální modus náboÏenskosti
V pﬁípadû doktrinálního modu náboÏenskosti má rituální ãinnost obvykle vysoce rutinizovanou podobu, která usnadÀuje udrÏování propracovan˘ch a koncepãnû sloÏit˘ch náboÏensk˘ch nauk v sémantické pamûti, a také pﬁi v˘konu vût‰iny rituálÛ aktivuje implicitní pamûÈ. Tyto kognitivní
rysy jsou propojeny s urãitou spoleãenskou morfologií, zahrnující vytvoﬁení hierarchick˘ch a centralizovan˘ch institucí, potenciál k ‰íﬁení a dynamické vÛdcovství. V tomto ohledu mohou b˘t uvedeny následující hypotézy (shrnutí viz obr. 2).
(1) âasté opakování aktivuje k osvojení náboÏenského uãení sémantickou pamûÈ. Jeden z nejnápadnûj‰ích rysÛ doktrinálního modu náboÏenskosti pﬁedstavuje skuteãnost, Ïe vlastní pﬁenos náboÏensk˘ch nauk je vysoce rutinizovan˘ (tzn. ãasto opakovan˘). Velkou pﬁedností ãastého
opakování je, Ïe umoÏÀuje vznik rozsáhlého souboru slovnû vyjádﬁen˘ch
znalostí uloÏen˘ch v sémantické pamûti. Nauky a pﬁíbûhy, které by nebylo moÏné se nauãit a zapamatovat, pokud by byly jen zﬁídkakdy pﬁedávány, mohou b˘t velmi efektivnû zachovávány skrze opakované mentorování. Opakování v‰ak mÛÏe vést k poklesu míry motivace. V podrobném
empirickém studiu jsem tento fenomén charakterizoval jako „efekt omrzení“ (tedium effect).17 Mnohá rutinizovaná náboÏenství jsou ale v udrÏení
pﬁíznû sv˘ch stoupencÛ úspû‰ná, a to díky pouÏití ‰iroké ‰kály rozdíln˘ch
mechanismÛ. Ty mohou zahrnovat nadpﬁirozené tresty (jako napﬁíklad
vûãné zatracení) nebo, v pozitivním duchu, nadpﬁirozené stimuly (jako napﬁíklad vûãn˘ Ïivot a spásu). Úãinnost tûchto mechanismÛ samozﬁejmû závisí na ochotû lidí tomuto uãení vûﬁit. Aby lidé v urãit˘ soubor doktrín vûuÏíváno psychology studujícími ‰irokou ‰kálu fenoménÛ, zahrnujících amnézii, afázii
a agnózii, gramatiku pﬁíbûhÛ, schémata a skripty, rámcování a modelování.
16 Viz H. Whitehouse, Inside the Cult…; id., Arguments and Icons…; id., Modes of Religiosity…
17 Viz napﬁ. H. Whitehouse, Arguments and Icons…, 44-46, 115, 142-143, 148, 155.
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ﬁili, musí se tyto doktríny vyznaãovat znaãnou pﬁesvûdãivostí. Tohoto
úãinku je obvykle dosaÏeno, alespoÀ ãásteãnû, zapojením speciální rétorické techniky, vzniklé v procesu dlouhodobé selekce. Rutinizovaná náboÏenství jsou obvykle spojena s vysoce rozvinut˘mi formami rétoricky vyjádﬁené a logicky uspoﬁádané teologie, spoãívající na absolutních
pﬁedpokladech, které nemohou b˘t falsifikovány.18 Cel˘ systém je pak bûÏnû podbarven jímav˘mi pﬁíbûhy, které mohou b˘t snadno uvedeny do souvislosti s osobní zku‰eností stoupencÛ.19
âasté opakování
Anonymní komunity

Prostorovû rozsáhlé
‰íﬁení náboÏenství

UÏívání sémantické pamûti
k osvojování náboÏenského
uãení

UÏívání implicitní pamûti
bûhem provádûní
náboÏensk˘ch rituálÛ

NáboÏen‰tí vÛdcové

Potﬁeba kontroly ortodoxie
Centralizace

Obr. 2. Doktrinální modus náboÏenskosti.

