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Anotace 

 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá dvěma teoriemi o původu náboženských postav Nejvyšších 

bytostí, z nichž tyto teorie odvozují původ veškerého náboženství. První část popisuje teorii 

Urmonotheismu Wilhelma Schmidta, jež je v práci přičleněna k širšímu kontextu Schmidtových 

etnologických výzkumů, založených na kulturně-historické a sufragační etnologické metodě. Druhá 

část předkládá Pettazzoniho teorii o původu Nejvyšších bytostí a to nejprve odhalením jeho 

badatelského předporozumění ve vztahu k náboženství a následně seznámením s Pettazzoniho 

pojetím božského atributu vševědoucnosti. Poslední část práce předkládá Pettazzoniho pojetí 

fenomenologie náboženství, které následně kritizuje. 

 

Annotation 

 
This bachelor thesis deals with two theories of the origin of religious figure of the Supreme Being, 

from which these theories derive the origin of all religions. The first part describes Wilhelm 

Schmidt's theory of Urmonotheismu, which is in this work affiliated to a wider context of Schmidt 

ethnological research, based on cultural, historical and ethnological method. The second part 

introduces the Pettazzoni's theory of the origin of the Supreme Being. Firstly, the thesis is becoming 

familiar with his unveiling scholarly pre-understanding in relation to religion and subsequently with 

Pettazzoni’s conception of the divine attribute of omniscience. Last section presents Pettazzoni‘s 

concept of phenomenology of religion, which is subsequently criticized. 

 

Klíčová slova: Wilhelm Schmidt, Raffaele Pettazzoni, Urmonotheismus, nejvyšší bytost,              

 atribut vševědoucnosti, Pettazzoniho fenomenologie. 

 

Key words: Wilhem Schmidt, Raffaele Pettazzoni, Urmonotheismus, supreme being, 

 attribute of omniscience, Pettazzoni 's phenomenology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obsah
  Úvod ................................................................................................................................................... 7 

  Wilhelm Schmidt................................................................................................................................ 9 

1.1  Biografie ..................................................................................................................... 9 

1.2  Meze evolucionismu ................................................................................................. 10 

1.3  Historie bádání .......................................................................................................... 11 

1.3.1  Vznik oboru historie náboženství- analýza ducha doby .............................. 11 

  Kulturně-historická metoda .............................................................................................................. 12 

1.1  Východiska etnologické kulturně-historické metody ............................................... 12 

1.2  Metodika kulturně-historické metody ...................................................................... 12 

1.3  Difuzionistická teorie o původu kultury ................................................................... 13 

1.4  Schmidtova kulturně-historická metoda kulturních cyklů (Kulturkreise)  ............... 14 

1.5  Vztah mezi kulturním komplexem a jeho prvky ...................................................... 16 

1.6  Schmidtova kategorizace kulturních cyklů ............................................................... 16 

1.6.1  Sociální ekonomie aliterárních kultur .......................................................... 18 

1.7  Kritika Schmidtovy etnologické práce ..................................................................... 19 

  Religionistika ................................................................................................................................... 21 

1  Depravační teorie ................................................................................................................. 21 

1.1  Zárodky depravace uvnitř Urmonotheistického náboženství ................................... 22 

1.2  Schmidtova filosofie dějin ........................................................................................ 22 

2  Schmidtovo pojetí zjevení .................................................................................................... 23 

2.1  Charakter prvotního zjevení ..................................................................................... 23 

2.2  Původ prvotního náboženství ................................................................................... 24 

2.3  Nejvyšší bytost jakožto výsledek etnologického bádání .......................................... 25 

2.3.1  Schmidtovy teologické spekulace ohledně fenoménu Božího prazjevení. .. 25 

3  Schmidtova koncepce nejvyšší bytosti ................................................................................. 27 

3.1  Vztah nejvyšší bytosti k fenoménu nebe .................................................................. 28 

3.2  Monoteismus ............................................................................................................ 29 

3.3  Urmonotheismus ....................................................................................................... 30 

3.4  Kritika Urmonotheismu ............................................................................................ 31 

4  Hodnocení Wilhelma Schmidta ............................................................................................ 32 

4.1  Percepce Schmidta v české religionistice ................................................................. 32 

4.2  Kritika Schmidtovy teorie v české religionistice ...................................................... 33 

4.3  Zahraniční kritika Wilhelma Schmidta ..................................................................... 34 

4.4  Přínos Wilhelma Schmidta ....................................................................................... 35 

  Raffaele Pettazzoni........................................................................................................................... 34 

1.1  Biografie ................................................................................................................... 34 

1.2  Hegelova koncepce vývoje ducha ............................................................................ 34 

1.3  Croceho historiosofie ................................................................................................ 36 

1.4  Neautonomní charakter náboženství ........................................................................ 37 

1.5  Pettazzoniho rozumění náboženství ......................................................................... 38 

2  Problematika nejvyšší bytosti ............................................................................................... 39 

2.1  Pettazzoniho kritika Schmidta - nemytologický původ ideje nejvyšší bytosti ......... 40 

2.2  Pettazzoniho přístup ke studiu nejvyšší bytosti ........................................................ 41 

2.3  Pettazzoniho pochopení mýtu ................................................................................... 41 

2.4  Nebeský charakter Schmidtovy nejvyšší bytosti ...................................................... 42 

2.5  Uranická podstata Pettazzoniho nejvyšší bytosti ...................................................... 43 

2.6  Původ nebeské bytosti v personifikační tendenci lidské mysli ................................ 44 

3  Atribut božské vševědoucnosti a jeho charakter .................................................................. 45 



3.1  Magická a vizuální podstata vševědoucnosti božských postav ................................ 45 

3.2  Fenomén denního světla ........................................................................................... 46 

3.3  Atribut vševědoucnosti v primitivním myšlení ........................................................ 46 

4  Problematika pojmu (Ur)monoteismus ................................................................................ 48 

5  Pettazzoniho fenomenologie náboženství ............................................................................ 49 

5.1  Některé Van der Leeuwovy fenomenologické axiomy ............................................. 49 

5.2  (A)subjektivita fenomenologie náboženství a Van der Leeuwův požadavek vciťování se 

do předmětu studia........................................................................................................... 50 

5.3  Fenomenologická analýza ........................................................................................ 52 

5.4  Psychologické pozadí fenomenologie náboženství .................................................. 52 

5.5  (Psychologická) objektivizace - rekonstrukce (náboženského) prožitku ................. 53 

5.6  Smyslová/duchová podstata fenomenologického poznání ....................................... 54 

5.7  Příčina Pettazzoniho psychologizace fenomenologie náboženství .......................... 55 

6  Hodnocení Pettazzoniho ....................................................................................................... 56 

6.1  Pettazzoniho přínos................................................................................................... 56 

6.2  Schmidtova kritika Pettazzoniho .............................................................................. 56 

6.3  Kritika Pettazzoniho ................................................................................................. 57 

6.4  Závěr - současný stav bádání .................................................................................... 58 

  Přílohy .............................................................................................................................................. 60 

1  Andrew Lang ........................................................................................................................ 60 

1.1  Langova apologie nejvyšší bytost............................................................................. 60 

1.2  Mýtus ........................................................................................................................ 61 

1.3  Tvůrce ....................................................................................................................... 61 

1.4  Vztah k Zjevení......................................................................................................... 61 

2  Wilhelm Schmidt .................................................................................................................. 62 

2.1  Sufragační metoda Wilhelma Schmidta a její demytologizující funkce ................... 62 

2.2  Fenomén oběti .......................................................................................................... 62 

2.3  Atribut tvůrce ............................................................................................................ 63 

2.4  Náboženské uctívání nejvyšších bytostí ................................................................... 63 

2.5  Vševědoucnost nejvyšší bytosti jako prostředek morálního dohledu ....................... 64 

2.6  Univerzalismus nejvyšší bytosti ............................................................................... 66 

3  Přehled díla Ursprung der Gottesidee .................................................................................. 66 

4  Raffaele Pettazzoni ............................................................................................................... 69 

4.1  Nevševědoucnost pozemských božstev .................................................................... 69 

4.2  Pramen inspirace Pettazzoniho teorie ....................................................................... 69

 

 

Zkratky: 

UdG - dílo Ursprung der Gottesidee Wilhelma Schmidta, na jednotlivé svazky díla je odkazováno 

pomocí poznámek pod čarou. 

 

Autorská poznámka 
Všechny parafráze a citace cizojazyčné literatury uvádím ve vlastním překladu, pokud není uvedeno 

jinak. 

 

 



 

Úvod 

Předmětem bakalářské práce je popis teorie Urmonotheismu Wilhelma Schmidta a jejího vyvrácení 

Raffaelem Pettazzonim. Jádro sporu obou badatelů vězí v náboženských postavách nejvyšších 

bytostí, které se mají vyskytovat v systémech věr velké většiny domorodých etnik. Cílem této práce 

bude především zmapovat a popsat rozdílné přístupy, kterými se zmínění badatelé pokusili postavy 

nejvyšších bytostí uchopit. Další část práce se pokusí zodpovědět mnou kladenou otázku, z jaké 

pozice a perspektivy vyvrátil Raffaele Pettazzoni Schmidtovu teorii Urmonotheismu, jaká byla jeho 

vlastní představa o původu nejvyšších bytostí a zdali je Pettazzoniho kritika stále platná i v 

perspektivě současné vědy. 

 Pramenným materiálem jsou především díla zmíněných autorů. Kapitoly zabývající se 

Wilhelmem Schmidtem jsou však z větší části zpracovány či přejaty z děl zahraničních i českých 

badatelů, kteří se věnovali popisu jeho etnologické a religionistické práce. S ohledem na rozsah 

Schmidtova díla je ve výkladu hojně citována sekundární literatura. Část věnující se Raffaelu 

Pettazzonimu vychází přímo z autorových děl, jež se věnují úzkoprofilově zvolené tématice 

nejvyšších bytostí. Těmito díly mám na mysli především Pettazzoniho knihu The all-knowing God, 

z níž jsem vyšel při rekonstrukci Pettazzoniho fenomenologické práce. Druhou míněnou knihou je 

Dio: formazione e sviluppo del monoteismo nella storia delle religioni, ve které se autor vypořádává 

s předchozími teoriemi o původu náboženství a teoreticky nastiňuje svůj model teorie odpovídající 

na otázku původu nejvyšších bytostí. Metodologicky představuje práce závěry z aplikace kritické 

analýzy na zmíněné prameny. 

 Již z názvu je patrné, že práce si stanovuje několik dílčích cílů. Za prvé se zde pokusím 

popsat teorii Urmonotheismu Wilhelma Schmidta v návaznosti na změnu vědeckého paradigmatu, 

kterou započal Andrew Lang svým „objevem“ úcty k tzv. nejvyšší bytosti, jež má panovat mezi 

domorodými etniky. Lang tímto zpochybnil přímočarý evolucionistický přístup, na který se 

orientovala tehdejší věda. Langova teze se měla opírat o nazírání evidentní podoby domorodých 

náboženstvích. K vědeckému podepření Langova tvrzení užil jeho stoupenec Wilhelm Schmidt 

Graebnerovu etnologickou metodu, jež je známa pod názvem „metoda kulturních cyklů,“ která s 

pomocí tzv. sufragační metody měla umožňovat rekonstrukci historického obrazu kultury a 

náboženství daného kulturního cyklu. Schmidt se domníval, že aplikací této metody dospěl až k 

prvotní nejstarší podobě kultury a náboženství, které se mělo vyznačovat vírou v nejvyšší bytost. 

 Schmidtův zájem o otázku původu a vývoje náboženství ho přivedl k formulaci vlastní, tzv. 

degenerativní hypotézy, která měla vyplývat ze závěrů jeho etnologických výzkumů. Náboženské 



formy jako např. animismus, manismus, totemismus a polyteismus jsou podle degenerativní 

hypotézy sekundárními náboženskými útvary, vzniknuvšími z poškození (degenerace) prvotní 

náboženské formy, kterou Schmidt nazýval Urmonotheismem. Urmonotheistické náboženství mělo 

uctívat jedinou nejvyšší bytost, která Schmidtovi splynula s Bohem monoteistických náboženství 

vlivem jeho doktrinálního římskokatolického předporozumění. Vzhledem ke geografické blízkosti 

Schmidtova působiště je až s podivem, nakolik je v současné české religionistice Schmidtova teorie 

ignorována, odvolávaje se na její překonanost, zatímco celá řada „překonaných“ badatelů je nadále 

studována a tvořivě reinterpretována. 

 

Druhá polovina práce se bude zabývat italským historikem náboženství Raffaelem Pettazzonim, 

který téměř souběžně se Schmidtem vytvořil vlastní konkurenční teorii o původu náboženství a 

Schmidtovu teorii Urmonotheismu soustavně kritizoval z nejrůznějších úhlů. Pettazzoni je v českém 

prostředí znám především jako badatel, který vyvrátil Schmidtovu teorii Urmonotheismu jejím 

usvědčením z katolického doktrinálního předporozumění, které citelně ovlivnilo interpretaci 

zmíněných etnologických fakt, z nichž degenerativní hypotéza vyrůstá. Avšak nejen z tohoto 

důvodu Pettazzoni odmítá platnost Schmidtovy teorie. Na základě analýzy Pettazzoniho díla jsem 

došel k závěru, že výše zmíněnou argumentaci považoval Pettazzoni za druhotnou, neboť jeho 

nejvlastnějším úsilím bylo vyvrácení teorie Urmonotheismu na jejím vlastním badatelském poli, 

které představuje problematika původu nejvyšších bytostí a nikoli „pouhá“ kritika metod, kterými 

Schmidt svoje teorie legitimizoval. 

 Poslední část práce se pokusí odhalit Pettazzoniho nereflektované apriorní předporozumění 

spočívající v zamlčených pozicích Hegelovské idealistické filosofie dějin, jejíž specifickou formu v 

tehdejších italských akademických kruzích propagoval Bendetto Croce. Kombinace Pettazzoniho 

historiosofie a svébytně pochopené fenomenologie náboženství přivedla Pettazzoniho k 

deklarované fenomenologické teorii o původu nejvyšších bytostí, podle které jsou nejvyšší bytosti v 

posledku bytostmi nebeskými. 

 

 

 



Wilhelm Schmidt 

Biografie
1

 

Roku 1868 se v německém Hörde nedaleko Dortmundu ve Vestfálsku narodil teolog, etnolog, 

orientalista a historik náboženství Wilhelm Schmidt. V Hörde taktéž prožil svá dětská léta až do 

roku 1883, kdy nastoupil do nově založeného misijního domu řádu Societas Verbi Divini v 

nizozemském městečku Steyl,
2

 na tomtéž místě pokračoval ve studiu teologie až do roku 1892, kdy 

složil zkoušky a byl ordinován na kněze. Několik let vyučoval v misijním domě v Heligkreuzu, než 

se zapsal na filosofickou fakultu v Berlíně, kde v létech 1893-1895 navštěvoval především Institut 

orientalistiky, na němž se věnoval studiu semitských jazyků. Roku 1895 byl ustanoven učitelem 

teologie a (starověkých) jazyků na teologickém semináři Societas Verbi Divini v Saint Gabriel u 

Mödlinu nedaleko Vídně. Postupně začal vyučovat i lingvistiku, etnologii a historii náboženství. 

Především z Mödlinu vysílal Wilhelm Schmidt své spolupracovníky (řehoní bratry - misionáře) do 

všech koutů světa, navíc zde založil roku 1906 slavný časopis Anthropos, který se stal středem 

nového badatelského směru a na jehož základě započaly mnohé vědecké i praktické iniciativy. Od 

Vídeňské univerzity získává Schmidt v roce 1921 titul soukromého docenta etnologie a lingvistiky. 

Roku 1926 zakládá Lateránské muzeum v Římě a rok poté se stává jeho ředitelem, a to až do roku 

1939. Profesorem etnologie a lingvistiky se stal až roku 1942 na švýcarské universitě ve Freiburgu. 

Schmidt po okupaci Rakouska odešel do Švýcarska, kam také do města Froideville přesunul svůj 

Institut Anthophos, jenž byl původně založen ve Vídni roku 1932. Činnost institutu Anthropos, 

spočívala ve vyučování, bádání a vědecké publikaci etnologického a historicko-náboženského 

charakteru. Většina členů institutu byla zároveň i více či méně formálními členy Schmidtovy tzv. 

Vídeňské školy, jež se prvotně začala formovat ve vztahu k teologickému semináři v Saint Gabriel.
3

 

„V mezi a poválečném období byla vědecká aktivita výše zmíněné… Vídeňské etnologické školy 

spojena s Vídeňskou universitou.“
4

 Dva roky před svou smrtí ve švýcarském Froideville předsedal 

Schmidt čtvrtému Mezinárodnímu antropologicko-etnografickému kongresu, jenž probíhal roku 

                                                 
1 Snad nejobsažnější biografii Wilhelma Schmidta zpracoval Ernst Brandenwie v první polovině svého díla Wilhelm 

Schmid and the origin of the Idea of God. Lanham, New Yourk, and London: University Press of America, 1983. 

2 Srov. HORYNA, B. PAVLICOVÁ, H. Dějiny religionistiky, Antologie. Nakladatelství Olomouc. Olomouc, 2001, str. 

381. 

3 Vyčerpávající seznam badatelských osobností, které patří do tzv. Vídeňské školy, je předložen v práci Henryka  

Zimońa viz ZIMOŃ, Henryk. Wilhelm Schmidt´s Theory of Primitive Monotheism and Its Critique within the Vienna 

Scholl of Ethnology. Anthropos. Bd. 81, H. 1./3. (1986), str. 244. 

4 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 244. 



