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Mezinárodní workshop
„Loose Ends in the Cognitive Study
of Religion and Culture“
EVA KLOCOVÁ
âeská spoleãnost pro religionistiku a nedávno (na jaﬁe roku 2008) zaloÏená âeská spoleãnost pro kognitivní studium kultury uspoﬁádaly ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU ve dnech 6.-7. listopadu 2009
v Brnû mezinárodní workshop s názvem Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture. Jak uÏ sám název napovídá, jednalo se o setkání vûnované kognitivnímu pﬁístupu ke studiu náboÏenství a kultury, pﬁedev‰ím pak moÏnostem a omezením tohoto pﬁístupu. V˘raz mezinárodní
byl skuteãnû zaslouÏen˘, kromû âechÛ a SlovákÛ se zúãastnili také hosté
z Dánska a Polska. Stejnû tak v˘raz workshop dobﬁe vystihuje cíle a také
prÛbûh celé události. Pﬁíspûvky vût‰iny úãastníkÛ pﬁiná‰ely totiÏ spí‰e problémy k ﬁe‰ení a diskuzi neÏ pouhé pﬁedstavení v˘sledkÛ bádání v rÛzn˘ch
oblastech. A právû otevﬁenost diskuzí a komentáﬁÛ napomáhala vytvoﬁit
pﬁíjemnou atmosféru zájmu a spolupráce.
Úãastníci pﬁednesli bûhem dvou dní ãtrnáct pﬁíspûvkÛ a zasedací místnost dûkanátu FF MU hostila po tuto dobu zhruba 25 posluchaãÛ. Úvodního slova za Ústav religionistiky FF MU a âeskou spoleãnost pro religionistiku se ujal David Zbíral. Úlohu hlavních ﬁeãníkÛ v jednotliv˘ch dnech
pﬁijali hosté z dánského Aarhusu, Armin W. Geertz a Jesper Sørensen. Organizaãní a technickou stránku zaji‰Èoval t˘m studentÛ religionistiky ﬁízen˘ pﬁedsedou âeské spoleãnosti pro kognitivní studium kultury, Ale‰em
Chalupou.
První den zahájil sv˘m pﬁíspûvkem „Too Much Mind and Not Enough
Brain, Body and Culture: On What Needs to Be Done in the Cognitive Science of Religion“ Armin W. Geertz. Pﬁíspûvek mapoval jak oblasti zkoumání, tak dosaÏené v˘sledky kognitivní vûdy o náboÏenství a poukazoval
pﬁedev‰ím na nutnost spolupráce jak na mezinárodní úrovni, tak pﬁedev‰ím na úrovni mezioborové. Bez v˘sledkÛ a znalostí dal‰ích disciplín (jako napﬁíklad psychologie, neurovûd, lingvistiky…) se podle Geertze mohou kognitivní religionisté dostat na scestí nebo se neplodnû zacyklit ve
vlastní izolaci. Pﬁekroãení oborov˘ch bariér se pokusil Geertz napomoci
i tím, Ïe kromû oblastí v˘zkumu pﬁedstavil i velké mnoÏství novû vyda-
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n˘ch knih, které se zab˘vají rÛzn˘mi aspekty náboÏenství v kognitivní
perspektivû.
Snaha o interdisciplinaritu se projevila i v následujících pﬁíspûvcích.
Kromû pomûrnû tradiãních religionistick˘ch témat, jako je konverze (pﬁíspûvek Jakuba Cigána „Convert’s Memories: What Can They Tell Us About
Religious Conversion“) ãi meditace (pﬁíspûvek Silvie Kotherové „Meditation Research with Its Back to the Wall“) mohli úãastníci vyslechnout napﬁíklad pﬁíspûvek vûnovan˘ zcela nenáboÏenskému tématu studia materiální kultury moderny (Jan Krátk˘, „Pragmatic and Significative:
Functional versus Symbolic Meanings in the Study of Modernistic Culture“), pﬁíspûvek zab˘vající se lingvistick˘m rozborem diskursu feministické teologie (Alexander Gomola, „Embodied Cognition as the Basis of
Images of God in Feminist Theology“) nebo filosoficky ukotven˘ pﬁíspûvek navrhující propojení nûkter˘ch teorií kognitivní vûdy o náboÏenství
(Konrad Talmont-Kaminski, „Superstitions, Ideologies, and Religions,
Too“).
První den tedy ukázal pﬁedev‰ím ‰íﬁi témat i pﬁístupÛ, které kognitivní
vûda nabízí. Zajímavá byla také vysoká úãast PolákÛ a jejich rozdílné pﬁístupy i rozdílné vûdecké zázemí, ze kterého vycházejí.
Druh˘ den zahájil Jesper Sørensen pﬁíspûvkem „Cognition, Evolution
and Historiography: How Evolutionary and Cognitive Theory Can Help
Historical Studies of Religion“. Sørensen se ve svém v˘zkumu zab˘vá
pﬁedev‰ím kognitivní teorií magie, proto se i jeho pﬁíspûvek opíral o data
z této oblasti. Potﬁeba jasnûj‰ího propojení kognitivního a historického pﬁístupu ve studiu náboÏenství se ukázala pﬁedev‰ím v následující diskuzi jako jedno ze zásadních témat konference. Artikulována byla pﬁedev‰ím ze
strany historikÛ náboÏenství, kteﬁí vyjádﬁili potﬁebu jednoznaãnû definovaného metodologického nástroje ãi návodu, kter˘ by pomohl pﬁi aplikaci
kognitivistick˘ch teorií na historická data. Otázka, zda je vÛbec nûco takového moÏné ãi nikoliv, ov‰em zÛstala – patrnû v duchu názvu workshopu – nezodpovûzena.
âásteãnou, tﬁebaÏe nepﬁíli‰ optimistickou odpovûì na pﬁedchozí pﬁíspûvek nabídl Ale‰ Chalupa v pﬁíspûvku „Is Retrospective Analysis of Mental
States Possible? The Case of the Delphic Oracle“. Na pﬁípadu delfského
orákula nastínil znaãnû problematické rekonstrukce mentálních stavÛ historick˘ch osob na základû historick˘ch a literárních pramenÛ.
Dal‰í zajímav˘ pﬁíspûvek pﬁedstavil Vladimír Bahna („The Myth and
Ritual Theory and Conceptual Blending“). Kritick˘m zpÛsobem se v nûm
zab˘val teorií koncepãního mí‰ení (conceptual blending), kterou ve svém
v˘zkumu a teorii magie vyuÏívá napﬁíklad Jesper Sørensen. Následující
debata se tedy nesla v duchu pﬁímé, ale pﬁesto pﬁátelské konfrontace
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a moÏnosti vzájemného vyjasnûní pojmÛ, coÏ bylo pﬁíjemné a obohacující
i pro ostatní zúãastnûné.
Závûreãné dva pﬁíspûvky (Eva Klocová, „Aren’t We Missing something? What is Religiosity Really About?“ a Radek Kundt, „Mind the
Gap!“) se nesly v duchu obecnûj‰ího zhodnocení kognitivního pﬁístupu
a kritiky nûkter˘ch jeho nedostatkÛ. Oba pﬁíspûvky upozorÀovaly pﬁedev‰ím na teoretické nedostatky a nejasnosti a napomohly tak závûreãné diskuzi o obecném pﬁínosu kognitivní perspektivy pro studium náboÏenství
a kultury. Závûreãn˘ dojem znaãné ãásti úãastníkÛ lze patrnû vystihnout
vûtou s pﬁíznaãnû otevﬁen˘m koncem: „Kognitivní pﬁístup ano, ale…“