(2) Sémantická pamûÈ uÏívaná k osvojování náboÏenského uãení a pﬁítomnost náboÏensk˘ch vÛdcÛ se navzájem podporují. Je pravdûpodobné,
Ïe v tradici, v níÏ se náboÏenské pﬁedstavy vyjadﬁují slovnû (tj. jsou pﬁedávány prostﬁednictvím ﬁeãov˘ch aktÛ), si ti, kdo je zprostﬁedkovávají, zajistí vy‰‰í postavení v porovnání s ostatními ãleny skupiny. Vût‰ina náboÏensk˘ch tradic tohoto typu oslavuje vÛdcovské postavy, které se mohou
objevovat v podobû guruÛ, mesiá‰Û, prorokÛ, boÏsk˘ch králÛ, veleknûÏí,
vû‰tcÛ, vizionáﬁÛ, uãedníkÛ nebo prostû velk˘ch evangelistÛ a misionáﬁÛ.
JiÏ samotn˘ fakt, Ïe existuje tolik rozdíln˘ch druhÛ náboÏenského vÛdcovství a patﬁiãn˘ch termínÛ pro nû, je ukazatelem toho, jak roz‰íﬁen˘
a dÛleÏit˘ tento fenomén je. Tito vÛdcové jsou pokládáni za mimoﬁádné
18 Dogma je pak ve vût‰inû pﬁípadÛ provázáno s ﬁetûzci logick˘ch dÛsledkÛ. JelikoÏ ‰kála moÏn˘ch ﬁetûzcÛ je mnohem ‰ir‰í, neÏ kolik jich faktick˘ b˘vá náboÏensk˘mi uãiteli vyuÏito, poÏadavek standardizace si vynucuje ãasté opakování (tj. rutinizovan˘ reÏim
pﬁenosu nauky).
19 Viz napﬁ. H. Whitehouse, Inside the Cult…, kap. 7; id., Arguments and Icons…, 60-63.
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osobnosti ãásteãnû pro své ﬁeãnické schopnosti. Jejich v˘roky (aÈ jiÏ skuteãné nebo jim pﬁisouzené) v‰ak zároveÀ vyjadﬁují základní principy vûrouãn˘ch systémÛ a jejich ãiny se proto stávají hlavním námûtem ãasto vyprávûn˘ch náboÏensk˘ch pﬁíbûhÛ, které jsou ‰íﬁeny v ústním podání. Obû
formy vûdûní tohoto typu jsou uchovávány pﬁeváÏnû v sémantické pamûti.
(3) Pﬁítomnost náboÏensk˘ch vÛdcÛ s sebou pﬁiná‰í potﬁebu kontroly
ortodoxie. V tradici, ve které jsou náboÏen‰tí vÛdcové podporováni jako
zdroj autoritativního náboÏenského vûdûní, se musí jejich uãení, které je
zachováváno, jevit jako nepozmûnûné. Vûrohodnost tûchto tradic tak závisí alespoÀ na ochotû jejich pﬁíznivcÛ shodnout se, co tímto uãením je, a to
i za situace, kdy se jiné tradice mohou pﬁiklánût k alternativním (popﬁípadû
pﬁímo konkurenãním) variantám tûchto nauk. Tento stav mÛÏeme nazvat
jako „princip souladu“ (principle of agreement). Soulad ãásteãnû závisí na
úãinném odhalování nepovolen˘ch inovací a ãásteãnû také na jejich úãinném blokování a potlaãení. NáboÏenská rutinizace pﬁispívá jak k odhalování, tak potlaãování nepovolen˘ch inovací tím, Ïe propÛjãuje, v porovnání s neortodoxními formami, selektivní v˘hodu standardizovan˘m /
ortodoxním formám. Obzvlá‰È zﬁejmé je spojení mezi rutinizací a odhalováním neÏádoucích variant. âasté opakování náboÏenského uãení vede
k jeho upevnûní v myslích lidí. V literárních tradicích mÛÏe b˘t náboÏenské uãení rovnûÏ sepsáno v podobû posvátn˘ch textÛ, a tedy (alespoÀ do
urãité míry) písemnû fixováno. Klíãovou okolností ale zÛstává, Ïe tato
standardizovaná verze náboÏenského uãení se stává skrze veﬁejné pﬁedvádûní a opakování ‰iroce sdílenou a pﬁijímanou.20 V momentû, kdy tento
stav nastane, je hrozba vzniku situace, kdy neÏádoucí inovace zÛstanou neodhaleny, úãinnû oddálena. Mnohem komplexnûj‰í roli sehrává rutinizace
v procesu blokování nepovolen˘ch inovací, kterému se budeme vûnovat
v následujících dvou bodech.
(4) âasté opakování vede k vyuÏití implicitní pamûti bûhem provádûní
náboÏensk˘ch rituálÛ. Doposud jsme zvaÏovali pouze dopady ãastého opakování náboÏenského uãení, jaké dÛsledky v‰ak má rutinizované vykonávání rituálÛ? Rituály, které jsou provádûny kaÏd˘ den nebo t˘den, se velmi rychle stanou, pﬁinejmen‰ím do znaãné míry, souãástí procedurální /
20 K úplnûj‰í diskuzi ohlednû tohoto bodu viz H. Whitehouse, Arguments and Icons…,
151-153, 172-180. Navzdory kritice této stránky mé argumentace (napﬁ. Pascal Boyer,
„Review of Arguments and Icons“, Journal of Ritual Studies 16, 2002, 8-13) zastávám
názor, Ïe schopnost ãíst a psát je katalyzátorem (moÏná dokonce nezbytn˘m) nezávislého vytváﬁení fenoménÛ náleÏících k doktrinálnímu modu náboÏenskosti (H. Whitehouse, Arguments and Icons…, 179-180), ale není sama o sobû nezbytná k jejich reprodukci (Harvey Whitehouse, „Memorable Religions: Transmission, Codification,
and Change in Divergent Melanesian Contexts“, Man [n. s.] 27, 1992, 777-797).
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implicitní pamûti. Nemá pﬁíli‰ smysl zpochybÀovat skuteãnost, Ïe napﬁíklad alespoÀ nûkteﬁí kﬁesÈané tráví podstatnou ãást bohosluÏeb „mechanick˘m provádûním úkonÛ“. Nejde mi o to zde pohanût míru jejich náboÏenského odhodlání. Psychologickou realitou prostû je, Ïe opakovaná
ãinnost vede k vytvoﬁení implicitních behaviorálních zvyklostí, které se
projevují nezávisle na vûdomém my‰lení nebo kontrole. I kdyÏ je moÏné,
alespoÀ potenciálnû, tyto zvyklosti zpﬁístupnit vûdomé reprezentaci (napﬁíklad kdyÏ budeme uãit dítû nebo novû pﬁíchozího, jak se chovat v kostele), rituály liturgick˘ch systémÛ nemusí za normálních okolností aktivovat velké mnoÏství explicitních znalostí.
(5) UÏití implicitní pamûti bûhem v˘konu náboÏensk˘ch rituálÛ zvy‰uje
‰ance na pﬁetrvání autoritativního uãení uloÏeného v sémantické pamûti.
Pokud se lidé skuteãnû úãastní rutinizovan˘ch rituálÛ „na autopilota“, tento fakt sniÏuje míru pravdûpodobnosti, Ïe budou o tom, co dûlají, hloubûji uvaÏovat. Jin˘mi slovy, ãasté opakování omezuje ãetnost situací, kdy lidé pﬁicházejí s osobními teoriemi ohlednû rituálÛ, kter˘ch se úãastní.21
Platí také, Ïe mnohem pravdûpodobnûji bezv˘hradnû pﬁijmou jakékoli oficiální zdÛvodnûní náboÏenského v˘znamu tûchto rituálÛ. Zpracování rutinizovan˘ch rituálÛ do podoby procesních schémat otevírá náboÏensk˘m
autoritám cestu, jak vyznavaãÛm sdûlit, v co mají vûﬁit, a to pﬁedev‰ím
s ohledem na v˘znam rituálÛ, které provádûjí. Ustavení standardizované
ortodoxie zároveÀ vede k omezení individuálních spekulací. Kauzální úãinek rutinizace bûhem potlaãování neÏádoucích inovací je zde opût ﬁízen
principy selekce. Není tomu tak, Ïe by ãasté vykonávání rituálÛ bránilo
exegetick˘m inovacím, spí‰e smûﬁuje k redukci jejich mnoÏství a propracovanosti a vede k relativnû nízké míﬁe jejich v˘skytu v populaci náboÏensk˘ch vyznavaãÛ. Otázka „relativnû nízké vÛãi ãemu?“ bude zodpovûzena níÏe, bûhem posouzení procesu exegetické reflexe a vzniku
nezávisl˘ch inovací v podmínkách obrazivého modu náboÏenskosti.
(6) Potﬁeba kontroly ortodoxie podporuje snahy o náboÏenskou centralizaci. Ne v‰echny inovace jsou nutnû ‰patné. Princip souladu pouze vyÏaduje, aby inovace byla pokládána za pocházející z autoritativního zdroje
a pﬁijata, resp. zachovávána v‰emi loajálními následovníky. Rutinizace
moÏná dokáÏe izolovat ortodoxii od nezam˘‰len˘ch inovací, zmÛÏe v‰ak
jen málo proti odhodlanému heretikovi. Problém zde jasnû pﬁedstavuje
moÏnost kontroly. Proto také v momentû, kdy se rutinizované náboÏenství
21 Jistou experimentální podporu tomuto tvrzení (nutno pﬁiznat, Ïe pouze pﬁedbûÏnou) poskytuje v˘zkum Justina L. Barretta a Harveyho Whitehouse, zamûﬁen˘ na „spontánní
exegetickou reflexi“ (SER), vyvolanou vykonáváním umûle vytvoﬁeného rituálu odvozeného z katolického pokﬁiÏování. Tento v˘zkum naznaãuje, Ïe míra a ãetnost v˘skytu
spontánní exegetické reflexe je nepﬁímo úmûrná stupni opakování a habituace.
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stane ‰iroce etablovan˘m, obvykle pozorujeme vznik centrální autority
a hierarchizované knûÏské vrstvy.22 Úkolem tûchto pﬁedstavitelÛ je potom
bdít nad ortodoxií v rámci tradice jako celku, pﬁiãemÏ bude ãasto docházet
k zintenzivnûní sankcí za ‰íﬁení nepovolen˘ch inovací a herezí (exkomunikací a ostrakismem poãínaje a muãením a popravami konãe).
(7) UÏívání sémantické pamûti k osvojování náboÏenského uãení vede
ke vzniku anonymních náboÏensk˘ch spoleãenství. Tam, kde jsou náboÏenské pﬁedstavy a praktiky ãasto opakovány, jsme svûdky toho, Ïe alespoÀ
ãást náboÏenské nauky je uloÏena v sémantické pamûti. To znamená, Ïe
znalost samotná je oddûlena od konkrétní události, bûhem které byla získána. KﬁesÈan kupﬁíkladu mÛÏe urãit˘m vûcem vûﬁit (tﬁeba ohlednû dÛleÏitosti ukﬁiÏování) a urãité vûci dûlat (napﬁíklad úãastnit se kaÏd˘ t˘den
bohosluÏeb), to v‰ak neznamená, Ïe si vzpomíná, kdy a za jak˘ch okolností tyto znalosti získal. Jin˘mi slovy, mnohé z vûr a aktÛ, které vymezují osobní identitu jednotlivce jako kﬁesÈanskou, nejsou uloÏeny v pamûti
v podobû zvlá‰tních epizod.23 V dÛsledku této situace jsou tak mnohé
aspekty toho, co ãlovûka ãiní kﬁesÈanem, ve skuteãnosti abstraktními vlastnostmi, které by v principu mohly b˘t pﬁipsány komukoli, a k tomu, Ïe
jsou pﬁipisovány anonymním jin˘m, také opravdu dochází. Abychom pochopili proã, bude uÏiteãné uvést konkrétní pﬁíklad. KdyÏ se zeptáte kﬁesÈana, kter˘ pravidelnû nav‰tûvuje církevní bohosluÏby, co se stalo bûhem
církevního obﬁadu nebo m‰e pﬁed tﬁemi lety, nebude schopen si události,
které se tehdy skuteãnû odehrály, vybavit. A pﬁesto vám mÛÏe ﬁíci, co se