1952 ve Vídni.
5

 

 

 Schmidt navazoval na Andrewa Langa6 a jeho tvrzení, že víru v nejvyšší bytost7 nelze 

vyvodit z animismu, jak se domníval E. B. Tylor. Schmidt pomocí kulturně-historické metody 

rekonstruoval původní podobu prvotní víry lidstva, která měla být monoteistického charakteru, a 

teprve pozdějším vývojem měla degenerovat do animismu, totemismu či polyteismu.
8

 „Schmidtova 

koncepce se tedy jakoby oklikou přes bohatý religionistický materiál vrací zpět ke starému pojetí, 

které vychází z historického chápání prvých kapitol Genese: že totiž prvotní člověk Boha znal, žil s 

ním v obecenství a teprve hřích toto obecenství porušil.“
9

 

 

Meze evolucionismu 

Wilhelm Schmidt „jako stoupenec a hlavní představitel katolické10 religionistiky vedl polemiku 

proti evoluční teorii vzniku náboženství.“
11

 Všechny teorie o původu náboženství, jež byly 

navrženy před Schmidtovou hypotézou Urmonotheismu, stály na evolucionistickém předpokladu 

darwinovského materialismu, který vše „nižší“ a jednodušší umísťoval na počátek pomyslné 

vývojové linie. Aliterární národy tak byly automaticky zařazeny na onen pomyslný počátek, neboť 

očima evolucionistů doposud nedospěly do fáze, v níž vzniká písmo. Schmidt kritizuje tyto teorie za 

to, že nejsou schopny utvořit metodologickou koncepci, která by byla schopna postihovat 

náboženský vývoj aliterárních společenství.
12

 Dodnes je slabinou materialistického přístupu právě 

jeho materialismus, který jen nepřímo a velmi nepřesně může svědčit o duchovním charakteru té či 

oné aliterární kultury, neboť na otázku náboženské povahy kultury odpovídá prostřednictvím 

                                                 
5 Biografie Wilhelma Schmidta je převzata z díla: H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 264 a obohacena 

několika postřehy z publikace: SKALICKÝ, Karel. V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. 1. 

vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, 319 s. ISBN 80-7325-054-3. srov. str. 128. 

6     Viz příloha č.1. 

7 Prvotní význam pojmu „nejvyšší bytost“ zformuloval Andrew Lang. V jeho pojetí vychází postava nejvyšší bytosti z  

domorodé ideje „Tvůrce“ veškerenstva, která má představovat vrcholný produkt domorodé racionální spekulace o 

původu věcí. SULLIVAN Lawrence kapitole „Supreme beings“ (In: L. JONES. Encyklopedia of religion..., str. 

8867) charakterizoval náboženské fenomény nejvyšších bytostí, jakožto bytosti jejichž charakter v kulturně-

náboženských systémech odkazuje k jedinečným kvalitám bytí. Tyto kvality by se dali obecně charakterizovat jako 

transcendentní spirituální síly. Dále Sullivan dodává, že ačkoli že tyto postavy nalézáme v mnoha odlišných 

náboženských systémech, tak mezi těmito postavy nacházíme překvapivě podobné rysy. 

8 Srov. HELLER, J. MRÁZEK, M. Nástin religionistiky, uvedení do vědy o náboženstvích. Kalich. Praha, 2004. str. 

22-23. 

9 HELLER, J. MRÁZEK, M. Nástin religionistiky..., str. 23. 

10 V dalším textu je pod slovem „katolicismus“ vždy míněna jeho římskokatolická forma. 

11 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 381. 

12 Srov. WAARDENBURG, Jacques. Classical approaches to the study of religion: aims, methods and theories of 

research. pbk. ed. Berlin: Gruyter, 1999, XXIV, str. 271. 



(ne)zachovaných písemných materiálů a archeologickými nálezy.
13

 

 

Historie bádání 

Wilhelm Schmidt žil v době změny vědeckého paradigmatu, jejíž příčinou bylo zničení 

přímočarého evolucionismu etnologickou kritikou,
14

 kterou započal už Andrew Lang, jenž 

zdůrazňoval, „že je výrazný rozdíl mezi úctou k nejvyšší bytosti a mezi kulty nižších bohů.“
15

 

Andrew Lang však nebyl podle Schmidta dostatečně přesvědčivý, neboť nedokázal svoji teorii 

adekvátně metodologicky podepřít.
16

Do popředí se dostal nový přístup etnologické provenience, 

jehož záměrem bylo vymezování tzv. kulturních cyklů (Kulturkreises). Předchozí vyvrácené teorie o 

původu náboženství byly dle Schmidta předem odsouzeny k neúspěchu pro svá metodologická 

omezení. To proto, že všechny teorie o původu náboženství byly odkázány na omezené možnosti 

lidského historického poznání. Náboženské formy ranější kultury automaticky nahrazovaly 

dosavadní deklarovanou nejstarší fázi kultury, které byl připisován statut nejstaršího náboženství 

lidstva.
17

 Schmidt správně poznamenává, že tento proces neustálého vyvracení starších teorií o 

původu náboženství ustane pouze v případě, kdy se stane prapůvodní kultura se svým náboženstvím 

vědecky dosažitelnou.
18 

Wilhelm Schmidt se domníval, že se na základě svých etnologických 

výzkumů přiblížil k prapůvodní kultuře a její náboženské formě, takříkajíc na dosah ruky. 

 

Vznik oboru historie náboženství- analýza ducha doby 

Historie náboženství se rodí jako obor v období po Velké francouzské revoluci, které je charakteristické svým 

příklonem k tradicionalismu a idealismu, jakožto k protiváze vůči liberalismu a materialismu. Duch doby se 

promítl do nově vznikajícího přístupu v podobě školy přírodní mytologie, která uznala svrchovanou pozici 

nebeských božstev. Negativem této školy a celého myšlenkového proudu doby bylo přecenění idealismu na úkor 

materiální stránky věcí. V dalším vývoji došlo k převrácení hodnot a materialismus tak získával stále více a více 

na síle především zásluhou evolucionismu. Materialistický tlak doby vedl k přecenění vnější formy, jež však 

nebyla schopna uchopit esenci náboženství. Docházelo tak k programové negací všeho náboženského a 

                                                 
13 Tamtéž. 

14 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 267. 

15 HELLER, J. MRÁZEK, M. Nástin religionistiky..., str. 22. 

16 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 271. 

17 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 267-268. 

18 Tamtéž. 



duchovního. Teprve na počátku 20. století začala být reflektována nedostatečnost materialismu

19

 a zároveň „byl 

uznán jedinečný charakter lidské duše a její svobody, jež se začala překotně uskutečňovat.“

20

 Tyto a podobné 

faktory napomohly k hlubšímu vhledu do studia náboženství. Historismus jako vědní obor vystoupil do popředí 

pro svoji schopnost vyplnit mezery neholistického přírodovědného poznání. Ve stejnou dobu se historismus 

odpoutal od filosofie a stal se tak nejen objektivnějším, ale i důvěryhodnějším.  

Kulturně-historická metoda 

Východiska etnologické kulturně-historické metody 

Pád evolucionismu měl za následek upnutí se k historii kultury, která postoupila na poli ergologie, 

sociologie a hospodářství tak daleko, že byla schopna ustanovit série tzv. kulturních horizontů, v 

nichž se měly vyvíjet jednotlivé lidské kultury. Obor historie náboženství je pro Schmidta 

autonomní vědou odlišující se od svých sesterských oborů, jakými jsou psychologie či filosofie 

náboženství.
21 

Etnologové jako Ratzel, Frobenius, Graebner a Ankermann dokázali to, čeho 

materiální evolucionismus nebyl schopen. Tito etnologové se podíleli na rozvoji metody, jež měla 

být schopna zachytit a popsat vývoj aliterárních kultur s jejich náboženskými formami. Schmidt ve 

svém prvním svazku díla Ursprung der Gottesidee
22

 používá vylepšenou verzi této kulturně-

historické etnologické metody k uchopení nejvyšších bytostí Australanů. Jeho osobní přínos této 

metodě neměl spočívat pouze v (domnělé) garanci neměnné hodnoty získaných výsledků bádání,
23

 

ale i v konsistentním objasnění principů, které metodu konstituují a jež byly logicky a důsledně 

aplikovány v jeho díle UdG.
24

 

 

Metodika kulturně-historické metody 

Schmidt zjišťuje, že náboženství a kultura se vzájemně ovlivňují a utvářejí v rámci jednoduchého 

hermeneutického kruhu, tedy některé kulturní prvky se mohou stát prvky náboženskými a naopak.
25

 

                                                 
19 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 279. 

20 Tamtéž. 

21 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 266. 

22 Dále pod zkratkou UdG.  

23 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 272. 

24 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 245. 

25 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 266. 



Komparací vybraného náboženství s ostatními náboženstvími uchopuje Schmidt to
26

, co má být pro 

dané náboženství specifické
27

. V následujícím kroku se pouští do průzkumu kultury (kulturního 

cyklu) daného náboženství, což mu má napomoci k lepšímu pochopení onoho specifika, jež je pro 

vybranou náboženskou formu typické. Další fáze výzkumu je typologická, v ní badatel usiluje o 

rozřazení náboženství
28

 a náboženských fenoménů do vzájemně příbuzných skupin. Tato fáze avšak 

není součástí „statické“ typologie, která zůstává u zjištěných fakt, tak jak tomu činí dle Schmidta 

psychologie náboženství, ale něčím mnohem více.
29

 Schmidtovi zde jde o „uchopení samotné 

podstaty náboženství skrze pochopení vlivů, které náboženství formují a podílejí se na jeho 

výsledné podobě. Přístup historie náboženství pojímá náboženství jako příčinu a následek nejen 

ryze náboženských skutečností, ale i jako příčinu a následek dalších kulturních faktorů, které 

náboženství utvářejí.“
30

  

 Přínos historicko-náboženské komparativní metody má spočívat v „úsilí nalézt kauzální 

souvislosti příčiny a následku“
31

 mezi náboženskými fakty, čímž je zároveň překonána typologická 

juxtapozice.
32

 Schmidt nechce předkládat teorie, ale holá fakta v podobě přesných etnologických 

dat
33

, jež vytvářejí koherentní celek vzájemných logických vztahů na základě jejich chronologické 

následnosti.
34

 „Jedině tak lze získat vhled do kauzálních vlivů, které se aktivním vývojem, či 

pasivním přejímáním z vnějšku spolupodílely na tvorbě kulturních elementů a komplexů.“
35

 

Stanoveného cíle lze údajně dosáhnout pouze takovou historickou metodou, která v sobě zahrnuje 

psychologii jak individuální, tak sociální. Evolucionistické metody nejsou schopny tohoto 

požadavku dostát, neboť vycházejí z předsudečného (evolucionistického) hodnocení badatelů, které 

podle Schmidta zbavuje jejich teorie vědecké legitimity.
36

 

 

Z aplikace etnologické metody vyplynula dvě následující fakta. 

                                                 
26 Schmidt tím myslí „onu náboženskou skutečnost.“ 

27 V dalším textu je zaměňováno ono „specifické“ za synonymum „esenciální.“ 

28 Slovem náboženství je zde užito v plurálu. 

29 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 266. 

30  J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 266. 

31 Tamtéž. 

32 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 266. 

33 Pro lepší srozumitelnost navrhuji beze strachu z dezinterpretace slovo „datace“ zaměnit za slovo „skutečnost,“ 

neboť takováto záměna slov je dle mého názorů zcela v intencích myšlení Wilhelma Schmidta. 

34 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 275. 

35 J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 275. 

36 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 275. 



 1) Víra v nejvyšší bytost je nejvíce rozšířena mezi nejstaršími domorodými společenstvími. 

 2) Všechny etnologicky velmi staré národy věří v nejvyšší bytost.
37

 

Vezmeme-li v potaz tyto skutečnosti a porovnáme-li je s historií rozličných náboženských forem, 

pak se nám stane srozumitelnějším Schmidtovo stanovisko, podle něhož „evoluční teorie převrací 

historické pořadí vývoje náboženských forem kompletně naruby.“
38

 

 

Difuzionistická teorie o původu kultury 

Schmidt se cítí být nucen Graebnerovu metodu kulturních cyklů znovu popsat, neboť se mu jeho 

dílo Die Methode der Ethnologie.
39

 jeví jako příliš stručné a částečně nesrozumitelné. Studiem 

vývoje lidské kultury nabyl Schmidt přesvědčení o jejím monogenním zrodu.
40

 Takový názor je 

pravým opakem teorie, jež odvozuje vznik kultury z vnějšího prostředí,
41

 jímž je člověk obklopen. 

Podle Schmidta má vnější prostředí na formaci domnělé prakultury pouze sekundární vliv, jež 

nabývá na síle až v pozdějších fázích kulturního vývoje. Schmidt se domnívá, že prapůvodní  

lidstvo
42

 se rozdělilo do několika skupin, které migrovaly napříč nejrůznějším životním prostředím, 

jehož specifický charakter se pomalu otiskoval do kultury té které skupiny. Druhý (mocnější) faktor 

utvářející lidskou kulturu spatřuje v lidské duši, ve které sídlí nižší síly a schopnosti nejen člověka 

jako jednotlivce, ale i širšího lidského společenství, jakým je např. kmen. Zmíněnými sílami a 

schopnostmi míní Schmidt onu lidskou esenci, jíž nelze odvozovat z vnějšího prostředí, neboť je 

člověkem zakoušena zevnitř.
43

 Pro pořádek chci znovu upozornit, že druhý zde popsaný faktor 

považuje Wilhelm Schmidt za původnější. Vážné studium kulturní migrace vede dle Schmidta k 

poznání, že i tzv. materiální kultura má svůj základ v kultuře nemateriální. Z toho důvodu lze každý 

materiální element uchopovat jak esteticky, tak i symbolicky.
44

 

 

                                                 
37 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 133. 

38 J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 272. 

39 GRAEBNER, Fritz. Methode der Etnologie. Winter, Heidelberg 1911. 

40 Srov. SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: JONES, Lindsay. Encyclopedia of religion. 2nd ed. Detroit: 

Macmillan, Reference USA, 2005, str. 8168. 

41 Pojmem vnější prostředí je v této pasáži myšlena především „fauna, flora a klimatické podmínky nejrůznějších 

životních prostředí, v nichž se jedinec nebo kmen nachází.“ Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 

277. 

42 Prapůvodním místem vzniku lidstva měla být dle Schmidta Asie. 

43 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 276-277. 

44 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 277. 



Schmidtova kulturně-historická metoda kulturních cyklů (Kulturkreise)  

Během srovnávacího studia odlišných kultur došla difuzionisticky orientovaná etnologie ke zjištění, 

že výskyt společných prvků ve dvou kulturách není ojedinělý, ale širší. Na základě tohoto objevu 

někteří etnologové usoudili na možnost existence určitých skupin kulturních prvků sociálního, 

materiálního či mytologického charakteru, které mají společný původ. Etnologie se pokoušela 

rekonstruovat původní podoby kultury, z níž se postupně vyvinuly stávající kultury. Tyto historické 

konstrukce označila za tzv. kulturní cykly.
45

 

 Pojmem Kulturkreis se míní organický kulturní komplex, jež je schopen uspokojovat 

veškeré lidské potřeby, např. hospodářské, sociální, politické, estetické, etické a náboženské. 

Metoda kulturních cyklů počítá s tím, že každý fenomén je součástí nějakého kulturního cyklu, 

který mu propůjčuje pro sebe charakteristickou esenci. Etnologové užívající kulturně-historickou 

metodu byli přesvědčeni, že každý kulturní cyklus v sobě obsahuje jakousi esenci, která je vlastní 

pouze onomu cyklu, a proto měla být jeho součástí sui generis.
46

 

 Kulturní komplex (cyklus) je protkán nejen četnými prostorovými vztahy k ostatním 

juxtapozičně existujícím komplexům, ale i vztahy ke komplexům již zaniklým, které mu 

předcházely ale přesto na něj působí napříč časem. Čas je zakládajícím faktorem kulturního vývoje, 

neboť právě v čase dochází k rozvoji lidské duše, migraci populace a kulturnímu střetávání se 

rozličných komplexů. Etnologie má mít na rozdíl od ostatních oborů zabývajících se vývojem 

aliterárních náboženství tu výhodu, že může zřít předmět svého studia tváří v tvář. Její přístup ke 

studiu je však podmíněn vědomou „záměnou“ současných kulturních cyklů za historické kulturní 

cykly, tím mám na mysli záměnu juxtapozice prostorové za juxtapozici časovou. Avšak historická 

perspektiva je ke studiu kultury nezbytně nutná, jelikož v přítomné kultuře
47

 „jsou obsaženy stále 

působící stovky a tisíce let minulosti, a proto ji nelze dobře rozumět přítomnosti bez pečlivé analýzy 

její minulosti.“
48

 Schmidt se domnívá, že etnologie by se neměla omezovat pouze na studium 

současných přírodních národů, neboť by se tím ochudila o poznání mnohem hodnotnější (čímž 

Schmidt nepochybně myslí původ náboženství a kultury).
49

 Schmidt má za to, že akademici by 

neměli etnologii upírat její „vavřín,“ jenž ji vymohl Pére Lafitau tvrzením, „že přírodní národy 

představují minulé fáze lidstva a že jsou živoucími relikty minulosti.“
50

 Z dnešního hlediska je 

                                                 
45 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 128. 

46 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 277. 

47 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 278. 

48 J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 278. 

49 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 278. 

50 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 278. 



Lafitauovo tvrzení vědecky neudržitelné, stejně tak i teorie o původu náboženství Wilhelma 

Schmidta, která z Lafitauova axiomu vychází.51 

 

Cíle kulturně-historické metody definoval Wilhelm Schmidt následujícím způsobem:
52

 

1. Pomocí nástrojů podoby a kvantity (srovnávaje kulturní podobnosti) rozpoznat vztahy 

vzájemné podobnosti kulturních elementů v (geografickém) prostoru, jež tvoří kulturní 

cyklus. 

2. Ustanovit specifické prostředky, které by byly schopny poukázat směrem k určitějšímu 

dějinnému období (jejichž výsledkem by bylo zjištění prostorové lokace, kontaktu, slučování, 

křížení, překrytí a transformace většího kulturního komplexu na celý kulturní cyklus) a 

časové následnosti kulturních fenoménů, a takto ustanovit tzv. kulturní vrstvy 

(Kulturschichten). 

3. Vysvětlit vnitřní a vnější příčiny kulturního vývoje. 

4. Prozkoumat problematiku původu jednotlivých složek kultury, např. nástroje, instituce, 

rodina, stát a náboženství. 

 

Schmidtovo kritérium „kulturních vztahů“ je zakládajícím prvkem pro tvorbu kulturních komplexů. 

Henryk Zimoń tvrdí, že právě v tomto kritériu se nejvíce projevuje Schmidtova subjektivita a tím 

pádem i tendenčnost jeho výzkumu. Subjektivita měla hrát významnou roli v hypotetickém 

konstruování vztahů mezi kulturními fenomény. Schmidt měl „přecenit hodnotu kritéria kulturních 

vztahů a kognitivní možnosti kulturně-historické etnologie.“
53

 

 

Vztah mezi kulturním komplexem a jeho prvky 

Schmidt si uvědomuje, že zkoumáme-li osamocené prvky nějakého kulturního cyklu, nebo více 

kulturních cyklů zároveň, pak musíme vzít v potaz velikou časovou i prostorovou vzdálenost, jež je 

od sebe odděluje. Je třeba počítat s časem, který urazí např. nějaký kulturní prvek během své 

migrace z jednoho kulturního komplexu do druhého, navíc je potřeba zjistit, v jaké době migrace 

prvku začala. Zkoumáme-li celý kulturní komplex, pak navíc musíme připočíst nejen dobu trvání 

migrace, ale i čas, jenž byl nezbytný k utvoření komplexů z jednotlivých kulturních prvků. 

Historická metoda postupuje antichronologickou metodou výzkumu, kdy od přítomnosti postupuje 

                                                 
51 Lafitauova argumentace je představena v jeho díle Mours des sauvages ameriquains, comparees aux moeurs des 

premiers tems. 

52 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 245. 

53 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 245. 



směrem k nejstarší minulosti lidstva.
54

 

Schmidtova kategorizace kulturních cyklů
55

 

Charakteristickým a neměnným prvkem kulturního cyklu je uspokojování nejzákladnějších lidských 

potřeb, jež mají být dle Schmidta taktéž neměnného charakteru. Kulturní cyklus je tak vposledku 

založen na sociální struktuře a ekonomických vztazích společnosti. „Chce-li být etnologie 

skutečnou vědou, pak musí být schopna uchopit a dokázat četné souvislosti a vztahy,“
56

 kterými 

jsou kmeny, národy a kultury propojeny v čase. Míněné uchopení a dokazování však nesmí skončit 

u pouhých teoretických hypotéz, Schmidt žádá po etnologii jasná a objektivní kritéria,
57

 jež by 

kulturní fenomény dokázala rozřazovat na základě kritérií: formy, kvantity, kontinuity, nebo stupně 

příbuznosti, s jejichž pomocí se zjišťuje a určuje zeměpisné rozšíření kulturních okruhů a jejich 

vývoj v čase.
58

 

 

 

 

Schmidt detekoval tři stupně kultury: 

1) Primitivní stupeň je charakteristický pro tzv. stádium sběru, kde muž loví a žena sbírá 

plody. Nedochází zde k žádnému obdělávání půdy. Na tomto stupni se rozlišují čtyři 

následující kulturní cykly: rovníkový cyklus exogamické monogamie, jižní cyklus 

pohlavního totemismu, arktický exogamický cyklus s rovnoprávností obou pohlaví a cyklus 

tzv. bumerangu. Ve všech těchto cyklech platí víceméně patriarchální právo. Všechny tyto 

kultury „ukazují na ještě starší primitivní kulturu, skutečnou prakulturu,“
59

 která však asi 

nebude nikdy objevena v přímé podobě. 

2) Primární stupeň obsahuje 3 kulturní cykly, které se nemusely utvářet v chronologickém 

pořadí, takže některé kultury mohly některý z těchto cyklů přeskočit. Schmidt má za to, že 

tyto 3 cykly se vyvíjely po dlouhou dobu bez vzájemných kontaktů a až v pozdějších fázích 

docházelo vlivem střetávání se ke zcela originálním kombinacím nejrůznějších prvků z 

těchto tří cyklů. Na podobný vývoj usuzuje Schmidt i u níže popsaných tzv. sekundárních 

kultur. 

                                                 
54 J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 279. 

55 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 129-131. 

56 J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 277. 

57 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 277. 

58 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem...,str. 129. 

59 K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str.130. 



Mezi primární kultury patří: kulturní cyklus velké patriarchální rodiny kočovných pastevců, 

patriarchální exogamický cyklus totemických velkých lovců a matriarchální exogamický 

kulturní cyklus drobných rolníků. Tyto tři kulturní cykly mají svým zastoupením mezi 

domorodými národy převažovat.
60

 

3) Sekundární stupeň zahrnuje dva kulturní cykly a to kulturní cyklus svobodného 

patriarchátu a kulturní cyklus svobodného matriarchátu. 

4) Pomyslný vrchol Schmidtovy konstrukce tvoří rozvinuté asijské, evropské a americké 

antické kultury. 

 

Tento kulturní přehled představuje jakousi základní kostru vývoje lidských kultur v čase,
61

 ostatně 

Schmidt měl svému dělení kulturních cyklů rozumět spíše v genetickém než typologickém 

smyslu.
62

 Pro kultury v primitivním stupni vývoje má být charakteristická kulturní izolovanost a 

absence vnějších kontaktů s ostatními kulturami světa, jakožto i velmi zdlouhavý proces kulturně-

náboženského vývoje, který není povzbuzován žádnými vnějšími impulzy či migrací, která proces 

vývoje urychluje. Právě k tomuto stupni kulturního vývoje řadí Wilhelm Schmidt současné tzv. 

přírodní národy, u nichž se tudíž nepředpokládá žádný překotný kulturně-náboženský vývoj, který 

by badateli znemožňoval nahlížet do dávné historie lidstva. Kulturní vývoj začal být podněcován 

vnějšími kontakty s okolním světem „zpočátku skrze získávání či výměnu žen, později formou 

primitivního obchodu“
63

 Čím více se kultura dané skupiny rozšiřovala a stávala se komplexnější, 

tím více se dostávaly ke slovu migrace a obchod, jež se staly předními cestami kulturní difuze.
64

 

 Schmidtův koncept kulturních okruhů předpokládá trvalou/stálou podobu kulturních 

elementů, které okruh utvářejí. Navíc Schmidt užívá tohoto konceptu podvojně, první význam 

spočívá v geografickém rozšíření okruhu a druhý v samotném obsahu okruhu.
65

 

 

                                                 
60 Srov. SCHMIDT. W, KOPERS. W, Völker und Kulturen: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker. I. Teil, 

 Josef Habbel, 1924, str. 298. 

61 Srov. STARK, Rodney. One true God: historical consequences of monotheism. Princeton: Princeton University 

Press, c2001, str. 40. 

62 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 246. 

63 R. STARK. One true God..., str. 40. 

64 Tamtéž. 

65 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 246. 



Sociální ekonomie aliterárních kultur 

V poválečném sborníku Völker und Kulturen
66

se Wilhelm Schmidt opět zaměřuje na studium tzv. 

aliterárních domorodých společností. Prvotní podobou společenské organizace je rodina, která se 

časem rozšířila až do velikosti kmene. Proces rozrůstání rodiny měl mít fatální vliv na svobodu 

jedinců. Většina z nich totiž byla během procesu podmaněna muži z vládnoucí vrstvy, která časem 

získala podobu státu. Příčina tohoto doprovodného procesu tkví v skupinkách mužů, kteří svou 

fyzickou převahou ve skupině začali prosazovat svoje zájmy.
67

 

 Schmidt téměř idylicky popisuje domorodou formu tzv. primitivního stupně kultury
68

 

společnosti, v níž má největší váhu rodinný život, zatímco ekonomické skutečnosti jsou zcela na 

druhé koleji. Prvotní rodinné kulturní pravidlo spatřuje Schmidt v exogamní monogamii, což zcela 

(a ne náhodou) odpovídá prvním kapitolám knihy Genesis. Partnerské role mají být v prvotní rodině 

vyvážené, partneři se mají vzájemně milovat, stejně tak i své děti. Společenské uspořádání takovéto 

rodiny má dle Schmidta vést k stále více a více vznešenějšímu etickému životu. 

 Primární stupeň kultury
69

 demonstruje Schmidt nomádskou společností, kde se muži 

sdružují do skupinek na základě svého věku. Spojovacím článkem těchto skupinek má být totem, 

který všechny muže sjednocuje v tajném společenství.
70

Iniciační rituál se tak stává nezbytným 

nejen pro vstup do tajného společenství, ale především pro vstup do skupiny samotné. Iniciace 

duchovně spojuje každého muže ve skupině se všemi ostatními. Duchovní spřízněnost má 

přesahovat i na druhé pohlaví, a proto mají muži s ženami žít na tomto primárním stupni v 

harmonii. Z etických ideálů primitivních a primárních kulturních cyklů má pramenit i smysl pro 

soukromé vlastnictví nebo chápání posvátného charakteru manželství.
71

 

 

Kritika Schmidtovy etnologické práce 

Henryk Zimoń shrnuje kritiku Schmidtových následovníků do čtyř hlavních a především 

                                                 
66 Viz Collection: Der Mensch aller Zeiten; Natur und Kultur der Völker der Erde Bd. 3 

 1. T. Gesellschaft und Wirtschaft der Völker, von W. Schmidt und W. KoppersCollection: Der Mensch aller Zeiten; 

67 Srov. W. SCHMIDT, W. KOPERS. Völker und Kulturen..., str. 297-298. 

68 V Schmidtově typologizaci kulturních cyklů je primitivní stupeň kultury nejblíže nejstarší předpokládané podobě 

lidské kultury. Srov. Schmidtova typologizace 3 stupňů kultury v kapitole Schmidtova kategorizace kulturních cyklů. 

69 Podle pragmtické kategorizace Schmidtových pojmů „primitivní kultury“ Henryka Zimońa  Anthropos. Bd. 81, H. 

1./3. (1986), str. 248 nelze z textu vyvodit, zda Schmidt pojednává o současných pasteveckých etnicích (primitivní 

kultura III.) či pasteveckých etnicích starověku (primitivní kultura II.), nebo o prvotní podobě pastevecké kultury 

vůbec (primitivní kultura I.). 

70 „secret society.“ 

71 Srov. W. SCHMIDT, W. KOPERS. Völker und Kulturen..., str. 298-299. 



přehledných bodů: 

1. Vzájemná závislost sobě podobných kulturních prvků na podkladě kulturních vztahů mezi 

kulturami je logickým argumentem, avšak při určování případných vztahů mezi prvky vždy 

vstupuje do hry badatelova subjektivita v podobě „jeho citu pro věc.“ 

2. Koncept kulturních cyklů nevysvětluje jednu z hlavních Schmidtových tezí o trvalém 

uspokojování základních potřeb člověka kulturním cyklem. Navíc organická propojenost kulturních 

prvků v daném cyklu nemusí odpovídat logickým souvislostem. 

3. Koncepce kulturních cyklů byla opuštěna nakonec i samotnou Vídeňskou školou. Příčina 

neúspěchu této metody spočívala v původní predestinaci této metody na kulturní podmínky Oceánie 

a nikoli univerzálně na celý svět. Bádání Vídeňské školy dokazuje daleko větší stratifikaci a 

diferenciaci domorodých kultur, než Schmidt předpokládal. Novější bádání se domnívá, že 

komplikovaný historický proces vývoje lidských kultur až do dnešních dní nemůže obsáhnout a 

vysvětlit jednoduché schéma kulturních cyklů. 

4. Aby se etnologie mohla přidržet více či méně relativní chronologie, pak musí brát v úvahu psané 

prameny a ústní tradice, stejně tak jako prehistorické a archeologické výzkumy. Metoda kulturních 

cyklů měla za to, že si bez závěrů těchto „pomocných věd“ sama vystačí.
72

 

 

 Gaster z přísně evolucionistické pozice kritizuje Schmidtovo rozdělení společenských 

organizací, především v tom, že by pastevecké a zemědělské společnosti mohly existovat na jednom 

místě vedle sebe. Kritik se domnívá, že tyto dvě podoby společenského uspořádání následují přísně 

po sobě.
73

 Na druhou stranu Gaster podle mého názoru správně poznamenává, že „společenské 

uspořádání domorodců nikde nepoukazuje na tak idylické a tolik etické koncepce, jaké Schmidt 

domorodcům připisuje.“
74

 Gaster nezpochybňuje hodnotu etnologických fakt z okruhu domorodých 

společenství, která jsou Schmidtovým primárním cílem, ale je spíše skeptický k jejich interpretaci.
75

 

Pravdou zůstává, že Schmidtovy teorie svoji šíří několikanásobně přesahovaly interpretačních 

možnosti zjištěných „faktů.“
76 

 

Horynův názor na Schmidtovu teorii vychází z etnologických pozic. Jelikož byly vyvráceny 

závěry kulturně-historické metody, např. jedna ze stěžejních Schmidtových teorií o Pygmejích 

                                                 
72 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 252. 

73 Srov. W. SCHMIDT, W. KOPERS. Völker und Kulturen..., str. 299. 

74 SCHMIDT. W, KOPERS. W, Völker und Kulturen: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker. I. Teil, 

 Josef Habbel, 1924 , str. 299. 

75 Srov. W. SCHMIDT, W. KOPERS. Völker und Kulturen..., str. 300. 

76 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 254. 



jakožto nositelích prvotní kultury,77 tak i veškeré důkazy referující o urmonotheistickém charakteru 

jejich náboženství pozbyly na významu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionistika 

Depravační teorie 

„Podle Schmidta se zachovala původní idea Boha ve své relativně nejčistší podobě, ve víře 

nomádských kmenů věřících v nebeského Boha, z ostatních kultur se měla vytratit.“
78

 Příčinou 

jejího vytracení mělo být vytlačení jinými formami náboženských věr a to buď vinou procesu 

                                                 
77 Tamtéž. 

78 SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: L. JONES. Encyclopedia of religion..., str. 8169. 



kulturně-náboženského míšení s novějšími (depravovanými) náboženskými formami, nebo vinou 

jiného jevu, jímž je přirozená tendence lidstva k duchovně-morální regresi. V takto 

„poznamenaných“ společenstvích došlo k „zatemnění“ monoteistického charakteru jejich 

původního náboženství jinými náboženskými formamy např. kultem slunce, vírou v magii a 

totemismus či kultem země matriarchálních společenství, lunární mytologií nebo kultem předků.
79

 

Především v kulturním cyklu arktické kultury má být depravační proces „roztříštění“ nejvyšší 

bytosti zvláště dobře patrný. V závislosti na primárním zdroji potravy daného společenství je 

univerzální moc80 a podoba nejvyšší bytost zúžena na sféru, které společenství poskytuje obživu. 

Tak se z nejvyšší bytosti stává např. (pouhý) Pán zvěře atd. Schmidt nepopisuje výše zmíněný 

proces ve smyslu „zúžení“ univerzálního do partikulárního, ale jakožto „štěpení“ univerzální moci 

nejvyšší bytosti na její individuální projevy.81 

 Další příčinou depravace Urmonotheistického náboženství je postava praotce kmene, která 

se vyskytuje ve všech prakulturách lidstva a hraje důležitou roli v iniciačních rituálech. Postava 

praotce kmene zatlačuje postavu nejvyšší bytosti, především setká-li s matriarchální kulturou, 

v jejímž rámci postava praotce nabývá lunárních rysů. Kombinace solární mytologie s totemisticko-

patriarchálním kulturním okruhem pasuje praotce kmene do pozice syna nejvyšší bytosti, který je 

ztotožňován s ranním sluncem, zatímco nejvyšší bytost je ztotožňována se stárnoucím sluncem, 

které je ranním sluncem vytlačováno. 

 Problematika teodiceje taktéž přispívá k štěpení jednoty nejvyšší bytosti, jelikož její 

absolutní dobrota vylučuje jakoukoli možnost participace na zlu. Zlo proto musí být jiného 

tajemného (božského) původu, který nemá s nejvyšší bytostí nic společného. Nelze však v žádném 

případě hovořit o dualismu, neboť dobrá nejvyšší bytost je daleko silnější a významnější… než 

bytosti zla.“82 

 Výskyt ženy (manželky) a potomků nejvyšší bytosti taktéž způsobuje depravaci prvotních 

představ. U kmenů, kde se podobné představy objevily, lze dle Schmidta snadno identifikovat jejich 

pozdější vzestup vlivem solární nebo jiné mytologie. V nejprvotnější podobě neměla mít nejvyšší 

bytost po svém boku žádnou ženu ani potomky. Toto domnění má potvrzovat absence této představy 

u etnologicky nejstarších kmenů, kde je samotná otázka po ženě či dětech nejvyšší bytosti 

považována za nepatřičnou nebo dokonce za směšnou.83 

 

                                                 
79 Srov. SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: L. JONES. Encyclopedia of religion..., str. 8169. 

80 Viz příloha 2.6. 

81 Srov. SCHMIDT, Wilhelm. Handbuch der vergleichenden Religionsgeschichte. Ursprung und Werden der Religion. 

Münster i. W. 1930. str. 65-66. 

82 W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden.., str. 74. 

83 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden.., str. 66. 



Zárodky depravace uvnitř Urmonotheistického náboženství 

Schmidt připouští, že u některých etnik či kmenů, jež jsou typologizovány jako Urmonotheistická, 

se vyskytuje víra ve dvojici či dokonce trojici nejvyšších božstev. Většinou však jedno z těchto 

božstev stojí v popředí. Příčina této abnormality má spočívat v propojení božství nejvyšší bytosti se 

zbožštělou představou prvotního lidského páru, jenž je považován za zakladatele kmene. 