stalo, protoÏe se dûlo to, co se dûje vÏdycky. ¤eãeno jinak, to, co ãiní kon22 Tuto argumentaci rozpracovává H. Whitehouse, Arguments and Icons…, kap. 8. Podobn˘ (a detailnûj‰í) pﬁehled tûchto procesÛ podává Jared Diamond, Guns, Germs, and
Steel: A Short History of Everybody for the Last 13 000 Years, London: Chatto and
Windus 1997 (ãesky Jared Diamond, Osudy lidsk˘ch spoleãností: Stﬁelné zbranû, choroboplodné zárodky a ocel v historii, pﬁel. Zdenûk Urban, Praha: Columbus 2000).
23 Skuteãnost je ov‰em ponûkud sloÏitûj‰í. Vezmûme napﬁíklad v úvahu zku‰enost konverze v nûkter˘ch kﬁesÈansk˘ch tradicích, která se zdá b˘t vytvoﬁena kolem epizodick˘ch vzpomínek. Z pohledu mé argumentace je ale dÛleÏité v souvislosti s tímto fenoménem zdÛraznit tﬁi stûÏejní body. Zaprvé, tam, kde epizodická pamûÈ sehrává
v doktrinálním modu náboÏenskosti v˘znamnou roli, je spí‰e ve spojení s úzce osobními neÏ kolektivnû zaÏívan˘mi událostmi (osobnû proÏívané události totiÏ vytváﬁí nûco
zcela jiného: obrazivou doménu ãinnosti diskutovanou níÏe). Zadruhé, tyto úzce osobní episody jsou nezﬁídka vystaveny tak ãastému verbálnímu pﬁipomínání, Ïe to nakonec umoÏní vznik pevnû schematizovaného, neﬁkuli stereotypního vyprávûní (a „rozplynou“ se tak ve standardizovaném schématu uloÏeném v sémantické pamûti). Zatﬁetí,
náboÏenské zku‰enosti uloÏené v epizodické pamûti jsou v doktrinálním modu náboÏenskosti vÏdy nadbyteãné v tom smyslu, Ïe vlastní reprodukce doktrinální tradice
v rozpoznatelné podobû je na jejich uchování nezávislá. V krátkosti, pﬁíslu‰nost k doktrinální tradici (napﬁíklad ke kﬁesÈanství) obná‰í alespoÀ urãitou míru závazku vÛãi
schématÛm uloÏen˘m v sémantické pamûti, nic více a také nic ménû.
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krétní událost specifickou, je zapomenuto, jako tﬁeba sloÏení kongregace:
farníci pﬁicházejí a odcházejí, umírají, pﬁistûhují se nebo se odstûhují, mohou pﬁijít cizí náv‰tûvníci a zase odejít. Jde-li o velkou kongregaci, mÛÏe
v ní b˘t mnoho lidí, kteﬁí se ani navzájem osobnû neznají. Nûãí vzpomínky na kﬁesÈanské rituály tak nejsou vzpomínkami spojen˘mi s konkrétní
skupinou lidí. To znamená, Ïe b˘t pravideln˘m náv‰tûvníkem kostela je‰tû nutnû neznamená pﬁíslu‰nost k urãité skupinû, ale pouze úãastnictví na
rituálním a vûrouãném systému, kter˘ spolu s dotyãn˘m sdílí rovnûÏ anonymní jiní.24 Princip anonymity se samozﬁejmû dostává ke slovu pouze za
pﬁedpokladu, Ïe je náboÏenská komunita dostateãné velká na to, aby
umoÏnila, Ïe Ïádn˘ jednotliv˘ ãlen nemÛÏe za Ïádn˘ch okolností znát
v‰echny ostatní. Z toho vypl˘vá, Ïe v rutinizovan˘ch náboÏenstvích jsou
ve hﬁe mnohé faktory, které podnûcují rychlé ‰íﬁení tradice a pﬁispívají tudíÏ ke vzniku rozsáhl˘ch náboÏensk˘ch komunit. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích je dÛraz na veﬁejné kázání a náboÏenské vÛdcovství.
(8) Pﬁítomnost náboÏensk˘ch vÛdcÛ usnadÀuje ‰íﬁení náboÏenství. Skuteãnost, Ïe náboÏenské uãení nachází své vyjádﬁení prostﬁednictvím veﬁejn˘ch kázání velk˘ch náboÏensk˘ch vÛdcÛ (nebo jejich zástupcÛ), vede
k situaci, kdy je toto uãení moÏné zaãít okamÏitû ‰íﬁit. Staãí jen jeden nebo nûkolik málo schopn˘ch vÛdcÛ nebo dobr˘ch kazatelÛ, a jejich slovo se
dostane k poãetn˘m populacím.25
Na závûr tedy mÛÏeme shrnout, Ïe doktrinální modus náboÏenskosti je
vytváﬁen ﬁadou vzájemnû se podporujících prvkÛ. Pokud tyto prvky splynou v jeden systém, obvykle b˘vá historicky velmi odoln˘ a mÛÏe pﬁetrvat staletí nebo dokonce tisíciletí. Koﬁeny této odolnosti spoãívají v souboru kognitivnû ukotven˘ch pﬁíãin, které se odvíjejí od zpÛsobu, s jak˘m
lidská pamûÈ nakládá s ãasto opakovan˘mi náboÏensk˘mi ãinnostmi
a pﬁedstavami.
Obraziv˘ modus náboÏenskosti
âinnosti, které vedou k vytvoﬁení obraziv˘ch prvkÛ, jsou vÏdy spojeny
s nízkou frekvencí (jsou vykonávány pouze zﬁídka). Dále o nich bez v˘jimky platí, Ïe jsou vysoce vzru‰ivé. Jednotlivé pﬁípady mohou zahrnovat
traumatické a násilné iniciaãní rituály, extatické praktiky, zku‰enost kolektivní posedlosti nebo stavy zmûnûného vûdomí. V krajním pﬁípadû mo24 Viz H. Whitehouse, „Memorable Religions…“; id., Arguments and Icons…, 9-12, 4041, 50-52, 113-117.
25 Viz H. Whitehouse, „Memorable Religions…“; id., „Strong Words and Forceful
Winds: Religious Experience and Political Process in Melanesia“, Oceania 65, 1994,
40-58; id., Arguments and Icons…, 72-80.
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hou dokonce zahrnovat usmrcení ãlovûka a kanibalismus. Tyto druhy náboÏenského chování, i kdyÏ se objevují ve velmi rozliãn˘ch formách, jsou
neobyãejnû roz‰íﬁené.26 Archeologick˘ a historick˘ materiál rovnûÏ naznaãuje, Ïe se také v jejich pﬁípadû jedná o ty nejstar‰í formy náboÏenské aktivity.27 Stejnû jako v pﬁípadû doktrinálního modu náboÏenskosti získává
i obraziv˘ modus splynutím jednotliv˘ch prvkÛ na stabilitû právû na základû skuteãnosti, Ïe jsou tyto prvky kauzálnû propojeny a poskytují si tak
navzájem podporu. Toto tvrzení se znovu zakládá na sérii testovateln˘ch
hypotéz, zachycen˘ch na obrázku 3 a vyjmenovan˘ch níÏe.
(1) Zﬁídkavé opakování a vysoká míra vzru‰ení aktivují epizodickou pamûÈ. Zﬁídka vykonávané a vysoce vzru‰ivé rituály vÏdy vyvolávají u lidí,
kteﬁí se jich úãastní, Ïivé a dlouhodobé epizodické vzpomínky. Zdá se, Ïe
je to právû kombinace epizodické specifiãnosti, emocionality a následn˘ch
dÛsledkÛ, které spoleãnû vedou k vytvoﬁení dlouhodob˘ch biografick˘ch
vzpomínek.28 Tyto vzpomínky dokonce mohou b˘t natolik Ïivé a podrobné, Ïe mohou nab˘vat formy (jak tento fenomén naz˘vají nûkteﬁí psycho26 Etnografické pﬁíklady viz Robert H. Lowie, Primitive Religion, New York: Boni and
Liveright 1924; Clyde Kluckhohn – Dorothea Leighton, The Navaho, Cambridge, MA:
Harvard University Press 21974; Colin Turnbull, The Forest People: A Study of the
Pygmies of the Congo, New York: Simon and Schuster 1962; Mervyn J. Meggitt, Desert People: A Study of the Walbiri Aborigines of Central Australia, Sydney: Angus and
Robertson 1962; Michael R. Allen, Male Cults and Secret Initiations in Melanesia,
Melbourne: Melbourne University Press 1967; Theodor G. H. Strehlow, „Geography
and Totemic Landscape in Central Australia: A Functional Study“, in: Ronald M.
Berndt – Catherine H. Berndt (eds.), Australian Aboriginal Anthropology, Needlands:
Australian Institute of Aboriginal Studies 1970, 92-140; Fredrik Barth, Ritual and
Knowledge among the Baktaman of New Guinea, New Haven: Yale University Press
1975; id., Cosmologies in the Making: A Generative Approach to Cultural Variation in
Inner New Guinea, Cambridge: Cambridge University Press 1987; Donald F. Tuzin,
The Voice of the Tambaran: Truth and Illusion in Ilahita Arapesh Religion, Berkeley:
University of California Press 1980; Gilbert H. Herdt, Guardians of the Flutes: Idioms
of Masculinity, New York: Columbia University Press 1987; id. (ed.), Rituals of Manhood: Male Initiation in Papua New Guinea, Berkeley: University of California Press
1982.
27 Viz John E. Pfeiffer, The Creative Explosion: An Inquiry into Origins of Art and Religion, New York: Harper and Row 1982; David J. Lewis-Williams, „Agency, Art, and
Altered Consciousness: A Motif in French (Quercy) Upper Paleolithic Parietal Art“,
Antiquity 71, 1997, 810-830; Luther H. Martin, „Performativity, Discourse and Cognition: ‚Demythologizing‘ the Roman Cult of Mithras“, in: Willi Brown (ed.), Rhetoric
and Reality in Early Christianities, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2005,
187-217.
28 DÛkazy na podporu tohoto tvrzení jsou ponûkud komplikované, uÏiteãn˘ pﬁehled ale
poskytují Sven-Ake Christiansen, „Emotional Stress and Eyewitness Memory: A Critical Review“, Psychological Bulletin 112, 1992, 284-309; Robert N. McCauley, „Ritual, Memory, and Emotion: Comparing Two Cognitive Hypothesis“, in: Jensine Andresen (ed.), Religion in Mind: Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual, and
Experience, Cambridge: Cambridge University Press 2001, 115-140.
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logové) „bleskov˘ch pamûÈov˘ch stop“ (flashbulb memories).29 V tûchto
okamÏicích jako by se v mysli ãlovûka rozbûhla kamera, osvûtlila scénu
a navÏdy ji uchovala v pamûti. DÛsledky zﬁídkavého vykonávání rituálÛ
a vysoké míry jejich smyslové vzru‰ivosti by také mûly b˘t prom˘‰leny
v rámci selekãního procesu. Je nepravdûpodobné, Ïe náboÏenské praktiky,
které jsou provádûny zﬁídka a zároveÀ vyvolají pouze nízkou hladinu vzru‰ení, budou dále pﬁedávány: lidé tyto postupy a pﬁedev‰ím jejich v˘znam
v dlouh˘ch intervalech, které je dûlí, rychle zapomenou. A i kdyby si na
nûkteré ãásti rituálu dokázali vzpomenout, dlouhodob˘ nedostatek reflexe
nevyvolá silnou motivaci k jeho vykonávání. Krátce ﬁeãeno, zﬁídkakdy vykonávané náboÏenské praktiky, které pﬁeÏívají, obvykle zahrnují vysokou
míru vzru‰ení, zpÛsobenou trojstrann˘m propojením tﬁí kauzálních pﬁíãin
naznaãen˘ch na obrázku 3.
Zﬁídkavé opakování