Následkem tohoto procesu má být oddělení některých atributů a funkcí od nejvyšší bytosti a jejich 

připsání dvěma na sobě nezávislým zbožštělým postavám, jejichž pravý původ byl již výše 

vysvětlen. Vzniknuvší náboženský novotvar má u Masajů podobu bílého, černého a červeného 

boha. Do podoby bílého boha se měla redukovat původní nejvyšší bytost, černému bohu je připsán 

fenomén bouře a deště, jemuž má vládnout. Schmidt zde poznamenává, že fenomén deště je z 

hospodářských důvodů pro kočovné Masaje životodárným, a proto nejdůležitějším náboženským 

atributem. Červený bůh je taktéž bohem bouře, ale pouze v jejím negativním významu ničení a 

smrti, čímž na sebe přebírá i sankcionování morálních přečinů.
84

 

 

Schmidtova filosofie dějin 

Schmidt „byl stoupencem myšlenky přímočarého dějinného rozvoje zcela v duchu dějin spásy nebo 

novověké představy pokroku, a do ní též vtěsnával svoje pojetí dějin náboženství.“
85

 Bůh měl na 

počátku lidských dějin zjevit prvním lidem nejdokonalejší možnou formu náboženství. Z hlediska 

evolucionismu si tedy nelze představit její následný vývoj, neboť dokonalejší náboženská forma v 

Schmidtově koncepci není brána v potaz. Proud času měl mít na podobu dokonalé náboženské 

formy nepříznivé následky, které Schmidt označuje za „degenerativní.“ Historie náboženství je v 

Schmidtově pojetí historií regrese náboženské formy. Schmidtův koncept pracuje s dialektickým 

vztahem vývoje a úpadku, který má panovat mezi hmotnou kulturou (k níž Schmidt přiřazuje i 

rozvoj intelektu a s ním spojený rozvoj technologií) a nábožensko-morální úrovní lidstva. Čím více 

je jeden z faktorů na vzestupu, tím více je upozaďován druhý faktor. Jedinou historickou výjimkou 

vyňatou z tohoto kauzálního zákona představuje křesťanství, jež je schopno oba dialektické faktory 

v sobě pozitivně syntetizovat. Křesťanství má představovat návrat k původnímu náboženství lidstva 

a jeho pozvednutí na vyšší úroveň.
86

  Za hlavní příčinu náboženské degenerace určil Schmidt 

vnitřní sklon člověka k regresi v duchovní a morální sféře bytí a kulturní střetávání se s kulturami 
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85 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 381. 

86 Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 382. 



na nižší náboženské rovině. Spojitost mezi příčinami regrese a katolickou doktrínou o dědičném 

hříchu je v tomto místě Schmidtova myšlení více než zřetelná. Na druhou stranu výsledky 

Schmidtovy práce nebyly nikdy oficiálně přijaty katolickými teology, které Schmidtova exegeze 

prvních stran knihy Genesis uváděla do rozpaků.
87

 

 

Schmidtovo pojetí zjevení 

Charakter prvotního zjevení 

Následující odstavec dokazuje, jak těsně propojuje Schmidt etnologii se zprávou o stvoření a pádu 

člověka v knize Genesis.
88

 Schmidt usuzuje, že duše domorodců musela být zasažena něčím velkým 

a mohutným, co dalo sílu a jednotu této víře nejen vzniknout, ale i přetrvat.
89

 Síla onoho „zasažení“ 

vylučuje jak subjektivní, tak materiální podstatu této zkušenosti, neboť obě dvě varianty by nikdy 

nemohly nabýt dostatečné razance, aby se uchovaly po tak dlouhou dobu.
90

 Schmidt tvrdí, že: 

„Těmto lidem se tedy musela tehdy ukázat mocná a imponující osobnost, která jejich intelekt 

spoutala zářícími pravdami, jejich vůli svázala vznešenými vysokými přikázáními a jejich srdce si 

získala svou okouzlující krásou a dobrotou.“
91 

 

Skalický tvrdí, že Schmidt pouze naznačuje to, že by jeho objev mohl být důkazem boží 

existence a jejího projevení s počátkem časů, což mají explicitně tvrdit až jeho žáci jako např. W. 

Koppers nebo F Lipowski.
92

 Domnívám se však, že se v tomto bodě Skalický mýlí, ve své 

domněnce nejsem sám, neboť stejně tak i Rodney Stark připisuje Schmidtovi explicitní tendenci 

vysvětlit podobnosti mezi náboženstvími celého světa na základě pradávného „univerzálního 

zjevení,“
93

 na jehož základě nelze jinak než předpokládat, „že na úsvitu lidstva si byla všechna 

náboženství podobná.“
94

 I Schmidtův kritik profesor Joseph Götz zhodnotil v roce 1957 

Schmidtovo dílo jako práci, která je ve svých základních liniích a výsledcích (především co se týká 

                                                 
87 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 255. 

88 Srov. R. STARK. One true God..., str. 40. 

89 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 134. 

90 Tamtéž. 

91 K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 134. 

92 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 135. 

93 Srov. R. STARK. One true God..., str. 40. 

94 Srov. R. STARK. One true God..., str. 40. 



teorie prvotního zjevení) závislá na dogmatu o zjevení.
95

 

 

Původ prvotního náboženství 

Už na počátku svých etnologických prací byl Schmidt fascinován otázkou původu náboženství. „Až 

do roku 1930 zastával podvojné stanovisko.“
96

 Původ monoteistického charakteru víry dnešních 

domorodých kmenů přičítal kauzálnímu myšlení domorodců a jejich sklonem k personifikaci. Na 

druhé straně ve svých teologických pracích
97

, jež nejsou založené na etnologických základech, ale 

na spekulacích, vyzdvihuje zjevení jako jeden z pramenů náboženství, který nesmí být opomenut v 

humanitních vědách.  

 Od roku 1930 již se více nezmiňuje o personifikační tendenci domorodé mysli na úkor 

upřednostnění teleologického myšlení domorodců, které je velice blízké myšlení kauzálnímu. 

Kauzální myšlení má být přirozenou cestou k poznání
98

 nejstaršího náboženství lidstva, „avšak není 

schopno zcela vysvětlit všechny prvky domorodého náboženství.“
99

 Jak kauzální, tak teleologické 

myšlení domorodců však dle Schmidta nestačí k vysvětlení původu náboženství. Vrcholem 

kauzálního myšlení je představa božstva jako Tvůrce,100 která však nepostihuje osobní živý vztah 

věřícího k Bohu. 

 Mezi léty 1930-1933 Schmidt aktivně hájí v akademických diskuzích o nezbytnosti 

hodnotově neutrální vědy, která se musí odpoutat od teologie, dva prameny lidského poznání, těmi 

mu jsou rozum a zjevení. S tím, že zjevení má poskytovat hlubší poznání reality, než poznání ryze 

rozumové. Jeho vlastní argumentace ho přivedla k závěru o nadřazeném a hlavním zdroji 

náboženství, který má spočívat ve zjevení. K podpoření své teze si vypomáhá etnologickými 

úvahami. Např. víra samotných domorodců počítá s nadpřirozeným původem svého náboženství, 

které jim bylo darováno přičinlivou, dobrou a svatou bytostí. 

 Podle Henryka Zimońa si měl být Schmidt vědom hypotetičnosti své teorie, kterou měl 

chápat jako jeden z mnoha pokusů o vysvětlení původu náboženství, sic jeho teorie měla být 

pokusem nejvíce pravděpodobným z tehdy navržených hypotéz.
101

 

                                                 
95 Srov. PETTAZZONI, Raffaele, 1958. Das Ende des Urmonotheismus, Numen. Vol. 5, Fasc. 1, str. 161. 

96 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 250. 

97 Viz SCHMIDT, Wilhelm. Die Uroffenbarung als Anfang der Offenbarungen Gottes: aus Religion, Christentum, 

Kirche : eine Apologetik für wissenschaftlich Gebildete. München: Kösel & Pustet. 

98 Schmidt bohužel nespecifikoval nakolik je toto poznání vůbec možné Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s 

Theory..., str. 250. 

99 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 250. 

100 Viz příloha 2.3. 

101 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 250-251. 



 

Nejvyšší bytost jakožto výsledek etnologického bádání 

„Na základě tvrzení Andrewa Langa, že víra v existenci „Nejvyšší bytosti“ nemůže být vyvozena z 

animismu…,“
102

 se Schmidt se pouští do průzkumu nejmladších kulturních cyklů, mezi kterými 

hledá cykly s nejranějším etnologickým stářím, které odhaluje u asijských Pygmejů a Pygmoidů, 

australských Lulinů či Kuranaiů, sibiřských Samojedů a Korjaků atd.
103

 V druhém kroku se začíná 

zabývat jejich náboženstvím. Dochází k závěru, že nejranější cykly uchovávají víru v nejvyšší 

bytost v nejméně depravované podobě, a že se tato víra zde nachází v takové formě a síle, že nelze 

zpochybňovat její výsadní postavení v těchto kulturách.
104

 Na základě svého bádání se Schmidt 

domnívá, že víra v nejvyšší bytost byla univerzální součástí náboženství nejstarší lidské prakultury. 

Na univerzálnost této víry usuzuje z etnografických materiálů
105

, které mají dosvědčovat výskyt této 

víry ve všech koutech světa.
106

 Schmidtovo předporozumění předpokládá představu, podle které 

nejméně civilizované domorodé národy představují podle evolučního vývoje nejstarší dochované 

fáze lidské kultury. Čím více byl určitý domorodý kmen izolován, tím víc má vzrůst 

pravděpodobnost, že si udržel takovou podobu kultury, která je k pomyslné prakultuře nejblíže. 

Schmidt nepopírá přítomnost starších kulturně-náboženských prvků v novějších kulturně-

náboženských systémech, což je umožněno kritériem kontinuity. Kritériu kontinuity však 

nepostačuje k pomyslnému přemostění mezi dnešní tzv. primitivní kulturou a nejpůvodnější 

(hypotetickou) prakulturou. Spojujícím článek mezi oběma časově od sebe vzdálenými kulturami je 

další typ tzv. starověké domorodé kultury, kterou lze zpětně rekonstruovat ze současné domorodé 

kultury za použití sufragační metody.
107

 

 

Schmidtovy teologické spekulace ohledně fenoménu Božího prazjevení. 

Historický průběh Božího prazjevení začíná dle Schmidta na počátku samotného lidstva. Jestliže si 

křesťanství nárokuje univerzální platnost pro celé lidstvo, pak nemůže a ani nesmí vyloučit žádnou 

                                                 
102 HELLER, J. MRÁZEK, M. Nástin religionistiky, uvedení do vědy o náboženstvích. Kalich. Praha, 2004, str. 

22. 

103 Viz K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 132. 

104 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 132. 

105 Tyto etnografické materiály jsou finálním produktem Schmidtovy etnologické metody za použití kritéria 

kvantity a podobnosti, tak jak je toto prezentováno v VI. Svazku UdG. Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s 

Theory..., str. 249. 

106 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 132. 

107 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 249. 



část lidstva z univerzálních dějin spásy, které začínají zjevením Boha. Tvrdí-li křesťanství, že je 

náboženstvím vykoupení všech lidí, pak musí toto vykoupení začínat už v momentě pádu člověka, 

kdy potřeba vykoupení ostatně vznikla.
108

 Schmidt se vyrovnává s existencí nekřesťanských 

náboženství poukázáním na jejich přípravnou a prozatímní funkci, jejich legitimita je před Bohem 

ze soucitu oprávněná do té doby, než nekřesťanští vyznavači budou vůbec připraveni na Boží 

zjevení (v podobě zvěsti o Ježíši Kristu) adekvátně odpovědět. 

 Přestože se z materiální podoby kultury nedochovalo vůbec nic, takže dnešní archeologie 

není schopna o situaci prvotního lidstva podat žádná svědectví, tak je dle Schmidta „přísně povinné 

v této otázce zachovávat katolické učení“
109

 o stvoření člověka k nadpřirozenému cíli a tedy nikoli 

k záhubě. K takovému cíli mělo člověka dovést nadpřirozené náboženství, které si člověka 

podmanilo svoji pravdou pramenící ze zjevení.
110

 Schmidt se osobně domnívá, že první lidé zakusili 

nadpřirozené Boží zjevení a z něho plynoucí darované náboženství, podle kterého nějaký čas žili, 

avšak nebyli schopni se ho dlouhodobě držet. Svým stanoviskem se Schmidt přiklání ke 

středověkým františkánským teologickým spekulacím, neboť na tuto otázku Písmo ani tradice 

neodpovídá. Schmidtova jistota ohledně skutečnosti Božího prazjevení je podložena teologickou 

úvahou o nesmyslnosti lidské existence prvních lidí, kteří by bez zkušenosti s Božím zjevením byli 

odsouzeni k záhubě.
111

 

 

Zde předestřená úvaha dokazuje, že Schmidtovo předporozumění se nekriticky odvíjí od katolické 

naukové doktríny, která zodpovídá otázku předurčenosti stvořeného člověka.112 Schmidt se takto 

ohrazuje především proti myšlence evolucionismu, která první lidi odděluje od možnosti poznání 

Boha a tím pádem i od možnosti spásy. Schmidtův způsob práce je odvozen z tomistické filosofie, 

pro niž je charakteristické kauzální myšlení, toto myšlení se spolupodílí i v hledání odpovědi na 

otázku původu Boha. Schmidt se však paradoxně v nejhlubší rovině svého bádání odklání od 

tomistického filosofického racionalismu, který si k odpovědi vypomáhá užitím kauzality a vede k 

jeho uchopení ve smyslu tzv. boha filosofů, tedy jako boha „první příčiny“. Schmid ale dochází k 

přesvědčení o zjeveném původu náboženství, které svým neracionálním východiskem k odpovědi 

odporuje zbytku díla UdG.
113

 

 Schmidt ve svém bádání dokazuje přítomnost „ušlechtilých Božích pravd“ mezi domorodci, 

                                                 
108 Srov. W. SCHMIDT. Die Uroffenbarung als..., str. 1-2. 

109  R. STARK. One true God..., str. 4. 

110 Srov. W. SCHMIDT. Die Uroffenbarung als..., str. 3-4. 

111 Srov. W. SCHMIDT. Die Uroffenbarung als..., str. 5. 

112 Na tento nezpochybnitelný fakt opakovaně upozorňoval Raffaele Pettazzoni. 

113 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 254. 



čímž relativizuje přímočaré evoluční stanovisko počítající s postupným rozvojem lidského 

poznání.
114

 Tyto pravdy měly být podle Schmidta do člověka „vlity“ v momentě Božího zjevení. 

Pozůstatky těchto vznešených pravd mezi domorodci podle Schmidta svědčí o síle zážitku zjevení, 

jež měla být taková, že v lidech zanechala nesmazatelné stopy navzdory všem důsledkům pádu.
115

 

Výše předložená argumentace poodhaluje psychologičnost tohoto aspektu Schmidtovy teorie, jež 

spočívá na předpokladu hlubokého oslovení domorodé duše skrze zjevení, síla takového zážitku se 

pak měla z generace na generaci přenášet blíže nespecifikovaným mechanismem. Jen pro doplnění 

se nabízí zmínit způsob předávání náboženské zkušenosti ve starověkém Izraeli, jehož jádrem bylo 

vyznání víry
116

, které bylo vštěpováno následujícím generacím. Čistě hypoteticky mohl Schmidt 

předpokládat, že k podobnému předávání náboženské zkušenosti mohlo docházet i v iniciačních 

rituálech domorodých kmenů. Absence jakýchkoli faktů, jež by k podobné možnosti interpretace 

otvíraly cestu, však nedaly Schmidtovi prostor k dovedení své argumentace do konce. 

 

Schmidtova koncepce nejvyšší bytosti 

Depravační hypotéza získávala stále více stoupenců především proto, že dle Schmidta stále větší 

počet etnologů docházel k závěru, jenž potvrzuje existenci nejvyšších bytostí. Schmidt označil 

etnologickou metodu kulturních cyklů za nejdůležitějšího spojence historie náboženství pro její 

schopnost datace etnologického věku nejvyšších bytostí, které se mezi sebou navzájem v určitých 

aspektech odlišují. Pomocí metody kulturních cyklů je však možné odhalit a chronologicky datovat 

v jakém období se ta či ona podoba nejvyšší bytosti poprvé vyskytla.
117

 Víru v nejvyšší bytost 

jakožto nejstarší náboženskou formu považuje Schmidt za nevyvratitelný fakt, jenž lze vědecky 

ověřit. 

 Wilhelm Schmidt tvrdí, že etnologicky nejstarší přírodní národy uctívají jediného boha. K 

podepření svého tvrzení si vypomáhá etnologickými fakty, sebranými mezi současnými přírodními 

národy. K podpoře tvrzení o jedinosti uctívaného boha poukazuje Schmidt na fakt, že nejvyšší 

bytosti nemají po svém boku žádnou ženu či potomky a pokud ano, pak je výskyt této „rodiny“ 

nejvyšší bytosti připsán pozdějším vlivů. Nejvyšší bytost má být také neskonale dobré a morální 

povahy. Přítomnost zla ve světě tedy není jejím dílem, ale dílem buď jí antagonistické bytosti anebo 

lidské svévole překračující „morální mantinely,“ které nejvyšší bytost člověku uložila. Konečně 

                                                 
114 Srov. W. SCHMIDT. Die Uroffenbarung als..., str. 5. 

115 Srov. W. SCHMIDT. Die Uroffenbarung als..., str. 6. 

116 Obsahem vyznání víry Izraele v modlitbě „slyš Izraeli“ je připomenutí a přisvojení si Božích spasitelských 

zásahů ve prospěch svého lidu. 

117 Srov. J. WAARDENBURG. Classical approaches..., str. 274-275. 



jedním z nejzávažnějších argumentů, který nabourává evolucionistický pohled na svět, je víra ve 

stvoření světa ex nihilo, jež vystupuje do popředí u nejstarších severoamerických indiánských 

kmenů. Představa creatio ex nihilo na rozdíl od evolucionismu věří, že nejvyšší koncentrace 

tvůrčí/vývojové síly stála na počátku stvoření a ne v plynoucím proudu času. Vroucí vztah k 

nejvyšší bytosti odvozuje Schmidt z časté modlitby a obětní praxe. Existuje-li tedy vroucí vztah 

mezi člověkem a nejvyšší bytostí, která o člověka jeví zájem, pak nelze považovat nejvyšší bytost 

za vzdáleného prvopočátečního hybatele, který stojí odděleně od světa.
118

 

 Přehlednou definici nejvyšší bytosti podává Schmidtův stoupenec Hebert H. Farmer, podle 

něho je nejvyšší bytost: „Stvořitelem světa, nejpůvodnější zdroj požehnání a štědrosti, k níž se lidé 

obrací, když vše ostatní selže, dále je také zakladatelem, strážcem i soudcem kmenové a 

individuální morálky a jakožto božstvo je často umisťována na nebe.“
119

 Farmer si všímá 

Schmidtova faktografického nedostatku spočívajícího v „zamlčení“ nečinné povahy nejvyšších 

bytostí. Schmidtovy nejvyšší bytosti se jeví jako bytosti aktivní a čile zasahující do lidského dění, 

což se ze strany člověka projevuje modlitbami a častým „živým“ kultem, zatímco Farmer poukazuje 

na převládající nečinnou povahu nejvyšších bytostí, jež splývají s religionistickou kategorií tzv. 

nečinných božstev. Jako řešení této disonance předkládá Farmer syntetizující odpověď, která zcela 

respektuje intence depravace Wilhelma Schmidta. Nečinná povaha nejvyšších bytostí je podle této 

odpovědi způsobena pozdějšími cizími náboženskými prvky, které depravovaly původní čistý 

koncept nejvyšší bytosti.
120

 

 

Vztah nejvyšší bytosti k fenoménu nebe 

Především v mladších kulturních cyklech nomádských kmenů se má nejvyšší bytost vyskytovat 

v úzkém vztahu k nebi. V Schmidtově díle je zřetelně rozeznatelné jeho osobní přesvědčení, podle 

něhož je původním místem přebývání nejvyšší bytosti země, neboť na ni je nejvyšší bytost lidem 

nejblíže. Nicméně všechny kmeny, jež patří k prakultuře, shodně mluví o odchodu nejvyšší bytosti 

do nebe, které má být místem jejího nynějšího přebývání. Vztah nejvyšší bytosti k nebi je údajně 

z etnologických materiálů jasně patrný, stejně tak jako osobnostní soběstačnost této bytosti.121 „Za 

žádných podmínek proto nelze mluvit o její identifikaci s materiálem nebes.“122 Schmidt úmyslně 

neodpovídá autoritativně na otázku, v čem spočívá vztah mezi nejvyšší bytostí a nebem, má totiž za 
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120 Srov. H. H. FARMER, Revelation and religion..., str. 107. 
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to, že odpověď je záležitost dalších důkladných výzkumů. Podle Schmidta je tento vztah následkem 

lidské percepce fenoménu bouře. Bouři si měl člověk vysvětlovat jako komunikační prostředek 

nejvyšší bytosti k projevení svého hněvu. Vazbou mezi nejstarší podobou nejvyšší bytosti a deštěm 

si Schmidt není jistý a to především v tropických oblastech, kde se s touto vazbou nejčastěji 

setkáváme. Vztažností mezi deštěm a vegetací si je však Schmidt zcela jist.123 

 

Monoteismus 

Wilhelm Schmidt věnoval většinu svého badatelského i publikačního úsilí lovecko-sběračským 

etnikům, u nichž předpokládal nejsilnější sepětí s prapůvodní lidskou kulturou a její prvotní 

monoteistickou náboženskou formou. Starověká lovecko-sběračská etnika představovala v 

Schmidtově kategorickém členění nejstarší podobu tzv. primitivní kultury, kterou lze za pomocí 

vědeckých metod zrekonstruovat. Charakter nejstaršího náboženství se má u těchto etnik 

demonstrovat „na poli kosmologických mýtů a obětí nejranějších ovocných 

plodů.“
124

„Monoteistické náboženství spočívá ve víře a v kultu jediného Boha, dárce morálky.“
125

 

Schmidtovo široké pojetí termínu „monoteismu“ zahrnuje i takové náboženské formy, v nichž se 

vyskytují kromě nejvyšší bytosti i další nadpřirozené entity. Tyto entity však musejí splňovat 

následující kritéria: 

 

1. Vyšší bytosti musejí být nezbytně nutně stvořeny nejvyšší bytostí, ze které odvozují svoji 

moc. 

2. Nejvyšší bytost deleguje na vyšší bytosti některé parciální sféry nadpřirozeného působení a 

dozoruje nad způsobem jejich výkonu. 

3. Nejvyšší bytosti nejsou překážkou přímému kontaktu mezi lidem a nejvyšší bytostí. 

 

Umenšení či dokonce případná absence druhého a třetího kritéria představují pouhé oslabení 

monoteistického charakteru náboženství. Není-li však splněno první kritérium stvořenosti vyšších 

bytostí, pak nelze hovořit o monoteistickém charakteru daného náboženství. Libovolný počet 

vyšších bytostí nemá vliv na monoteistický charakter daného náboženství, jsou-ly tyto vyšší bytosti 

v podřízeném postavení vůči bytosti nejvyšší. Schmidt doporučuje neoznačovat tyto vyšší bytosti za 

„bohy,“ neboť tak může snadno dojít k záměně s polyteismem.
126

 Dalším přímým důkazem 

monoteismu má být dodržování morálního řádu ustanoveného nejvyšší bytostí a potřeba intimního 

                                                 
123 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden.., str. 68. 

124 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory.., str. 249. 

125 H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory.., str. 247. 

126 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 246-247. 



kontaktu věřícího s božstvem, jakožto uznání vlastní nedostačitelnosti a závislosti na nejvyšší 

bytosti, která se naplňuje v kultu.
127

 

Urmonotheismus 

Schmidt se domnívá, „že nejprimitivnější národy planety si uchovaly nejstarší tradice „čisté“ víry v 

etickou nebeskou nejvyšší bytost,“
128

 ve které spatřuje monoteistického Boha.  

Pozitivní výpověď o prvotní podobě náboženství konstruuje Schmidt nepřímo, skrze vědecky 

nedoložitelná fakta.
129

 Původně měl Schmidt váhat ohledně vyslovení své teorie o původu 

náboženství, která je jakousi „nepovinnou“ nadstavbou jeho etnologických poznatků ohledně 

nejstarší historické podoby náboženství.
130

 Schmidt totiž na základě svého etnologického výzkumu 

tvrdí, že mezi etnologicky nejstaršími národy „není ani jeden náznak toho, že by jejich náboženství 

bylo výsledkem jejich vlastního hledání nebo potřeb.“
131

 Nejstarší domorodé národy údajně 

odvozují původ svého náboženství přímo od nejvyšší bytosti nebo zprostředkovaně skrze prapředka, 

jemuž nejvyšší bytost „vštípila věrouku, morální přikázání a způsob kultu.“
132

 Argumentem 

vnitřního obsahu náboženství má být domorodá výpověď o charakteru nejvyšší bytosti, která je 

popisována jako dobrá, prozřetelná, blahodárná a dobrá v morálním smyslu, dále má být svatá jak v 

pozitivním, tak negativním směru. Poslední charakteristika slučující dvě představy svatosti má dle 

Schmidta „řešit nejtěžší ze všech lidských problémů, problém vzniku fyzického a morálního zla ve 

světě.“
133

  

 Lidské myšlení na kauzální nebo finální přirozené úrovni není schopno vysvětlit rozšířenou 

víru v neskonalou dobrotu a morální bezúhonnost nejvyšší bytosti. Schmidt nepopírá, že lidské 

myšlení je schopno dospět k ideji stvoření a ideji „morálně orientovaného řádu mezi naším a oním 

světem,“
134

avšak jedním dechem dodává, že takováto „vysoká“ představa božství by se musela brzy 

rozpadnout vinou rozdílnosti mezi představou dobrého božstva a zřejmou bezprostřední skutečností 

zla ve světě. Problematika teodiceje hraje v Schmidtových úvahách důležitou roli. Zlo je 

dialektickým opakem charakteru nejvyšší bytosti a jeho přítomnost ve světě popírá Boží 

všemohoucnost. Podle Schmidta je monoteistické náboženství jen takové náboženství, v němž zlo 

                                                 
127 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 246-247. 

128 HULTKRANTZ, Ake, PAJAK, Sylvester, 1981. Urreligion und Offenbarung bei P.W. Schmidt by Sylvester 

Pajak. Journal of Religion in Africa. Vol. 12, no. 2. str. 159. 

129 Tamtéž. 

130 Srov. A. HULTKRANTZ, S. PAJAK. Urreligion und..., str. 149. 

131 K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 134. 

132 Tamtéž. 

133 Tamtéž. 
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není mocnější než nejvyšší bytost.
135

 Není proto divu, proč se Schmidt tak silně orientuje na otázku 

teodiceje, v jejímž pozitivním zpracování přírodními národy spatřuje přímý argument pro existenci 

prvotního zjevení na počátku časů. 

 

Schmidtova rekonstruovaná podoba prvotního náboženství má idealistické rysy, neboť je zbavena 

jakýchkoli negativních elementů, které mají být až sekundárním jevem, a to buď vlivem postupného 

degenerativního procesu uvnitř náboženství nebo jevem přejatým z náboženských systémů okolních 

národů. Idealistická podoba Schmidtem rekonstruovaného prvotního náboženství nachází četné 

analogie v biblickém popisu prvotní lidské zbožnosti, „jež je nazírána jako duchovní dar morálně a 

nábožensky „nepoškozenému“ člověku, kterého stvořil Bůh.“
136

 

 

Kritika Urmonotheismu 

Moderní kritika podrobuje Schmidtovu koncepci dostatečně hluboké analýze, aby byla schopna 

poukázat na „nevědecké“ předsudky badatelovy teorie, o které se teorie opírá. Schmidtův 

předpoklad o téměř bezprostřední návaznosti starodávných lovecko-sběračských etnik na nejstarší 

epochu lidstva je Schmidtovou pouhou domněnkou. Zmíněnou souvislost zdůvodňoval Schmidt 

kritérii „zvyků, úrovně efektivity získávání potravy a primitivností“
137

 materiální kultury těchto 

etnik. Tato kritéria však z dnešního pohledu nejsou důkazem pro nejstarší podobu kultury 

předpísemných národů. Schmidtův předpoklad bližší či vzdálenější spřízněnosti všech světových 

kultur je pevně spjat s kulturně-historickou metodou a jejími hypotetickými kulturními cykly, jež 

jsou dnes považovány za neudržitelné. 

 

 Zimoń identifikoval čtyři Schmidtovy nejproblematičtější premisy, které nelze vědeckými 

prostředky ověřit. Těmito premisami jsou: 

1). Monogeneze lidstva 

2). Asie jako místo zrodu lidstva  

3). Migrace všech lidských skupin z původní pravlasti v Asii 

4). Tendence k imanentnímu pojetí kultury.
138

  

 

 Předpoklad kulturní imanence se projevuje v Schmidtově práci nárokem na autoritativní 

                                                 
135 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 247. 
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137 Srov. H. ZIMOŃ. Wilhelm Schmidt´s Theory..., str. 254. 

138 „Cultural constancy“ 



výpovědi ohledně prapůvodní kultury, ačkoli časová vzdálenost mezi prvotní prakulturou lidstva a 

Schmidtem rekonstruovaných starověkých forem „primitivní“ kultury je nepoměrně větší než 

časová vzdálenost mezi onou starověkou primitivní kulturou a kulturou dnešních domorodých 

národů. Zmíněná imanentní tendence lidské kultury se jeví z dnešního pohledu jako velmi 

nepravděpodobná.
139

 

 

 

Hodnocení Wilhelma Schmidta 

Percepce Schmidta v české religionistice 

Degenerativní hypotéza Wilhelma Schmidta se rozšířila především mezi českými katolickými 

teology, kteří se pokoušeli pěstovat katolicky pojatou vědu, která by biblické tvrzení nevyvracela 

tak jako tehdejší protestantská liberální teologie, ale naopak potvrzovala, či alespoň by nestálá 

v kontrastu. Z českých katolických teologů se pozitivně depravační teorií zabýval Josef Hanuš, 

Emilán Soukup, Otokar Balcar, v Čechách upozaděný badatel světového významu Pavel Šebesta a 

z mladší generace Josef Kubalík.
140

 

Josef Hanuš snoubí katolickou teologii s etnologií podobně intenzivně jako jeho vzor Wilhelm 

Schmidt. Hanuš má za to, že křesťanství se nemusí historické pravdy bát, neboť pomocí vědeckých 

etnologických poznatků je schopno dokázat platnost dogmat o prvotním zjevení, nadpřirozeném 

stavu prvních lidí a jejich pádu. Veškeré religionistické bádání má pak prohlubovat úctu 

k náboženství a to především k jeho nejvyšší římskokatolické formě. Badatele komparující 

křesťanství s jinými náboženstvími kritizoval za metodologickou nedůslednost, spočívající 

v nevzetí v potaz zjevEnost křesťanského náboženství, které se tím pádem stává nesrovnatelným 

vzhledem k ostatním náboženstvím světa. Nová etnologická metoda byla pro Hanuše dokonce 

ekumenickým krokem, neboť svým liberálním etnologickým východiskem sbližuje katolicismus 

s protestantismem. Hanuš u kulturně-historické metody především vyzdvihuje:  

1) Vzetí na vědomí lidské svobody primitivních národů. 

2) Zohlednění vlivu lidské i Boží vůle na vývoj náboženské ideje. 

3) Odstranění prizmatu „nekulturnosti“ primitivních národů.
141
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Dominikán Emilián Soukup svým tvrzením, že moderní věda není schopna dostatečně zodpovědět 

otázku původu náboženství předběhl svoji dobu. Výpovědi moderní vědy na toto téma jsou podle 

jeho mínění z velké části subjektivní a nepodložené. Soukup navíc upozorňuje, že ti badatelé, kteří 

pracují přímo s prameny, jsou v těchto otázkách nejvíce zdrženliví. Soukup oceňoval především 

Langův důraz na plné lidství historických primitivních lidí, což podpořil Schmidt svými důkazy o 

uctívání nejvyšší bytosti těmito etniky. Úcta k nejvyšší bytosti
142

 je totiž Soukupovi důkazem 

vysokých abstraktních schopností těchto lidí.
143

 

 

Ještě v devadesátých letech minulého století zastával otevřeně teorii Urmonotheismu Josef Kubalík 

a to především z důvodu odporu proti představám mechanického vývoje v dějinách náboženství. 

Náboženství je podle Kubalíka projevem čisté duše, zatímco magie je produktem opačné kvality. 

Kubalík se pevně držel přesvědčení o prvotnosti pramonoteistického náboženství a to i v tak 

vzdálených náboženských systémech, jaké představují náboženství jihovýchodní Asie.
144 

Kritika Schmidtovy teorie v české religionistice 

Skalický hodnotí Schmidta dvousečně, na jednu stranu vyzdvihuje jeho schopnost katalogizace, 

systematizace a typologizace, ale na druhou stranu popisuje jeho způsob interpretace jako 

„omezený“ a utíkající se „k neproblematickým schématům obvyklé teologie manuálů scholastické 

tradice.“
145

 Skalický oceňuje Schmidtův objev souvztažnosti mezi typy civilizací a jejich 

věronázory, i to, že navzdory heterogenitě těchto věr lze usuzovat na vnímání jednoty, jež má stát v 

hlubinné podstatě každé víry.
146

 Urmonotheismus Wilhelma Schmidta vznikl dle Skalického tak, že 

Schmidt k objeveným faktům „pouze připojil anachronický intelektualismus.“
147

 Skalického kritika 

by se dala vztáhnout i na charakter prací Raffaela Pettazzoniho. To, co Schmidt nazýval 

urmonotheismem (jenž je prvotní náboženskou formou náboženství), je podle Skalického, který se 

odvolává na Eliadeho definici posvátna, „spíše zmateným vnímáním transcendentní a zároveň 

imanentní jednoty naší zkušenosti,“
148

 z níž až postupem času kritickou reflexí vzniká myšlenka 

monoteismu.
149

 Skalický tedy přiznává, že ve Schmidtově objevu nejvyšší bytosti se zárodečně 

ukrývá představa, jež se později rozvine do podoby monoteismu. 
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 Horyna s Pavlicovou, skrze které je český čtenář obeznámen s Wilhelmem Schmidtem, 

přebírají zahraniční kritiku Schmidta, vidí v něm především teologa a nikoli religionistu, který hnán 

všeobecnou dobovou touhou po nalezení všeho „původního a primordiálního,“ užívá 

problematických historicko-empirických verifikací ke zdůvodnění náboženské víry a původu ideje 

Boha. Jeho domnělé vědecké metody však v dnešní době již pozbyly na platnosti. Konkrétním 

případem může být absence kroku ověření si své vlastní syntetizující teoretické konstrukce terénním 

výzkumem. Schmidt totiž opustil Evropu jen jedinkrát, a to za zcela jiným účelem.
150

 

 Heller s Mrázkem taktéž přebírají zahraniční kritiku, ale k Schmidtovi se vyjadřují poněkud 

smířlivěji, což však neznamená nekriticky. Na místo nesmiřitelné kritiky jeho teorií poukazují na 

problematiku filosofie vědy, podle které žádná vědecká výpověď na otázky počátku života, vesmíru 

či lidstva nemůže být pro svoji přirozenost asubjektivní, a proto nese každá i ta „nejvědečtější“ 

odpověď na tyto otázky stopy subjektivity.
151

 

 

Zahraniční kritika Wilhelma Schmidta 

Schmidt je osobně přesvědčen, že jeho teorie vyplývá z etnologických faktů. Hultkranz dokonce 

trefně poznamenává, že všechna jeho tvrzení stojí a padají na metodologické koncepci Schmidtova 

bádání.
152

 Schmidtovu historickou metodologickou koncepci vyvrací už jen například to, že jím 

stanovené kulturní cykly nelze považovat za autentickou podobu kultury odpovídající historické 

realitě.
153

 Pajak kritizuje Schmidta za nedbalost při práci s prameny, což činí jeho dílo 

nepřijatelným z hlediska srovnávacího přístupu k náboženství. Nejen to, Schmidt se dokonce 

dopouští i idealizace nejrůznějších (aktuálních) domorodých náboženství, jejichž podobu se snažil 

zachytit. Částečně by se však dal vysvětlit zidealizovaný popis náboženských představ domorodých 

národů poukazem na urmonotheistické a priori badatelů Vídeňské školy, kteří Schmidtovi 

poskytovali primární etnologický materiál.
154

 