Vysoká míra vzru‰ení

Silná soudrÏnost

Epizodická pamûÈ

Spontánní exegetická
reflexe (SER)

Nepﬁítomnost
ortodoxie

Nepﬁítomnost dynamického
vÛdcovství

Lokalizované/exkluzivní
komunity
MoÏnost
náboÏensk˘ch
reprezentací
Malé moÏnosti ‰íﬁení

Bez centralizace

Obr. 3. Obraziv˘ modus náboÏenskosti.

29 Tento termín byl poprvé uveden na scénu Rogerem Brownem a Jamesem Kulikem
(„Flashbulb Memories“, Cognition 5, 1977, 73-99; iid., „Flashbulb Memory“, in: Ulric
Neisser [ed.], Memory Observed: Remembering in Natural Contexts, San Francisco:
W. H. Freeman 1982, 23-40) a od této doby byl podroben zkoumání v mnoÏství zevrubn˘ch studií (blíÏe viz Eugene Winograd – Ulric Neisser [eds.], Affect and Accuracy in Recall: Studies in „Flashbulb“ Memories, New York: Cambridge University
Press 1992; Martin A. Conway et al. [eds.], Theoretical Perspectives on Autobiographical Memories, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1992; Martin A. Conway,
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(2) Aktivace epizodické pamûti uvádí v ãinnost spontánní exegetickou
reflexi, která vede ke vzniku expertních exegetick˘ch struktur, uloÏen˘ch
v sémantické pamûti. Kombinace zﬁídkavého opakování a vysokého stupnû vzru‰ivosti mÛÏe vytvoﬁit vynikající podmínky pro detailní zapamatování náboÏensk˘ch procedur, napﬁíklad v podobû rituálního jednání. Zdá
se v‰ak, Ïe tyto faktory nijak nepﬁispívají k zapamatování verbálnû pﬁená‰en˘ch informací, jako jsou pﬁíbûhy a náboÏenská nauka.30 Ukazuje se, Ïe
na nich vÛbec nemusí záleÏet. V˘znam a smysl ojedinûle konan˘ch, ale
vzru‰iv˘ch rituálÛ obvykle spoãívá v jejich schopnosti nastartovat spontánní exegetickou reflexi, ãasto zakou‰enou jako osobní inspiraci nebo zjevení. Klíã k pochopení této situace spoãívá ve skuteãnosti, Ïe epizodická
pamûÈ je souãástí explicitní pamûti. To znamená, Ïe vzácnû vykonávané
a vzru‰ivé rituály jsou zpracovány na vûdomé úrovni. Není proto pﬁekvapivé, Ïe lidé nad tûmito zku‰enostmi obvykle hluboce pﬁemítají a spekulu-