Pajak ilustruje vývoj Schmidtova myšlení spějícího k jeho odvážné koncepci Urmonotheismu v 

několika po sobě následujících fázích. Původní nejstarší doložitelnou podobu náboženství nalezl 

Schmidt mezi Pygmeji a nejstaršími australskými kmeny. Později dospěl k předpokladu, že tato 

podoba náboženství a kultury je pouhým reziduem ještě starší vývojové fáze. V prvotním období 

své tvorby Schmidt usuzoval, že Urmonotheismus vzniká lidskou tendencí k personalizaci a 
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kauzálním myšlením. Později dospěl k přesvědčení, že kauzální myšlení a tendence k personalizaci 

není lidskému charakteru vlastní, nýbrž že jde o jev, který člověk obdržel jako následek zjevení, v 

podobě tzv. „scientia infusa.“
155

 Ve svém šestém díle Ursprung der Gottesidee vydaném roku 1938 

se mu „zjevení stává hmotnějším, první člověk měl být po intelektuální i emoční stránce stejný s 

člověkem moderním.“
156

 Tento prvotní člověk měl žít po boku Boha, od kterého měl obdržet 

přikázání. V této poslední fázi Schmidt spojil své náboženské přesvědčení s vědeckou 

antropologií
157

 

 

Osobně se ztotožňuji s hodnocením Rodneyho Starka, který zhodnocuje Schmidtovu práci 

následujícím způsobem: „Ačkoli je Schmidtova práce založena na teistickém předpokladu, tak jeho 

závěry nejsou řízeny jeho předporozuměním o nic více než jak tomu činí jeho protivníci, kteří 

vycházejí ve svých pracích z předpokladu ateistického.“
158

 

 

Přínos Wilhelma Schmidta 

Význam degenerační teorie byl především dobový a odrážel pokusy římskokatolické církve 

implementovat vědecké metody do teologie. Praktické důsledky Schmidtovy teorie v podobě 

historicko-kulturní školy159 daly impuls k rozvoji terénního výzkumu a shromáždění cenných 

poznatků ze života přírodních národů.160 

Henryk Zimoń ve své habilitační práci tvrdí, že Schmidtova teorie původního monoteismu je hodna 

vědecké reflexe s ohledem na Schmidtovu průkopnickou práci v rozličných vědeckých odvětvích, 

jakými jsou např. lingvistika, etnologie a komparativní religionistika. Nejen Schmidtův 

průkopnický éthos, ale především tematizace nových polí vědeckého bádání v lingvistice, 

kulturologii a religionistice domorodých národů má inspirovat terénní badatele i v současnosti.
161

 

 Schmidtova hypotéza sklízela velký ohlas mezi katolickými bohoslovci, kterým bylo díky 
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této teorii umožněno pěstovat religionistiku na tradičním pravověrném základě.
162

 Dalším velkým 

činem Wilhelma Schmidta bylo založení periodika Anthropos a stejnojmenného institutu, na své 

konto si může připsat i založení misijního institutu při Freiburgské univerzitě a založení 

etnologického institutu na Vídeňské univerzitě. Jeho etnologické a komparativní výzkumy podnítily 

rozvoj misiologie a teolgie nekřesťanských náboženství. Schmidtova na materiál bohatá vědecká 

práce má nadále zůstávat „zlatým dolem vybízejícím k dalším terénním výzkumům a teoretickým 

diskuzím.“
163

 Navzdory tomu všemu je v akademickém prostředí Schmidtova teorie o vývoji kultur 

považována za neudržitelnou.
164
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Raffaele Pettazzoni 

Biografie 

Italský religionista, historik náboženství a etnolog Raffaele Pettazzoni se narodil roku 1883 

nedaleko Bologně v městečku San Giovanni. Po studiu dějin náboženství a etnologie působil krátce 

jako inspektor prehistorického a etnografického muzea v Římě až do roku 1914, kdy byl povolán 

zpět na Bolognskou univerzitu na pozici profesora dějin náboženství. Založení italské historicky 

orientované religionistiky se dovolával od roku 1912, kdy vydal své dílo La religione primitiva in 

Sardegna, teprve až roku 1923 se dočkal katedry religionistiky na univerzitě v Římě, která nesla 

název „Scuola di studi storico-religiosi.“ Pettazzoni zároveň pomáhal tuto katedru zformovat a 

následně stanul v jejím čele. V Amsterdamu roku 1950 byl zvolen za víceprezidenta mezinárodního 

kongresu pro dějiny náboženství, roku 1955 na VIII. shromáždění kongresu v Římě se stal dokonce 

jeho prezidentem a tuto funkci zastával až do své smrti.
165

 „Objektem jeho nepřetržitého úsilí jako 

badatele náboženství byly nejvyšší bytosti primitivních národů a dějiny monoteismu.“
166

 Jeho zájem 

ho předurčil stát se nevýznamnějším polemickým soupeřem Schmidtovy teorie Urmonotheismu.
167

 

Na základě studií jednotlivých podob nejvyšších bytostí došel Pettazzoni k závěru, který vypovídá o 

podvojné struktuře postav nejvyšších bytostí. Z části se nejvyšší bytosti jeví jako zahálející božstva, 

která od dob svého stvořitelského aktu již dále nezasahují do svého stvoření, ba dokonce se většina 

z nich stahuje do oblastí situovaných daleko od stvořeného světa. Na druhou stranu se mnoho 

nejvyšších bytostí projevuje extrémně dynamicky ve svém neustávajícím dohledu nad morálním 

pořádkem, jehož případné porušení bezprostředně trestají. Prostředí, v němž se obě struktury 

setkávají, je dle mínění Pettazzoniho nebeská obloha, která je pro svůj jedinečný charakter 

nejvhodnějším prostorem k vyjádření vzdálené otiózní transcendence i dynamické trestající funkce 

nejvyšších bytostí
168

 

 

Hegelova koncepce vývoje ducha 

Kapitolu o Hegelově koncepci vývoje ducha předřazuji celé druhé části práce, jelikož na základě 

této koncepce uchopuje realitu nejen Benedetto Croce, postava, která měla na Pettazzoniho přímo či 

                                                 
165 Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 345. 

166 K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 142. 

167 Srov. K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 142. 

168 Srov. SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: L. JONES. Encyclopedia of religion..., str. 8878. 



zprostředkovaně skrze své žáky největší vliv, ale i samotný Raffaele Pettazzoni, na kterého se práce 

zaměřuje především. Tento předřazený exkurz slouží především k analýze Pettazzoniho 

fenomenologie náboženství, které se sice věnuje až poslední část této práce, nicméně shledávám za 

užitečné upozornit na níže zmíněná fakta už zde, neboť Hegelův koncept „ducha“ výrazně formuje 

Pettazzoniho stanoviska. Na první pohled se zdá být Pettazzoniho dílo Hegelovou koncepcí ducha 

takřka nedotčené. Domnívám se, že je to dáno za prvé charakterem Pettazzoniho tvorby, která se 

zaměřuje primárně na poskytování historické opory svým fenomenologickým poznatkům. Za druhé, 

ačkoli se Pettazzoni zabývá i teoretickou oblastí bádání, především v podobě kritiky jemu 

nevyhovujících modelů, tak nikde se ve svých dílech nezabývá reflexí svých teorií, které je třeba 

zpětně rekonstruovat z jeho díla. V dalších kapitolách se právě o takovouto rekonstrukci pokusím a 

již zde chci upozornit na hegelovské východisko Pettazzoniho teorií, aby se čtenář mohl v dalším 

textu na tyto souvislosti podrobněji zaměřit.  

 

Peter Singer dospívá k interpretaci Heglova „ducha,“ jakožto určitého druhu kosmického vědomí, 

které se velmi podobá východním filosofiím, jež hlásají, že „vše je jedno.“169„Hegel je tedy 

přesvědčen, že poslední skutečností je duch, nikoli hmota.“170 

Filosofický idealismus, kterého je Hegel součástí, tvrdí, že poslední realitou jsou ideje, tedy naše 

myšlenky, vědomí nebo jak říká Hegel „duch.“171 Hegelův idealismus není idealismem 

subjektivním, který by uznával existenci tolika druhů realit, kolik je druhů myslí, ale naopak 

Hegelův idealismus je idealismem absolutním, podle kterého existuje jen jedna realita, protože duch 

je ostatně taktéž jen jeden.172 Ptáme-li se, kde se onen „duch“ nachází, pak docházíme k závěru, že 

nejvyšší koncentraci ducha lze nalézt v lidské mysli. Odpověď lze ještě více specifikovat, pokud 

řekneme, že sféře ducha v lidském vědomí odpovídá sféra racionality. Nebo jak píše Singer 

:„Rozum je esenciálním médiem ducha.“
173

 Hegelova koncepce počítá s univerzální přítomností 

ducha ve všech lidských myslích. Jednotlivec je tedy jakousi pouhou pomyslnou buňkou v 

mnohamiliardovém buněčném organismu. „Partikulární mysli individuálních lidských bytostí jsou 

aspekty něčeho inherentně univerzálního, totiž ducha samého.“174  

 „Hegel se dívá na veškeré lidské dějiny jako na nutnou cestu vývoje ducha.“175 Cílem dějin 

je vědomí svobody, jež je jediným momentem reality, ve kterém je možné dosáhnout absolutního 

poznání. Pod pojmem absolutního poznání rozumí Hegel takové poznání světa, které odráží svět ve 

                                                 
169 Srov. SINGER, Peter. Hegel. 1. vyd. Praha: Argo, 1995, str. 95-96. 

170 P. SINGER, Hegel..., str. 31. 

171 Srov. P. SINGER, Hegel..., str. 91. 

172 Srov. P. SINGER, Hegel..., str. 94-95. 

173 P. SINGER, Hegel..., str. 89. 

174 Tamtéž. 

175 P. SINGER, Hegel..., str. 88. 



skutečnosti. Absolutní poznání je tedy poznání hlubší a širší, než poznání pouhých jevů, o jaké 

usiluje věda.176 Absolutního poznání bude dosaženo v momentě, kdy „duch pochopí, že realita je 

jeho vlastním výtvorem, že zde není žádné „za“, které by mohl poznat.“177 K popsanému 

konečnému stadiu lidského ducha lze dospět pouze pokud budou lidské bytosti svobodné, čímž se 

myslí, pouze pokud si budou plně vědomy racionální, a tudíž univerzální povahy lidského 

intelektu.178 Svobodná mysl se může rozvinout pouze za předpokladu, že nebude ovlivňovaná 

jakýmkoli druhem nátlaku z venčí. 

 Hegelova filosofie dějin redukuje všechny historické procesy do kategorie lidského 

„vědomí,“ jež je dle Hegela pravou podstatou ducha, a proto také jedinou možnou realitou. Napříč 

dějinami sleduje Hegel rozvoj lidského vědomí, jež se realizuje v univerzálním procesu směřování 

ducha. Tento proces je determinovaný a jediný možný. Předpokladem k vyššímu vývoji je moment, 

v němž lidstvo rozpoznává, že jím dosažená podoba poznání není schopna adekvátně uchopit 

realitu. Druhým předpokladem je taková svoboda člověka, jež umožňuje svobodu svědomí, neboť 

pouze díky ní je možné vytvořit takové prostředí, ve kterém mohou jednotlivci svobodně myslet a 

poznávat tak nedokonalost dosaženého poznání.179 Italští neoidealisté jako Benedetto Croce, 

Adolfo Omodeo a Raffaele Pettazzoni se snaží na základě Hegelovy historiosofie vypracovat jí 

odpovídající společenský program, který by podporoval co nejrychlejší vývoj ducha ke svému cíli. 

V praktické rovině se tyto teoretické požadavky projevily příklonem k socialismu a 

antiklerikalismu, nebo například Croceho návrhem reformy italského školství či snahou rozšířit a 

obohatit národní „vědomí“ Raffaela Pettazzoniho. 

 

Croceho historiosofie 

V prvních desetiletích 20. století udával ráz italským akademickým kruhům Benedetto Croce, jenž 

byl přesvědčen o radikální imanenci historických daností, a proto jim upíral jakýkoli metafyzický 

charakter. V jeho pojetí není náboženství svébytným rozměrem lidské existence, ale souborem 

dějinně podmíněných skutečností. Z toho důvodu je dle Croceho mínění potřeba studovat 

náboženství výhradně historiografickými prostředky. Pettazzoni se snažil vytvořit zprostředkující 

pozici mezi historiky náboženství a komparatisty tak, že tendence absolutního historismu 

harmonizoval s cíli religionistického bádání, jehož nejvlastnější metodou má být právě 

komparatistika.
180
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 Croceho „filosofie náboženství je integrálním elementem filosofického systému ducha.“
181

 

Systém sestává ze dvou kategorií nominálních, které náleží do sféry duchovního života a dvou 

kategorií praktických. Základními nominálními kategoriemi jsou estetika a logika, těm v praktické 

rovině odpovídá ekonomie a etika a to tak, že estetika s ekonomií se týkají jevů přirozených 

(materiálních), zatímco etika s logikou patří ke sféře nominální (duchovní). Estetika je kategorií 

zahrnující intuici, logika intelekt, ekonomie zase prospěšnost a etika morálku. Později Croce 

zredukoval počet kategorií na 3 a to konkrétně na estetiku, logiku a praxi. Tyto tři kategorie jsou 

veškerými momenty reality, jež mají odpovídat struktuře ducha, kterého mají zároveň celostně 

vystihovat, neboť duch je celkem veškeré reality.
182

 

 Vztah mezi duchem a historií definuje Benedetto Croce následujícím způsobem: „V každém 

momentě reality jsou obsaženy všechny formy ducha, jenž se v konkrétních momentech projevuje, 

jako nedělitelný celek.“
183

 Každý moment reality lze tedy chápat jako univerzální, neboť se v něm 

projevuje celková podoba ducha, jež se však v žádném momentě reality nevyčerpává, proto má být 

historický vývoj nikdy nekončícím procesem.
184

 Představa nedělitelnosti ducha naznačuje to, že 

historie je totálním procesem, který ze své podstaty vylučuje jakoukoli snahu o izolaci svých 

jednotlivých sfér. Nelze tedy studovat pouze např. historii ekonomie, politiky, filosofie nebo 

náboženství a následně takto získané poznatky spojit v umělé syntéze, která by byla navíc 

pochopena jako přirozená podoba daného předmětu studia.
185

 „Ve skutečnosti existuje pouze jedna 

univerzální historie,“
186

 a proto veškeré její elementy podléhají jedinému, integrálnímu vývojovému 

procesu.
187

 

 

Neautonomní charakter náboženství 

Croce upravil Hegelovu filosofii tak, aby odpovídala jeho představám o náboženství. „Náboženství 

jako moment hegelovské triády neodpovídá v Croceho systému kategorii logickému momentu 

reality.“
188

 Croce vyloučil ze své historiosofie „možnost chápat náboženství jako konečnou podobu 

rozvoje ducha, tak i evoluci náboženství jako imanentní proces rozvoje lidského ducha.“
189

 

 Náboženství charakterizuje Benedetto Croce jako iluzi.
190

 Detailní analýzou fenoménu 
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náboženství dospívá Croce k přesvědčení, že náboženství „není autonomním momentem reality,“
191

 

čili vlastní kategorií, ale jenom jakýmsi derivátem vzniklým smíšením uvedených primárních 

kategorií, mezi nimiž existují úzké dialektické vztahy. Míšením primárních kategorií vznikají 

sekundární deriváty, nesoucí druhotné obsahy, které svým charakterem (iluzorností) neodpovídají 

žádným skutečným momentům reality, potažmo duchu.
192

 

 Náboženství je jednou z více podob lidského poznání,193 které se realizuje více směry, např. 

úsilí o praktické ideály se v náboženské rovině zhmotňuje v ideálech náboženských, úsilí o 

historický příběh nabývá podobu legendy a konečně snaha o pojmovou doktrínu se má měnit v 

dogmatiku. 

 

Pettazzoniho rozumění náboženství
194

 

Pettazzoniho historiosofická koncepce se svoji strukturou podobá koncepci Benedetta Croceho s 

tím rozdílem, že Pettazzoni připisuje náboženství statut z ničeho neodvozené „kategorie,“ která je 

vlastní součástí historického procesu. Kategoriálnost náboženských jevů je specifikem Pettazzoniho 

historiosofického myšlení, které v náboženské tématice převrací Croceho tvrzení ve svůj pravý 

opak. Pettazzoni chápal historický proces jako jedinečný a unikátní ničím nedeterminovaný proud 

stávání se, jehož kategorií je estetičnost, to proto že historie má být tvůrčím rozvojem hodnot (a to 

především hodnoty svobody).
195

  

 Náboženství má být jedním z projevů tvůrčího rozvoje ducha, jež je zakotveno v kultuře, v 

jejímž rámci představuje spontánní aktivitu ducha podobně jako umění či filosofie. Z tohoto důvodu 

je nezbytné zkoumat náboženství v rámci celkové kultury, avšak na druhou stranu nelze rozvoj 

náboženství ztotožňovat s rozvojem jiných elementů kultury.
196

 

Kultura je dle Pettazzoniho souhrnem zobjektivizovaných výtvorů ducha, a proto má svůj vlastní 

ontologický status. Člověk je v této koncepci jakousi „prodlouženou rukou“ ducha, neboť právě 

skrze něj se tvořivost ducha projevuje nejvyšším myslitelným způsobem.
197

 Náboženství je 

Pettazzonimu pozitivním faktorem života, neboť v jeho pravé podobě spatřuje veselé povědomí a 

akceptaci lidských podmínek života, jakož i naději v lepší pozemskou budoucnost a vědomí 
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197 Srov. M. NOWACZYK, Filozofia a historia religii..., str. 115. 



tajemna.
198

Nowaczyk shrnuje Pettazzoniho historiosofii do následujících bodů:
199

 

 

1) Historický proces je procesem tvůrčího rozvoje ducha, který usiluje o realizaci „svobody,“ 

a proto i dějiny náboženství se ubírají ke svému cíli, jímž je ona hegelovská snaha realizace 

svobody. 