Flasbulb Memories, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 1995). Roli bleskov˘ch pamûÈov˘ch stop v zapamatovatelnosti rituálních episod podrobnû diskutují H.
Whitehouse, „Rites of Terror: Emotion, Metaphor, and Memory in Melanesian Initiation Cults“, Journal of Royal Anthropological Institute (n. s.) 4, 1996, 703-715; id., Arguments and Icons…; R. N. McCauley, „Ritual, Memory, and Emotion…“.
30 Pﬁed nedávnem uskuteãnûn˘ pilotní v˘zkum Justina L. Barretta a Harveyho Whitehouse naznaãuje, Ïe zapamatovatelnost zﬁídkakdy pﬁená‰ené verbální exegeze je extrémnû nízká, zcela jistû mnohem niÏ‰í neÏ v pﬁípadû zﬁídkakdy pﬁená‰en˘ch behaviorálních procedur. V prÛbûhu v˘zkumu se stovka studentÛ prvního roãníku antropologie
úãastnila umûle vytvoﬁeného rituálu, kter˘ vyÏadoval provádûní série neobvykl˘ch aktivit. ZdÛvodnûní, které jim bylo poskytnuto, bylo, Ïe smyslem tohoto experimentu je,
aby se pouãili o zátûÏi, kterou etnografick˘ terénní v˘zkum vyvolává, a zvlá‰tû pak
o úãincích zv˘‰ené hladiny stresu na badatele, kter˘ je nucen úãastnit se neobvykl˘ch
aktivit. ÚãastníkÛm bylo zakázáno zapisovat si, co sly‰eli. Teologické zdÛvodnûní bylo proná‰eno srozumitelnû a pomalu, aby byla ‰ance na úspû‰né zapamatování co nejvy‰‰í. Poté byli úãastníci vyzváni, aby vyplnili krátk˘ dotazník, ve kterém byli poÏádáni, aby ohodnotili stupeÀ sv˘ch emoãních stavÛ bûhem provádûn˘ch rituálních
úkonÛ. O sedm t˘dnÛ pozdûji úãastníci vyplnili dal‰í dotazník, ve kterém byli vyzváni, aby uvedli jak aktivity, které provádûli, tak zdÛvodnûní, kterého se jim ohlednû
smyslu experimentu dostalo, a fiktivní teologie, kterou sly‰eli. Pﬁíslu‰né prvky dané rituální sekvence si celá skupina zapamatovala více ãi ménû pﬁesnû. Oproti tomu zapamatovatelnost fiktivní teologie a dokonce i dÛvodÛ, kvÛli kter˘m byl experiment provádûn, byla prakticky nulová. Experiment tak skonãil v jistém smyslu neúspûchem,
neboÈ jeho zam˘‰len˘m úãelem bylo zjistit korelaci mezi ohodnocením emoãní zátûÏe
úãastníky a zapamatovatelností jednotliv˘ch aspektÛ tohoto umûle vytvoﬁeného rituálu. Absence v˘znamnûj‰ích odchylek úspû‰nému splnûní tohoto cíle zabránila. Na‰e
poznatky nicménû naznaãují, Ïe kulturní pﬁenos rituálních aktivit nevyÏaduje nijak vysokou míru frekvence (dokonce i ojedinûle vykonávan˘ rituál bude dobﬁe zapamatovateln˘). Oproti tomu dokonce i ty nejjednodu‰‰í exegetické a teologické koncepty nemohou pﬁeÏít relativnû dlouhé pauzy mezi pﬁenosy. Aby vÛbec byly zapamatovány
a dlouhodobû uloÏeny v sémantické pamûti, musí b˘t opakovány a soustavnû procviãovány.
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jí o jejich smyslu a v˘znamu.31 To nakonec vede ke vzniku spletité, byÈ
idiosynkratické exegetické znalosti, uloÏené v sémantické pamûti. DÛleÏitou úlohu zde hraje fakt, Ïe stav zv˘‰eného vzru‰ení je typicky navozen
senzorickou stimulací (ãasto zapojením rozdíln˘ch stimulÛ: sluchov˘ch,
vizuálních, kinestetick˘ch, ãichov˘ch atd.). Ta zpûtnû povzbuzuje ãlovûka
k tomu, aby vytváﬁel spojnice mezi rozdíln˘mi obrazy evokovan˘mi v náboÏensk˘ch obﬁadech, majícími svÛj základ v uspoﬁádání lidsk˘ch percepãních smyslÛ.32 Pﬁitom je nutné mít na pamûti dvû vûci. Zaprvé, vzácnû vykonávané a vzru‰ivé rituály vyvolávají nadbytek úsudkÛ a vzbuzují
pocit mnohoznaãnosti a mnohov˘znamovosti náboÏenské obraznosti, zakou‰ené jako osobní a nezprostﬁedkovaná zku‰enost. Druhou záleÏitost je
nutné pojednat v podobû zvlá‰tní hypotézy.
(3) Spontánní exegetická reflexe vede k rÛznorodosti náboÏensk˘ch reprezentací. Osobní zku‰enosti a poznání vyvolané vzácnû konan˘mi, ale
vzru‰iv˘mi rituály jsou obvykle jedineãné. Mohou se sbíhat do urãit˘ch témat a ústﬁedních my‰lenek, není zde ale nic, co by pﬁipomínalo stupeÀ uniformity, kter˘ charakterizuje doktrinální modus náboÏenskosti. Princip
souladu, pokud je vÛbec uplatÀován, se t˘ká pouze rituálních postupÛ samotn˘ch a nikoli jejich v˘znamu.33 Jsou-li v˘klady rituálÛ verbálnû pﬁená‰eny, omezují se na „specialisty“, jejichÏ pﬁíklon k principu souladu mÛÏe
b˘t deklarován, ale je jen zﬁídkakdy provázen praktickou demonstrací.34
(4) Spontánní exegetická reflexe a rÛznorodost reprezentací zabraÀuje
ustavení dynamického vÛdcovství. Pokud je bohatá a vûrohodná ‰kála náboÏensk˘ch pﬁedstav a interpretací vytváﬁena nezávisle prostﬁednictvím
osobní reflexe, je témûﬁ nemoÏné nastolit dynamické vÛdcovství. Kdyby
nûjak˘ potenciální vÛdce vystoupil bûhem vzácnû konan˘ch, ale vzru‰iv˘ch rituálÛ, aby pﬁedloÏil spletitou a koherentní doktrínu, ostatní by mu
moÏná naslouchali, rychle by ale pokﬁivili nebo zapomnûli, co jim bylo ﬁeãeno. V dlouhodobé perspektivû tak budou jejich vlastní inspirace a my‰lenky patrnû mnohem zásadnûj‰í neÏ obsah jednoho kázání. Nelze popﬁít,
Ïe i za tûchto podmínek existuje moÏnost, aby jednotlivec, skupina nebo
31 V‰echny rituály mají potenciál k vyvolání spontánní exegetické reflexe, neboÈ nemohou b˘t zjednodu‰enû vysvûtleny prostou technickou motivací. âasté opakování nicménû sniÏuje pravdûpodobnost nastartování vnitﬁního „hledání“ symbolick˘ch motivací, neboÈ zpÛsobuje habituaci a závislost na implicitní procedurální znalosti. To v‰ak
neplatí v pﬁípadû ojedinûle vykonávan˘ch, vysoce vzru‰iv˘ch rituálÛ, které aktivují pamûÈ epizodickou. Kdykoli tedy vyvstane potﬁeba k zápisu vzpomínek na rituál do pamûti, pÛjde o zápis explicitního charakteru, kter˘ je obratem schopen nastartovat pátrání po moÏn˘ch symbolick˘ch motivacích.
32 Viz R. N. McCauley, „Ritual, Memory, and Emotion…“.
33 Viz F. Barth, Ritual and Knowledge…; H. Whitehouse, Arguments and Icons…
34 Viz H. Whitehouse, Arguments and Icons…, zvlá‰tû kap. 4.
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nûkterá sociální vrstva nabyly spoleãenské prestiÏe, byly z tohoto dÛvodu
zahrnuti do struktury a choreografie rituálÛ a byla jim v rituálech dána
pﬁednost v souladu s jejich vysok˘m spoleãensk˘m postavením. VÛdcovství tohoto typu je v‰ak spí‰e symbolické neÏ skuteãnû dynamické.35
(5) Absence dynamického vÛdcovství, nedostatek centralizace a nepﬁítomnost ortodoxie se navzájem podporují. Skuteãnost, Ïe kaÏdá osoba zakou‰í inspiraci jako pﬁicházející pﬁímo od bohÛ ãi pﬁedkÛ, ne jako nûco, co
by zprostﬁedkovávali náboÏen‰tí vÛdcové nebo knûÏí, znamená, Ïe zde není prostor ke vzniku centrální autority. A neexistuje zde ani pojetí ortodoxie, nad kter˘m by tato autorita mohla dohlíÏet.
(6) Vysoká míra vzru‰ení podporuje intenzivní soudrÏnost skupiny. Vysoká míra vzru‰ení, obsaÏená v obrazivém modu náboÏenskosti, obvykle
vede k vytvoﬁení emoãních vazeb mezi úãastníky. Jin˘mi slovy, ve skupinû panuje intenzivní soudrÏnost.36 Lidé, kteﬁí jsou k sobû pﬁipoutáni vazbami tohoto druhu, obvykle tíhnou k vytváﬁení mal˘ch, lokálních komunit.
(7) Intenzivní soudrÏnost a epizodická pamûÈ rozvíjejí vznik lokálních
a exkluzivních komunit. V náboÏenské tradici, kde jsou rituály uloÏeny
v pamûti jako epizodické události, si v‰ichni úãastníci vzpomenou, kdo je
podstoupil spolu s nimi. Pﬁíslu‰nost ke skupinû je zaloÏena na vzpomínkách na spoleãnû sdílen˘ rituál, ve kter˘ch má kaÏd˘ z úãastníkÛ své místo. V dÛsledku toho jsou náboÏenské komunity obvykle exkluzivní: nikdo
jin˘ se nemÛÏe stát jejich ãlenem, pokud nefiguruje ve vzpomínkách
z pﬁedchozích cyklÛ náboÏensk˘ch aktivit. A podle stejného principu nikdo ani nemÛÏe b˘t lehce vylouãen, pokud jiÏ je jednou souãástí skupiny
(tj. jeho úãast nemÛÏe b˘t snadno zapomenuta). Tento stav vede ke vzniku
ustálen˘ch a exkluzivních rituálních skupin, ve kter˘ch nemÛÏe b˘t stabilní ãlenská základna snadno roz‰íﬁena ani omezena.
(8) Lokalizované/exkluzivní komunity a nepﬁítomnost dynamického vÛdcovství zpomalují ‰íﬁení náboÏenské tradice. Na rozdíl od pﬁedstav a praktik doktrinálního modu náboÏenskosti se tradice fungující v obrazivém
modu nijak úspû‰nû ne‰íﬁí.37 JelikoÏ pochopení náboÏenství je inspirováno
skupinovou úãastí na rituálu, jednotkou pﬁenosu je celá skupina (nikoli
35 Jin˘mi slovy, postavení vÛdce (existuje-li) nevytváﬁí pﬁíleÏitosti k ‰íﬁení, dotváﬁení nebo ﬁízení systematického programu náboÏensk˘ch vûr a praktik.
36 Viz napﬁ. Elliot Aronson – Judson Mills, „The Effect of Severity of Initiation on Liking
for a Group“, Journal of Abnormal and Social Psychology 59, 1959, 177-181; Judson
Mills – Paul Mintz, „Effect of Unexplained Arousal on Affiliation“, Journal of Personality and Social Psychology 24, 1972, 11-13.
37 K etnografické podpoﬁe tohoto tvrzení viz H. Whitehouse, Inside the Cult…; id., Arguments and Icons…; k historiografické podpoﬁe viz H. Whitehouse – L. H. Martin
(eds.), Theorizing Religions Past…; iid. (eds.), „Implications of Cognitive Science…“;
iid. (eds.), „History, Memory and Cognition…“.
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pouze hrstka talentovan˘ch ﬁeãníkÛ). Z této skuteãnosti vypl˘vá, Ïe ‰íﬁení
tradic tohoto druhu by bylo neefektivní a nároãné: buì by musela lokální
náboÏenská skupina vykonávat svÛj rituál se skupinou sousední, nebo by
musela b˘t mobilní (tj. koãovná nebo nomádská). V obou pﬁípadech by
v‰ak tyto praktiky pravdûpodobnû zmutovaly v tu chvíli, kdy by zaãaly b˘t
pﬁedávány.38 Pﬁíãinou by byla ãásteãnû nepﬁítomnost vÛdcÛ a náboÏensk˘ch hierarchií, schopn˘ch nad ortodoxií dohlíÏet, ãásteãnû pak fakt, Ïe
kaÏdá rituální komunita by pravdûpodobnû byla zatvrzele exkluzivistická
(a proto by zdÛrazÀovala místní odli‰nosti na úkor regionální jednoty).
Povaha a pÛvod modÛ náboÏenskosti
Klíãové charakteristiky doktrinálního a obrazivého modu náboÏenskosti stojí vÛãi sobû v pﬁíkrém kontrastu (viz tab. 1). Je patrné, Ïe se tyto kontrastní rysy rozdûlují do dvou skupin. V první se nacházejí kognitivní rysy, které odráÏejí rozdíly ve zpÛsobu, s jak˘m jsou náboÏenské aktivity
zpracovány psychologicky. Druhou skupinu pak tvoﬁí sociopolitické rysy,
které zdÛrazÀují rozdíly v sociální a politické organizaci na úrovni skupiny a populace. Toto seskupování sociopolitick˘ch rysÛ náboÏenství bylo
rozpoznáno jiÏ relativnû dávno, novinkou, kterou pﬁiná‰í teorie „dvou modÛ náboÏenskosti“, v‰ak je, Ïe tyto rysy zapojuje do jednoho modelu a následnû toto seskupování vysvûtluje z hlediska pÛsobení souboru kognitivních a psychologick˘ch pﬁíãin.
Teorie pﬁedstavená v tomto ãlánku funguje na principu selekce. Mody
náboÏenskosti pﬁedstavují atrakãní pole, kolem kter˘ch mají rituální akce
a s nimi spojené náboÏenské koncepty tendenci se kumulativnû sdruÏovat.
Inovace, které se tûmto pozicím pﬁíli‰ vzdálí, nemohou pﬁeÏít.39 Nov˘ prorok mÛÏe napﬁíklad obsáhle promlouvat o svém osobním zjevení a posluchaãi mu mohou laãnû naslouchat. Pokud má v‰ak jeho kázání vykrystalizovat do podoby stabilní nauky, musí b˘t podrobeno pravidelnému
opakování a zabezpeãeno systémem efektivního dohledu. Pokud se tak nestane, bude zkresleno nebo prostû zapomenuto. Stejnû tak mÛÏe b˘t k pﬁi38 Klasické etnografické studie vûnované tomuto tématu pﬁedstavují Francis E. Williams,
Orokaiva Magic, London: Humphrey Milford 1928; Theodore Schwartz, „The Paliau
Movement in the Admirality Islands, 1946-1954“, Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 49, 1962, 210-421; F. Barth, Ritual and
Knowledge… DÛkladnûj‰í diskuze k danému tématu viz H. Whitehouse, Arguments
and Icons…
39 Existují samozﬁejmû i v˘jimky. Pokud se tyto inovace transformují do více intuitivních
podob nebo mají k dispozici mimoﬁádnû úãinné formy pamûÈové podpory, mohou nûkteré koncepty a praktiky velmi vzdálené od obou modálních atraktorÛ skuteãnû pﬁeÏít. V kaÏdém pﬁípadû v‰ak pﬁestávají pﬁispívat k pﬁenosu odhalujícího poznání a stávají se tak periferními vÛãi vlastní náboÏenské doménû.
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pomenutí nûjaké mimoﬁádné události, tﬁeba zatmûní slunce, vynalezen nov˘ rituál. Pokud se v‰ak tento rituál má stát základem nové náboÏenské tradice, musí b˘t pro jednotlivce dostateãnû podnûcující, ‰okující a závaÏn˘,
aby následnû vyvolal okamÏik prozﬁení zaloÏen˘ na spontánní exegetické
reflexi. Pokud tyto vlastnosti mít nebude, taktéÏ se nedokáÏe stabilizovat
do podoby ustálené tradice. Dûjiny jsou samozﬁejmû svûdky mnoha takov˘ch selhání.
Promûnn˘ faktor