2) Tvůrčí charakter historického procesu vylučuje možnost vázat se na metodologický vzor 

přírodních věd a jejich pomocných věd. 

3) Cílem historického poznání je pochopení jevu v jeho specifické individualitě. 

4) Historický proces je jednolitý, což vylučuje jakoukoli možnost izolace jakýchkoli jeho 

prvků z celkové historické reality. 

5) Náboženství nelze považovat za „fakt,“ neboť každý fenomén je zároveň genoménem. To 

znamená, že fenomén je vždy historicky podmíněn. Z toho důvodu by se mělo s (historickou 

podobou) náboženstvím zacházet jako s výtvorem ducha doby a ne jako s předmětem sui 

generis. 

6) Náboženství je integrálním momentem kultury, a proto je jevem věčným a univerzálním. 

 

Problematika nejvyšší bytosti 

Dle Pettazzoniho mínění Schmidt reinterpretuje Langovo dílo The Making of religion
200

 mimo 

intence svého autora, či přímo v opozici vůči nim.
201

 Schmidt se vydal cestou „extremizace“ 

Langových (teologických) hypotéz o původu nejvyšších bytostí. Jestliže Lang byl schopen 

považovat nejvyšší bytosti za bohy, pak Schmidt v nich spatřoval mnohem více, a to dokonce 

jediného Boha monoteistických náboženství. Schmidtovo dílo má být dle Pettazzoniho 

charakteristické zveličováním božských atributů nejvyšších bytostí. Proti této tendenci, jež se měla 

vyskytovat už u Langa, se kriticky ohradil E. Sidney Hartland, který poukázal na potřebu přiměřené 

interpretace atributů nejvyšších bytostí, jež má být prováděna v souladu s dotyčnou kulturní 

tradicí.
202

 Interpretace atributů nejvyšších bytostí je podle Pettazzoniho mínění pomyslným 

stavebním kamenem Schmidtovy teorie, není proto divu, že Pettazzoniho kritika a badatelská 

činnost je zaměřena výhradně na problematiku božských atributů. Sufragační metodou203 Schmidt 
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eliminoval většinu prvků vztahujících se k atributům, jež by mohly koncepci o prvotnosti víry v 

nejvyšší bytost narušovat. Užitím sufragační metody tyto prvky vyhodnotil, jakožto prvky 

sekundární a tím pádem nenáležející k původní povaze atributů nejvyšších bytostí.
204

 

 

Pettazzoniho kritika Schmidta - nemytologický původ ideje nejvyšší bytosti 

Principiální cíl Schmidtovy sufragační metody spočíval v odhalení a eliminaci všech mytologických 

prvků, jež se sekundárně propojily s původními představami o charakteru nejvyšší bytosti. Schmidt 

byl totiž přesvědčen o nemytologickém původu a povaze náboženství, a proto shledával za nezbytné 

veškerý mytologický materiál z náboženství „odfiltrovat.“ Mýtus má podle Schmidta pocházet z 

oblasti fantazie v lidské mysli, zatímco náboženství se mělo utvářet na bázi racionální kauzality. 

Schmidt přiznává dějinný výskyt personifikace oběma sférám vědomí, avšak za původní místo 

jejího zrodu považuje racionální sféru vědomí, v níž je zakotvena kauzalita.
205

 Racionální původ 

nejvyšší bytosti dokládá Schmidt i fakty, které prezentují představu Tvůrce jako produkt 

racionálního kauzálního myšlení.
206

 Racionální původ nejvyšší bytosti kupodivu nijak Schmidtovi 

nebrání v jeho sladění s naukou o Božím zjevení katolické církve, tato nauka je Pettazzonim 

označovaná pejorativně za „racionalistickou,“ čímž chce poukázat na odtrženost jejího učení od žité 

víry
207

  

 Schmidt umístil vznik víry v nejvyšší bytost do spekulativního před-mýtického období 

lidstva, v němž logická a intuitivní forma poznání ještě nebyla dotvořena. Tímto manévrem do 

období, jehož poznání je vědě nepřístupné, se Schmidt vyhnul odpovědi na otázku, kterou nutně 

vyvolává předpoklad racionálního původu nejvyšší bytosti. Ona palčivá otázka by se dala 

formulovat takto: Jak je možné, že lidské myšlení na počátku své existence (v momentně kdy se 

vyskytla víra v nejvyšší bytost) bylo racionálního charakteru nezatíženého mytologií? Neboť 

soudobé výzkumy
208

 připisovaly domorodým národům aktivitu pouze intuitivní (mytologické) sféry 

lidské mysli s občasnými náznaky (budoucího) myšlení racionálního. Pettazzoni Schmidta za tento 

únik do spekulace tvrdě zkritizoval tvrzením, že ona domnělá před-mýtická fáze lidstva by byla 
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205 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 56. 

206 Nutno podotknout, že zmíněný koncept popisuje první polovinu Schmidtovy akademické tvorby. Postupem 
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207 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 58. 

208 V jejichž čele stálo bádání Levyho-Bruhla, jenž se ke konci svého akademického života distancoval od svého 

populárního konceptu „předlogického“ myšlení domorodců. 



vlastně fází pre-hummání, neboť by v ní neexistovaly základní způsoby lidského poznání.
209

 

 

Pettazzoniho přístup ke studiu nejvyšší bytosti 

Pettazzoni označuje svůj přístup ke studiu náboženského fenoménu nejvyšší bytosti za 

bezpředsudečný, jenž je zbaven jakýchkoli předem vytvořených teorií o původu náboženství, 

jakými jsou například animismus nebo misijní hypotéza.
210

 Další jeho programový požadavek 

spočívající v pozitivním uchopování náboženských faktů211 je pevně zakořeněn v badatelově 

historiosofické perspektivě, podle které je náboženství autonomní kategorií. 

 

Pettazzoni odmítá souhlasit s Langovým monoteisujícím popisem nejvyšších bytostí, neboť 

Austrálie neměla poznat skutečné polyteistické náboženství, v jehož rámci se má poprvé vytvářet 

skutečná představa boha. Pettazzoniho bádání se opírá o výzkum naturálního elementu nebe a jeho 

vyjádření v mýtickém myšlení, na jehož základně dochází k jinému závěru
212

 než Lang213 se 

Schmidtem, kteří jsou více či méně otevřeni kauzálnímu vysvětlení původu nejvyšší bytosti. Navíc 

má-li být nejvyšší bytost bohem monoteistickým, pak by nutně představa takové bytosti musela 

vzniknout negací polyteismu. 
214

 Pettazzoni si je však vědom morfologické podobnosti nejvyšší 

bytosti s monoteistickým Bohem, dokonce sám tvrdí, že při vzniku monoteismu hrála vzpomínka na 

prastaré nejvyšší bytosti svoji roli, jak tomu mělo ostatně být např. ve starověkém Izraeli během 

působení proroků.
215

  

 

Pettazzoniho pochopení mýtu 

Pettazzoni přebírá Langovu koncepci mýtu216 jako produktu iracionální mysli s tím, že navrhuje 

pejorativní význam slova iracionální nahradit za pozitivněji znějící výraz „fantastické.“ Dále 

souhlasí i se zásadní opozicí náboženství a mýtu, avšak tato opozice mu není „esenciální“ jako 

                                                 
209 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 75. 

210  Misijní hypotézou označuji předpoklad, podle něhož jakékoli známky monoteismu mezi domorodými národy 

mají být ozvěnou předchozího působení misionářů. 

211 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 41-42. 

212 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 76. 

213 Viz příloha 1.4. 

214 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 44. 

215 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 45. 

216 Viz příloha 1.2. 



Langovi,
217

 jelikož náboženství i mýtus vznikají ze společného „substrátu“ kterým je lidská mysl. 

Náboženství a mytologie mají být existujícími „fakty, jež přináležejí k rozdílným sférám duševní 

aktivity.“
218

 Příčinu Langova racionalistického a priori ohledně původu nejvyšší bytosti odhaluje 

Pettazzoni v Langově zakořeněnosti v myšlenkovém světě intelektuálního animismu, jenž přímo 

navazuje na racionalistického ducha 18. století, pro nějž je charakteristická „tendence redukovat 

náboženství na prvotní naivní filosofii, tak jak tomu činil Tylor.“
219

 Ironií osudu je, že Lang ve svém 

díle usilovně bojoval proti animismu.
220

 Představy nejvyšší bytosti se mají podle Pettazzoniho 

utvářet na základě mytogenetických zákonů vývoje.
221

 

 

Nebeský charakter Schmidtovy nejvyšší bytosti 

Van Gennepovy argumenty, které vzaly v potaz „hromový“ charakter australských nejvyšších 

bytostí a z nichž později vyšel i samotný Pettazzoni, byly Schmidtem odbyty poukázáním na 

naturistickou povahu představy „hromovosti“ božstva, jež se může utvářet nejdříve až v post-

animistickém stádiu náboženství. Schmidt se domníval, že takto prokázal sekundární původ 

elementu „hromovosti,“ jež proto nemůže být primárním prvkem nejvyšších bytostí Austrálie. Už 

jen z toho důvodu, že dle Schmidta je australská domorodá kultura natolik stará a evolučním 

vývojem natolik málo poznamenaná, že se v ní animistické náboženství, které je pro něj 

předpokladem vzniku naturistické představy „hromovosti“ božstva, ani nestihlo vyvinout.
222

 Avšak 

nebeský charakter nejvyšší bytosti neušel Langovi ani Schmidtovi.
223

 Schmidt dokonce sám napsal: 

„Pokud bychom chtěli popsat Nejvyšší bytost Austrálie, nějakým přírodním fenoménem, pak 

bychom ji označili za boha nebe.“
224

 Schmidt však důrazně odmítá tvrzení, podle něhož by bůh 

nebe mohl vzniknout personifikací nebe. Pettazzoni tento radikální Schmidův výrok interpretuje  v 

tom smyslu, že Schmidt neodmítá psychický proces personifikace v lidské domorodé mysli, neboť 

personifikace je procesem těsně spjatým s kauzálním myšlením, které se jak Schmidt připouští, 

podílí na tvorbě představy nejvyšší bytosti, jakožto „příčiny“ všech věcí v podobě boha Tvůrce.  

 Naturistický charakter nebe je důvodem Schmidtova odmítnutí hypotézy o původu 

                                                 
217 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 46. 

218 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 81. 

219 R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 47. 

220 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 47. 

221 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 81. 

222 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 60-61. 

223 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 64. 

224 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 65. 



nejvyšších bytostí z procesu personifikace tohoto fenoménu. Veškeré naturismy (např. božstva 

přírody), jež jsou v náboženství obsaženy, jsou dle něj mýtického, a proto sekundárního původu. 

Naturismus nebe jakožto pramen nejvyšší bytosti proto nemůže v Schmidtově koncepci obstát,
225

 

avšak jako výrazný formující sekundární jev je ho Schmidt schopen bez problémů akceptovat.
226

 

 

Uranická podstata Pettazzoniho nejvyšší bytosti 

V polemice s animismem Pettazzoni tvrdí, že charakter atributů nejvyšší bytosti je natolik 

jedinečný, že ho nelze vyvozovat z žádných jiných náboženských představ.
227

 Pettazzoni pozitivně 

hodnotí bádání Hartlanda, který se přičinil o „vytrhnutí“ nejvyšších bytostí z jejich tehdejší 

exkluzivistické izolace na náboženském poli poukázáním na jejich „uranicitu,“ jež je naturistické 

provenience. Pettazzoni nachází původ naturistického elementu nejvyšších bytostí ve speciální 

aktivitě lidské mysli. Kořen této „speciální aktivity“ vychází z údivu domorodého člověka (jehož 

mysl je na rozdíl od člověka moderního otevřenější vnějšímu světu), který vzniká ze setkání s 

fenomény, které mu imponují svoji nadpřirozenou až magickou silou. Těmito fenomény mají být 

především meteorologické jevy, jako bouře či hřmění.
228

 Síla uranických projevů má na 

domorodého člověka působit s takovou mocí, až se má domnívat, že tato síla nemá hranic. Takto dle 

Pettazzoniho vzniká božský koncept „nezměrné moci.“ 

 Fenomén uraničnosti se sférou svého vlivu neomezuje pouze na nebe, ale dokonce 

rozhodným způsobem ovlivňuje život na zemi. Tento poznatek je nejlépe patrný v suchých 

oblastech Austrálie, kde po spadnutí deště (z nebe) veškerá příroda záhy „ožívá.“ Jelikož déšť 

pochází z nebes, tak i vegetační růst je přímo závislý na nebeské bytosti, která dává povstávat 

životu z ničeho, čímž se ostatně manifestuje i její tvůrčí charakter. Člověk má podle mínění 

Pettazzoniho nazírat na Dárce deště jako na dobrou bytost starající se o své děti, které stvořil a které 

stále udržuje na životě skrze plodnou vegetaci.
229

 

 Dobrota nejvyšší bytosti však nezastírá její „démonické“ prvky, jimiž jsou např. hromy, 

blesky či uragán. Domorodci mají tyto jevy vnímat jako spravedlivý trest za přestupky, jichž se 

dopustili. V tomto místě se zároveň projevuje morální charakter
230

 nejvyšší bytosti, která dohlíží na 
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227 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 66. 

228 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 68. 

229 Tamtéž. 

230 Viz příloha 2.5. 



řád a spravedlivě stíhá jeho přestupníky prostřednictvím meteorologických jevů. nejvyšší 

bytost/nebe je obdařeno svoji prostorovou dispozicí tak, že vše vidí, a proto může vykonávat 

dozorčí funkci. Pettazzoni tvrdí, že v domorodém myšlení se fyzická apercepce „vidění“ na 

intelektuální projevuje vševědoucností, neboť „vševidoucnost“ má ve svém maximu přecházet do 

„vševědoucnosti.“ Vševědoucnost má být především vševidoucností nebe, které obklopuje celou 

zemi, a proto mu nic nemůže uniknout. V tomto charakteru nebe se rodí další atribut nejvyšší 

bytosti, jímž je „všudepřítomnost.“ 

Pettazzoni se domnívá, že všechny tzv. vyšší božské atributy souvisí s rozlehlostí nebe, které není 

jen fyzicky, ale i časově imanentní, neboť ačkoli (nebe) stárne, tak nikdy nezemře. „Člověku se zdá, 

že nebe žije svým vlastním životem, jenž je starší než věk lidstva a jehož princip je totožný s 

principem všech věcí.“
231

 

 Všechny nejvyšší bytosti má být možné redukovat do fenoménu nebe, jež je svým 

charakterem natolik specifickým (naturistickým) prvkem, že se mu nic z vnějšího světa 

nevyrovná.
232

 Pettazzoniho koncept vychází z apriorní představy toho, jak domorodce musel 

fascinovat pohled na nebe.
233

 Primární prvek, z něhož se měla formovat nejvyšší bytost, je dle 

Pettazzoniho mýtický materiál, jenž se koncentroval v postavě nebeské bytosti. 

 

Původ nebeské bytosti v personifikační tendenci lidské mysli 

Pettazzoni je přesvědčen o vzniku představy nejvyšší bytosti z personifikační aktivity lidské mysli v 

interakci se smyslovým vnímáním nebeského fenoménu.
234

 Proces personifikace má být postupný a 

komplexní utvářející se s ohledem na svůj předmět, který je v případě „nebe“ specifický svým 

charakterem odolávajícím personifikaci. Proces personifikace má náležet pouze do tzv. fantastické 

sféry lidské mysli, jež je sférou „intuitivní,“ ve které má mimo jiné vznikat taktéž mýtus.
235

 

Personifikace nejvyšší bytosti má tedy být intuitivním uchopením naturálního fenoménu „nebe,“ a 

nikoli kauzálním procesem, na němž by se podílela racionální složka lidské mysli.
236

 Ta má 

vstupovat do hry až v pozdějších sekundárních fázích formace představy nejvyšší bytosti.
237

  

 Na příkladu mýtu má být dobře patrná tendence k individualizaci, k níž má během 
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232 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 70. 
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236 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden..., str. 203. 
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personifikace docházet. Nebe je však pro svůj již zmíněný charakter nejméně individualizovaným 

naturálním elementem. Personifikace nebe tak probíhá jediným možným způsobem a to přidáním 

postavy bytosti, jež se má vyskytovat za nebeským fenoménem. Až s takto sekundárně „dodanou“ 

bytostí má nebe podlehnout personifikačnímu procesu.
238

 Apersonifikační charakter nebe se promítá  

do výsledné mytologické podoby nepříliš přesně personifikované bytosti, která jakoby žije v pozadí 

za nebesy, skrze něž se navenek projevuje rozličnými způsoby.239 Původní víra v nejvyšší bytost se 

proto podle mínění Pettazzoniho měla vyznačovat svým apersonifikačním neindividualizovaným 

charakterem, jež dal vzniknout představě „zahálejícího božstva,“ které je vzdáleno světu a jež do 

jeho chodu vůbec nezasahuje.
240

 

 Totožnost nejvyšší bytosti s Měsícem či Sluncem, která je doložena v mnoha náboženských 

představách, vysvětluje Pettazzoni poukázáním na pozdější období, během něhož k takovému 

procesu ztotožnění mělo dojít za pomocí animistických představ o „oduševnělosti“ předmětů. 

Animistické představy v kulturách uctívající nejvyšší bytost chybí, což ale není důkazem o 

prvotnosti této víry, ale spíše důkazem o způsobu víry v nebe, pro niž je typické považovat nebe za 

bytost a nikoli za předmět.
241

 Pettazzoni si je dobře vědom faktu, že teorie o nejstarší podobě lidské 

víry nelze nijak ověřit, neboť i víra v nejvyšší bytost se u všech domorodých národů vyskytuje 

společně s jinými náboženskými vírami
242

. 