Doktrinální modus
náboÏenskosti

Obraziv˘ modus
náboÏenskosti

1. Frekvence pﬁenosu
2. Míra smyslového vzru‰ení
3. Typ vyuÏité pamûti

Vysoká
Nízká
Sémantická schémata
a zápis v implicitní pamûti

Nízká
Vysoká
Epizodická pamûÈ / bleskové
pamûÈové stopy

4. V˘znam rituálÛ
a náboÏensk˘ch aktÛ

Nauãen˘ / získan˘

Vnitﬁnû produkovan˘

Psychologické rysy

5. ZpÛsob odhalení v˘znamu
Rétorick˘, logicky
rituálÛ a náboÏensk˘ch aktÛ uzavﬁen˘, narativní

Ikonicita
a mnohov˘znamovost

Sociopolitické rysy
6. Míra sociální soudrÏnosti

Rozpt˘lená

Intenzivní

7. Charakter vÛdcovství

Dynamické

Pasivní / nepﬁítomné

8. Inkluzivita / exkluzivita

Inkluzivní

Exkluzivní

9. Rychlost ‰íﬁení

Rychlé a efektivní

Pomalé a neefektivní

10. Rozmûr

Velk˘

Mal˘

11. StupeÀ uniformity

Vysok˘

Nízk˘

12. Struktura

Centralizovaná

Decentralizovaná

Tab. 1. Kontrastní srovnání charakteristick˘ch rysÛ modÛ náboÏenskosti.

NáboÏenství nab˘vají urãit˘ch forem, protoÏe praktiky obsaÏené v tûchto formách vyhovují jednomu nebo druhému souboru psychologick˘ch
podmínek specifikovan˘ch v tabulce 1. Splnûní tûchto podmínek pﬁedstavuje bazální pﬁíãinu roz‰íﬁení (na úrovni populace) úãinkÛ popsan˘ch jako
sociopolitické rysy náboÏenství. Bylo by v‰ak nesmyslné pokou‰et se vyãlenit pouze jednu jedinou z tûchto psychologick˘ch pﬁíãin jako pﬁíãinu
„prvotní“ a nadﬁadit ji v‰em ostatním. Neexistuje Ïádn˘ nezávisl˘ promûnn˘ faktor, kter˘ by uvádûl do pohybu v‰echny ostatní, n˘brÏ pouze
soubor podmínek, kter˘m musí nûkteré vzorce lidského chování vyhovût,
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aby si zajistily kulturní úspûch. Tento fakt v‰ak nastoluje nûkteré dal‰í
otázky ohlednû pÛvodu a rozloÏení tûchto vzorcÛ.
Existence obrazivého modu náboÏenskosti témûﬁ jistû pﬁedchází vzniku
doktrinálního modu, pﬁiãemÏ ãasov˘ pﬁedûl, kter˘ jejich poãátky oddûluje,
bude znaãn˘. Obraziv˘ modus se objevuje jiÏ v archeologickém materiálu
nejpozdûji od období star‰ího paleolitu, zatímco doktrinální modus patrnû
nesahá hloubûji do historie neÏ k civilizaci doby bronzové.40 Je pﬁitom
zjevné, Ïe první anatomicky moderní lidé mûli naprosto stejné kognitivní
schopnosti jako dne‰ní ãlovûk. Proã tedy ustavení obou modÛ zabralo tak
dlouhou dobu? A proã nejsou oba mody univerzální?
Odpovûì témûﬁ jistû souvisí se skuteãností, Ïe zpÛsoby experimentování se vzorci rituálního chování a zpÛsoby získávání náboÏenského poznání nejsou náhodné. Rysy, ze kter˘ch oba protikladné mody náboÏenskosti
sestávají, patrnû nevytvoﬁí jeden celek bez pﬁítomnosti nûkter˘ch spou‰tûcích mechanismÛ, které se nacházejí mimo vlastní modální dynamiku. Je
kupﬁíkladu tûÏko pﬁedstavitelné, proã by skupina mírumilovn˘ch lovcÛ
a sbûraãÛ, uÏívajících si stavu „prvotního blahobytu“,41 mûla mít dÛvod
experimentovat s extremnû nároãn˘mi vzorci chování nutn˘mi k rozbûhnutí rozvoje modÛ náboÏenskosti. Mnoho lovcÛ a sbûraãÛ Ïijících v dne‰ní dobû a majících k dispozici dostateãnû velké teritorium tyto experimenty neprovádí, a to ani tehdy, jsou-li obklopeni skupinami s rozvinut˘mi
náboÏensk˘mi modely tohoto druhu. Zdá se, Ïe sbûraãské skupiny v souãasné Africe, jako jsou Hadzové42 nebo !Kungové,43 si vystaãí s kognitivnû nenároãn˘mi rituály a konceptem nadpﬁirozena, takÏe je ani nelze, alespoÀ v intencích mé teorie, ﬁadit mezi „náboÏenské“ tradice.44 K tomu, aby
si na‰i vzdálení pﬁedkové v období star‰ího paleolitu osvojili náboÏenství
toho druhu, které vyústilo v obraziv˘ modus náboÏenskosti, bylo zapotﬁebí pÛsobení siln˘ch vnûj‰ích tlakÛ.
Jedním ze zvlá‰tû zjevn˘ch tlakÛ, alespoÀ pro nûkteré populace na‰ich
pﬁedkÛ, mohl b˘t postup ledového pﬁíkrovu. Stále drsnûj‰í Ïivotní podmínky v poslední dobû ledové napﬁíklad vedly ke vzniku nov˘ch a nebezpeãnûj‰ích strategií lovu, na kterém se podílelo více lidí. Je moÏné, Ïe tyto pÛvodnû zﬁídka vykonávané, ale vysoce vzru‰ivé skupinové aktivity
byly postupnû propojeny ve snaze ovládnout prostﬁedí pomocí rituální ãinnosti. SoudrÏné skupiny, zformované skrze spoleãné provádûní zﬁídkaViz H. Whitehouse, Arguments and Icons…, kap. 8.
Viz Marshall D. Sahlins, Stone Age Economics, Chicago: Aldine 1972.
Viz James Woodburn, „Egalitarian Societies“, Man (n. s.) 17, 1982, 431-451.
Viz Richard B. Lee, The !Kung San: Men, Women and Work in Foraging Society, Cambridge: Cambridge University Press 1979.
44 O tom, jak se tyto „kognitivnû optimální“ kulturní rysy odli‰ují od tûch plnû „náboÏensk˘ch“, viz H. Whitehouse, Modes of Religiosity…, kap. 7 a 8.
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v˘ch, ale vysoce vzru‰iv˘ch rituálÛ, by pak byly v soutûÏení o stejné zdroje obÏivy (v situaci rostoucího nedostatku) schopny vyhladit, vytlaãit nebo pohltit ostatní, ménû soudrÏné tlupy lovcÛ a sbûraãÛ. Tento scénáﬁ by
mohl vysvûtlit tzv. „období tvÛrãí exploze“, kdy se objevuje první obrazné umûní, zﬁejmû ãasto spojené s dûsupln˘mi iniciaãními rituály star‰ího
paleolitu.45 Naznaãoval by, Ïe tehdy – patrnû vÛbec poprvé v lidsk˘ch dûjinách – vznikly sloÏité soubory náboÏenského poznání, vycházející z procesu spontánní exegetické reflexe. Tyto tradice, jakmile jiÏ jednou vznikly, by byly velmi stabilní. Rituální experti se mohli pokusit sdûlit svou
barvitou zku‰enost ústnû, ale pokud se jejich pokusy o ‰íﬁení informací
tímto zpÛsobem nepodaﬁilo rutinizovat a nebyly podrobeny centralizovanému dohledu, je tûÏké si pﬁedstavit, jak by se za této situace mohl doktrinální modus upevnit. Jednou z pﬁíãin, proã doktrinální náboÏenství získala pÛdu pod nohama zdánlivû aÏ tak pozdû, je fakt, Ïe aÏ do doby vzniku
lidnat˘ch zemûdûlsk˘ch spoleãností neexistovaly Ïádné vnûj‰í tlaky nutné
k tomu, aby se rituální inovace tímto smûrem vydaly.46 Teprve od této
chvíle sezónní pracovní cyklus a vzrÛstající sloÏitost spoleãenské spolupráce vedly k rozvoji rutinizace rituálÛ a centralizace náboÏenské moci
a umoÏnily vzájemné pospojování jednotliv˘ch prvkÛ doktrinálního modu
náboÏenskosti.47
Mody náboÏenskosti v reálném svûtû
KaÏd˘, kdo nûkdy dÛkladnûji studoval nûkterou z náboÏensk˘ch tradic,
ví, Ïe náboÏenství nejsou buìto „doktrinální“, nebo „obrazivá“, v té podobû, v jaké ji vymezuje mnou pﬁedstaven˘ model. V nûkter˘ch pﬁípadech
náboÏenská tradice, která v sobû zahrnuje v‰echny prvky doktrinálního
modu, rovnûÏ vykazuje i nûkteré prvky (moÏná ne v‰echny) modu obrazivého. ZároveÀ v‰ak toto náboÏenství mÛÏe b˘t náboÏenstvím rozsáhlé masy laick˘ch pﬁívrÏencÛ, kteﬁí budou mít mal˘ nebo vÛbec Ïádn˘ pﬁístup ke
kompletnímu souboru znalostí dané tradice, a proto bude obtíÏné tvrdit, Ïe
jsou jí motivováni. Nûkteré rituály mohou b˘t vykonávány zﬁídka a mohou
vyvolávat nízkou intenzitu emocí. Dal‰í rituály nemusí b˘t ani ãasté ani
zvlá‰È vzácné – mohou b˘t rozprostﬁeny po stﬁední ‰kále performativní
frekvence. Nûkteré ãasto provádûné rituály mohou zcela postrádat známá
exegetická vysvûtlení, a naopak, nûkteré vzácnû vykonávané rituály mohou b˘t spojeny s docela propracovan˘m a standardizovan˘m souborem

45 J. E. Pfeiffer, Creative Explosion…; H. Whitehouse, Arguments and Icons…, kap. 8.
46 H. Whitehouse, Arguments and Icons…, 169-172.
47 Ibid., kap. 8.
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exegetick˘ch tradic. Tyto scénáﬁe teorii dvou modÛ náboÏenskosti zdánlivû zpochybÀují. A pokud ne, co lze pokládat za její falsifikaci?
Mody náboÏenskosti ov‰em jsou, jak jiÏ bylo uvedeno v pﬁedchozí ãásti, pﬁedev‰ím atrakãní pozice. Nestanovují soubor zákonit˘ch pravidel v˘stavby individuálního chování s rigidností fyzikálních zákonÛ. Netvrdím,
Ïe v‰echny pﬁípady rituálního chování souhlasí s jedním nebo druh˘m modem náboÏenskosti. To by bylo opravdu nemoÏné jiÏ z povahy vûci, neboÈ
pﬁibliÏnû polovina charakteristick˘ch rysÛ, kter˘mi se teorie zab˘vá (sociopolitické rysy v tab. 1), se t˘ká spí‰e atributÛ roz‰íﬁen˘ch na úrovni populací neÏ jednotliv˘ch pﬁípadÛ my‰lení/jednání (i kdyÏ tyto pﬁípady kumulativnû vytváﬁejí populaãnû roz‰íﬁené atributy). Proto napﬁíklad nelze
jednoznaãnû ﬁíci, zda je nûkter˘ rituál „doktrinální“, nebo „obraziv˘“. MÛÏeme pouze ﬁíci, Ïe jeho dlouhodobé pﬁedávání skrze bezpoãet my‰lenek
a aktivit mnoha lidí vede ke splynutí rysÛ specifikovan˘ch v teorii modality. Jin˘mi slovy, tyto rysy jsou postﬁehnutelné pouze jako tendence uvnitﬁ náboÏensk˘ch tradic bran˘ch jako celek.
To, co se tedy teorie dvou modÛ náboÏenskosti pokou‰í vysvûtlit, je
sklon náboÏensk˘ch systémÛ tíhnout k nûkterému ze dvou uveden˘ch protikladn˘ch atrakãních pólÛ. Jen díky tûmto procesÛm mÛÏe b˘t ve své podstatû velmi obtíÏnû sdûlitelná znalost nesoucí náboÏenské poznání vytváﬁena a kulturnû pﬁená‰ena. Tento typ znalosti uchované v sémantické
pamûti mÛÏe b˘t uvnitﬁ tradice distribuován velmi nerovnomûrnû. V pﬁípadû obraziv˘ch tradic mÛÏe trvat dlouhá léta, neÏ se tato soustava expertních znalostí vytvoﬁí a ustálí. V dÛsledku této skuteãnosti pak nûkteﬁí
ménû zku‰ení pﬁíslu‰níci této tradice je‰tû nemají pﬁístup k plnû motivující síle tohoto poznání (a jejich úãast tak musí b˘t vynucena star‰ími pﬁíslu‰níky nebo rituálními specialisty). V doktrinálním modu náboÏenskosti
je z principu moÏné, aby pﬁístup k poznání získal kaÏd˘, coÏ se napﬁíklad
stalo cílem (kdyÏ uÏ ne v˘sledkem) mnoha poreformaãních kﬁesÈansk˘ch
tradic. Je v‰ak rovnûÏ moÏné, Ïe doktrinální korpus zÛstane z vût‰í ãásti
v drÏení elit. V mnoha ãástech svûta jsou tzv. „malé tradice“ (little traditions)48 venkovanÛ a na venkovû Ïijících zemûdûlcÛ zaloÏeny na variantách
náboÏensk˘ch praktik elit, které (u laikÛ) postrádají systematické zdÛvodnûní v doktrínû a m˘tu. Pﬁi absenci vzdûlávací podpory a úãinného dohledu ãasto zji‰Èujeme, Ïe se lidové varianty svûtov˘ch náboÏenství odch˘lí
od obou modálních atrakãních pozic a usídlí se kolem snáze osvojiteln˘ch
intuitivních konceptÛ a praktik, které ke svému uchovávání nevyÏadují ani
rutinizaci ani vysokou míru emoãního vzru‰ení bûhem rituální ãinnosti.

48 Viz Robert Redfield, The Little Community: Viewpoints for the Study of a Human
Whole, Chicago: Chicago University Press 1955.
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Dal‰í moÏností, v nûkter˘ch ãástech svûta zvlá‰tû bûÏnou, je, Ïe mody náboÏenskosti spolu interagují v mnoha sloÏit˘ch vztazích.
NáboÏenské tradice zaloÏené na interakci obou modÛ náboÏenskosti zahrnují rozsáhlé lidské populace, zároveÀ jsou v‰ak tvoﬁeny lokálnû distinktivními rituálními komunitami. SoudrÏnost vytváﬁená v tûchto lokálních komunitách mÛÏe b˘t lehce roz‰íﬁena na ‰ir‰í náboÏenskou
pospolitost, a zdá se, Ïe tento proces byl klíãov˘ bûhem mnoha velk˘ch
a krvav˘ch náboÏensky motivovan˘ch válek.49 V jin˘ch pﬁípadech v‰ak
pÛsobení obrazivého modu náboÏenskosti nutnû nevede k zintenzivnûní
závazku vÛãi urãitému souboru principÛ kodifikovan˘ch v jazyce, ale spí‰e k poskytnutí jakési náhrady tûchto principÛ coby hlavního zdroje náboÏenské motivace. Právû v prostﬁedí tûchto místních populací, které postrádají pﬁístup k autoritativnímu tûlesu náboÏenského uãení, a proto jimi
nemohou b˘t adekvátnû motivovány, nacházíme nejvût‰í mnoÏství obraziv˘ch praktik. ZdÛvodnûní poskytnuté pﬁíslu‰níky elit by nás rádo pﬁivedlo
k závûru, Ïe v˘sadní postavení obrazivého modu mezi nevzdûlan˘mi
a nemajetn˘mi vrstvami je symptomatick˘m projevem nevûdomosti. Vyjádﬁeno pﬁesnûji a ménû snobsky, rutinizované náboÏenské rituály, které
postrádají pﬁesvûdãivou oporu v dogmatu, zaniknou, pokud nejsou buìto
osvojeny, nebo motivovány takov˘mi formami náboÏenské zku‰enosti
a porozumûní, jeÏ mohou b˘t, alespoÀ do znaãné míry, produkovány vnitﬁnû. Vzor pro tuto motivaãní základnu po celém svûtû sk˘tá starobyl˘ modus obrazivé náboÏenskosti.
PﬁeloÏil Ale‰ Chalupa

49 Viz H. Whitehouse, Modes of Religiosity…, kap. 8.
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SUMMARY
The Theory of Modes of Religiosity
Recent research in the cognitive science of religion has shown that maturationally natural features of human psychology shape and constrain religious traditions. The theory of
“modes of religiosity” contributes to this new field by showing how the scale, structure, and
spread of religion are influenced by the frequency and emotionality of collective rituals.
This theory has been the subject of extensive critical discussion among anthropologists, historians, and archaeologists in recent years, as a result of which it has undergone modification
in various ways. The present article summarizes the theory as it currently stands.
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