 Pettazzoni i Lang se zdráhali nazývat nejvyšší bytost bohem, tak jak tomu bez okolků činil 

Schmidt. Oba poukazovali na potřebu jasné definice slova „bůh,“ především pokud se ho mělo 

použít ve vztahu k nejvyšší bytosti. Budeme-li vycházet z animistické koncepce boha jakožto 

„ducha,“ pak na základě Pettazzoniho výzkumu dojdeme k závěru, že víra v nejvyšší bytost je na 

konceptu animismu zcela nezávislá, a proto by bylo chybou tento ryze animistický prvek podsouvat 

jinému náboženského systému. 

 

Atribut božské vševědoucnosti a jeho charakter 

Magická a vizuální podstata vševědoucnosti božských postav 

Atribut vševědoucnosti243 nemá být podle Pettazzoniho výsadou pouze monoteistických božstev a 

                                                 
238 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden..., str. 204. 

239 Viz příloha  4.2. 

240 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 82. 

241 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 72-74. 

242 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 76. 

243 Srov. Příloha 4.1. 



nejvyšších bytostí, jak se domníval Wilhelm Schmidt. Například polyteistická bohyně Varuna 

disponuje tímto atributem taktéž, a to nikoli na základě svého mocného postavení v panteonu, 

jelikož významnější bohyně Demetér či Kybelé tímto atributem nedisponují. Toto zjištění přivedlo 

Pettazzoniho k závěru, že atribut vševědoucnosti není vázán na žádné specifické náboženské 

prostředí.
244

 

 Skutečný atribut božské vševědoucnosti nemá náležet do lidské sféry, ačkoli někteří zvláštní 

jedinci, jako například šamani a léčitelé na nižším stupni kulturního vývoje si na něj činní nárok. 

Jimi nárokovaná vševědoucnost je však dle Pettazzoniho „magického“ charakteru, vedle níž 

existuje taktéž tzv. vševědoucnost vizuální, která je zakotvená ve fenoménu „vidění.“ Jmenovaný 

druhý typ vševědoucnosti je typický především pro božstva spíše než pro zvěř, hmyz či šamany, 

kterým je vlastní vševědoucnost magická.
245

 

 

Fenomén denního světla 

Předložená Pettazzoniho teorie tvrdí, že atribut vševědoucnosti není vlastní podstatou každého 

božství, neboť tento atribut přináleží jen určité zvláštní privilegované kategorii božstev, pro něž je 

charakteristická jejich „světelná“ podstata, která je ukotvena v jejich příslušnosti k nebeské sféře. 

To proto, že fenomén „vidění/vědění“ je závislý na světelných podmínkách, nebo jinak řečeno, na 

samotném fenoménu „světla“. Závislost fenoménu vědění na kvalitě fenoménu vidění má mít 

univerzální dosah, neboť je dokázána i mimo Indo-evropskou jazykovou sféru.
246

  

 Pro některá božstva nebeského charakteru, jimž je připisována vševidoucnost, je typická 

vazba na nesolární charakter jasu denního nebe, což má mít svůj základ v bezprostřední evidenci 

toho, že světlo zalije oblohu a zemi dříve, než vyjde nad obzor sluneční kotouč. Stejně tak je tomu i 

po západu Slunce, proto některé kmeny připisují vševidoucnost a vševědoucnost dennímu světlu a 

nikoli Slunci.
247 

Pettazzoni považuje obdaření nebeských těles a božstev atributem vševědoucnosti 

za přirozený proces, neboť vidění, se kterým je atribut vševědoucnosti propojen, není bez světla 

možné. Atribut vševidoucnosti přiznává Pettazzoni i některým „nesvětelným“ božstvům, jedním 

dechem však dodává, že jen malá část těchto božstev je zároveň nositelem atributu vševědoucnosti. 

Zmíněnou skutečnost si Pettazzoni vysvětluje průnikem atributů světelných božstev do sféry 
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translation by H. J. Rose. London, Methuen. 1956. str. 2. 

245 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 3-4. 

246 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 5. 

247  Tamtéž. 



božstev jiných přirozeností.
248

 

 

Atribut vševědoucnosti v primitivním myšlení 

1). Fenomén božské vševědoucnosti je tzv. Komplexem. Tímto termínem označuje Pettazzoni 

organickou složeninu představ, jež nemusí být jednotného původu. 

2). Atribut vševědoucnosti nespočívá v absolutním vědění, ale ve znalosti člověka a jeho skutků. 

3). Atribut vševědoucnosti vzniká ze strukturálního propojení fenoménu světla a představy 

univerzálního vidění. Jeho výsostná funkce může být posilována sekundárními atributy jako 

například atributem všeslyšení nebo všudepřítomnosti. 

4). Božstvo oplývající atributem vševědoucnosti vystupuje v podobě aktivního postihovatele 

lidských morálních přestupků. 

 

Na základě výkladu mytologických materiálů přírodních národů dospívá Pettazzoni k témuž závěru 

jako E. S. Hartland. Atribut vševědoucnosti nemůže být v rámci primitivního myšlení nahlížen 

podobně jako v myšlení moderním, v jehož rámci rozumíme pod fenoménem vševědoucnosti 

skutečnou a bezpodmínečnou vševědoucnost absolutní. Pro domorodého člověka má být fenomén 

vševědoucnosti povahy relativní, což je zapříčiněno jeho vizuální přirozeností, která tento fenomén 

strukturálně podřazuje nadřazenému fenoménu vidění, který je, jak již bylo zmíněno, závislý na 

světelných podmínkách. Z toho důvodu je vševědoucnost božstva v primitivních národech pouze 

částečná vyjma předmětu, k němuž se atribut vztahuje, tímto předmětem je „člověk, jeho chování a 

skutky.“
249

 

 Předmětem boží vševědoucnosti jsou především ty skutky, které lze kategorizovat jako zlé či 

špatné, např. vraždy, zbytečná porážka zvěře, předčasný sběr hlíz, sexuální přestupky a krádeže. 

Dokonce i lidská slova jsou předmětem božské vševědoucnosti, protože Pettazzoni tvrdí, že atribut 

všeslyšení je v primitivním myšlení „sekundárním rozšířením“ atributu vševidoucnosti, jehož moc 

takto ještě více umocňuje.
250

 „V domorodých vírách nalézáme (fenomény) univerzální vidění a 

slyšení pohromadě, jakožto příbuzné atributy, jež jsou vlastní nejvyšší bytosti.“
251

 Atributy nejvyšší 

bytosti získávají v myšlení primitivů konkrétní antropomorfní podobu očí a uší, primitivní myšlení 

má mít navíc i tendenci mytologicky zdůrazňovat výjimečnou kvalitu atributů skrze kvantitativní 

                                                 
248 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 10. 

249 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 14. 

250 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 15. 

251 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 16. 



abnormalitu počtu orgánů, které se k danému atributu vztahují.
252

 

 

Pettazzoni nespatřuje původ komplexů jako například boží vševědoucnosti v abstraktním myšlení, 

ale v lidském bezprostředním vyjadřování „božskosti“ v antropomorfně mytologických pojmech. 

„Jde tedy o člověku vlastní způsob myšlení, které převádí „božské“ do antropomorfismů a božskou 

transcendenci tak popisuje více či méně monstrózními termíny.“
253

 Získaný poznatek o charakteru 

lidského myšlení dokazuje Vicovo
254

 tvrzení o tzv. imaginativním nejvlastnějším charakteru 

lidského primitivního myšlení, které se na ven projevuje „poetickou metafyzikou.“255  

 

Problematika pojmu (Ur)monoteismus 

Pettazzoni tvrdí, že celá hypotéza Urmonotheismu je mylná už jen díky záměně pojmů v jejím 

názvu.
256

 Podle Pettazzoniho mínění vězí největší potíž Urmonotheismu v samotném názvu 

„monoteismus,“
257

 neboť se tímto termínem označuje něco, co monoteismem v žádném případě 

není. Příčinou tohoto omylu má být promítnutí evropského monoteismu do cizího náboženského 

prostředí.
258

 Schmidtova rekonstrukce Urmonotheistického náboženství a prakultury je Pettazzonim 

považována za idealistickou či dokonce za idylickou.
259

 Charakter Schmidtova bádání si Pettazzoni 

vysvětluje entuziasmem plynoucího z osvobození od evolucionismu. Příčina Schmidtova omylu má 

spočívat v zjednodušené interpretaci kulturních cyklů, a to konkrétně v rekonstrukci nižších 

kulturních cyklů na základě kulturních cyklů vyšších. Schmidt měl vlivem svého depravačního a 

priori zaměnit nemonoteistické náboženské formy za monoteistické.
260

 Veškerá Schmidtova 

                                                 
252 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 17-18. 

253  R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 22. 

254 Giovanni Battista Vico (1668-1744) je považován za zakladatele filosofie dějin. Jako jeden z prvních uvažoval 

v tom smyslu, že každý fenomén je zároveň genoménem. Jeho prací byl mimo jiné i silně inspirován Benedetto 

Croce o jehož vlivu na Pettazzoniho již byla řeč. Není proto k podivu, že se Pettazzoni v úvodu svého díla The all 

Knowing God odkazuje na tradici Vicovova myšlení, které je Pettazzonim chápáno za jakýsi italský národní poklad. 

Srov. SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: JONES, Lindsay. Encyclopedia of religion. 2nd ed. Detroit: 

Macmillan, Reference USA, 2005, str. 8878. 

255 Podle Vica vznikaly první představy božstva z lidského strachu z přírodních fenoménů, které si neuměl 

vysvětlit jinak, než představou nebe jakožto oživlého těla. Mýtické myšlení tak má být typické racionalizační 

snahou vysvětlit ty fenomény, které člověk není schopen běžnou kauzalitou svého myšlení postihnout. Esenciálním 

charakterem mytologie je jak podle Vica, tak podle Pettazzoniho existenciální hodnota.  

256 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 2. 

257 Srov. R. PETTAZZONI, „Das Ende des Urmonotheismus“ , str. 162. 

258 Tamtéž. 

259 Srov. R. PETTAZZONI, „Das Ende des Urmonotheismus“ , str. 162. 

260 Původ depravační teorie, lze dle Pettazzoniho nalézt už v myšlenkovém klimatu teismu a racionalismu 18. 

století Srov. PETTAZZONI, Raffaele. Dio: formazione e sviluppo del monoteismo nella storia delle religioni. Roma: 



antropologická argumentace má dle Pettazzoniho usilovat o jediné, a to o snahu vysvětlit rozdíl 

mezi domnělým původním monoteismem a monoteismem skutečným optikou depravačního 

procesu.
261

 Pettazzoni říká, že nejmodernější výzkumy prokázaly fakt, podle něhož nelze odvozovat 

nižší kulturní prvky z kulturních prvků vyšších, jelikož žádná jiná náboženství nepodléhají cizím 

náboženským vlivům tak neochotně, jako je tomu právě v náboženstvích monoteistických. Proto 

Pettazzoni navrhuje nahradit název (Ur)monoteismus jakožto nevhodný pojem, vhodnějším 

pojmem, jímž by mohl být např. teismus anebo dříve již používaný německý výraz 

„Hochgottglaube či Gottesidee.“
262

 

 

 

 

 

 

Pettazzoniho fenomenologie náboženství 

Tato kapitola hodlá přiblížit fenomenologický způsob práce Raffaela Pettazzniho pomocí 

komparace s postavou „zakladatele“ a hlavního představitele fenomenologie náboženství Gerardem 

Van der Leeuwem,
263

 z jehož fenomenologie náboženství Pettazzoni vychází a nadále ji tvůrčím 

způsobem pozměňuje tak, aby odpovídala jeho vlastním cílům. Ačkoli je Raffaele Pettazzoni 

považován za jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů oboru „historie náboženství,“ zájem o 

fenomenologii náboženství u něj s přibývajícími lety eskaloval do takové míry, že vytvořil vlastní 

svébytný přístup k fenomenologii náboženství. Pro přiblížení Pettazzoniho fenomenologické práce 

je komparace s osobností Van der Leeuwa nezbytná, a to hned z několika důvodů. Za prvé 

Pettazzoni po sobě nezanechal žádný fenomenologický „manuál,“ v němž by systematicky 

popisoval postup svého osobitého fenomenologického bádání. Nezbývá tedy nic jiného, než 

Pettazzoniho pojetí fenomenologie náboženství zpětně vyabstrahovat z jeho díla. Za druhé Van der 

Leeuw byl jedním z mála religionistů, kteří byli schopni (ochotni) teoreticky popsat a vysvětlit své 

                                                                                                                                                                  
Athenaeum, 1922 str. 42. 

261 Srov. R. PETTAZZONI. The all-knowing God..., str. 2. 

262 Srov. R. PETTAZZONI, „Das Ende des Urmonotheismus“ , str. 162. 

263 Holandský filosof náboženství,historik náboženství a teolog. Studoval protestantskou teologii v Leidenu a 

později egyptologii v Berlíně. V Gronigen se stal profesorem dějin náboženství a přirozené teologie, zde setrval celý 

svůj život na katedře religionistiky. Od roku 1945 byl pověřen vedením katedry fenomenologie náboženství. V 

letech 1945-1946 se stal ministrem vzdělávání, kultury, vědy a nakonec byl v roce 1950 zvolen prvním prezidentem 

mezinárodního kongresu pro dějiny náboženství. Srov. HORYNA, B. PAVLICOVÁ, H. Dějiny religionistiky, 

Antologie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2001, str. 264. 



pojetí fenomenologického výzkumu.264 Z toho důvodu jsem se rozhodl vyložit Pettazzoniho 

fenomenologii pomocí komparace s fenomenologií náboženství Van der Leeuwa.265 

 

Některé Van der Leeuwovy fenomenologické axiomy 

„Účelem fenomenologie je čistá věcnost, usiluje o to najít přístup k věcem samotným (v 

Heideggerově významu sache, nikoli dinge).
266

 Van der Leeuw označoval svoji metodu dvěma 

pojmy, jako psychologickou anebo jako fenomenologickou, pokud chtěl zdůraznit, že jeho „přístup 

nepoznává podstatu jevů kauzálně,“267 protože „nechce podstatu jevů převádět na nějakou poslední 

skutečnost. To, co je pro fenomén podstatné, chce fenomenologie náboženství poznat z pouhé 

danosti fenoménu, tj. z toho, jak se daný jev religionistovi - fenomenologovi vyjevuje.“268 

Fenomén sám o sobě není čistým subjektem ani čistým objektem, fenomén je totiž „k subjektu 

vztažený objekt a objekt vztažený k subjektu.“269 S ohledem na Pettazzoniho psychologizující 

tendenci fenomenologické interpretace270 je zde důležité vyzdvihnout Van der Leeuwovo tvrzení, 

které se této redukci brání: „Fenomén není subjektem produkován, ještě méně je jím stvrzován či 

dokazován.“271 

 

Nejmarkantnější rozdíl Pettazzoniho koncepce spatřuji v jeho snaze zodpovědět otázku původu 

náboženství, která představuje kulminační bod jeho historického úsilí o genomenovou rekonstrukci 

vývoje náboženských fenoménů. Dalším pro fenomenologii náboženství nezvyklým předpokladem 

je Pettazzoniho uplatňování „zákonů“ kauzality, kterých je potřeba pro zpětnou rekonstrukci 

historických genomových struktur fenoménů.272 Jak Pettazzoni, tak Van der Leeuw kladli důraz na 

historickou perspektivu fenomenologického bádání. S tím, že Van der Leeuwova koncepce 

fenomenologie je Pettazzonim považovaná za „statickou“ pro její spokojení se se zasazením daného 

fenoménu do příslušné historické struktury, což má badateli napomoci k lepšímu pochopení 

podstaty fenoménu. V statickém pojetí fenomenologie náboženství schází Pettazzonimu dostatečná 

                                                 
264 Srov. GEBELT, Jiří, Religionistika jako svědectví víry. Fenomenologie náboženství Gerarda van der Leeuwa. 

Theologická revue 76, 2005. str. 404. 

265 Tato komparace vychází ze studie na stránkách Theologické revue, viz GEBELT, Jiří, Religionistika jako 

svědectví víry. Fenomenologie náboženství Gerarda van der Leeuwa. Theologická revue 76, 2005. str. 404-422. 

266  B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 269. 

267  J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 404-405. 

268 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 405. 

269 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 266. 

270 Viz Pettazzoniho interpretace původu nejvyšší bytosti, jakožto „produktu“ psychologického procesu 

personifikace fenoménu nebe v lidské mysli. Srov. kapitola 4.2.6. Původ nebeské bytosti v personifikační tendenci 

lidské mysli, str. 44. 

271 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 266. 

272 Názorným příkladem může být Pettazzoniho tvrzení o vševědoucnosti nebe. Tato představa měla vzniknout 

kauzálním vývojem představy o nebeské vševidoucnosti. 



historická perspektiva, jež se v jeho „dynamické“ koncepci projevuje genomovou rekonstrukcí 

vývoje fenoménů. 

 

(A)subjektivita fenomenologie náboženství a Van der Leeuwův požadavek vciťování 

se do předmětu studia 

„Stanovení „srozumitelných souvislostí,“ o něž fenomenolog usiluje, je založeno na schopnosti 

„divinace tj. intuitivního nahlédnutí toho, co je podstatné, typické, smysluplné.“273 K uchopení 

nahlížení podstaty fenoménu dochází intuitivně, tedy subjektivně. „Schopnost intuitivního 

nahlédnutí podstatného, typického, smysluplného se dle Van der Leeuwa blíží uměleckému 

nadání
274

 a vyžaduje praxi.“275 Není proto divu, že Pettazzoni považuje fenomenologii za umění 

interpretace. Už Husserl usiloval o asubjektivitu fenomenologie pomocí zdržení se vlastního 

předporozumění (epoché). Nicméně už jen samotný výběr předmětu je motivován subjektivně a 

samotné dějiny fenomenologie prozrazují, že fenomenologie nikdy nedosáhla Husserlem kýžené 

asubjektivity. 

 Pettazzonimu, který si zakládal na svém nenáboženském a bezkonfesním přístupu ke studiu 

náboženství,
276

 se musel Van der Leeuwův požadavek láskyplného „vcítění se“277 do předmětu 

studia
278

 zdát absurdní. Pettazzoniho vlastní badatelské nasazení však „není neutrální ve smyslu 

raného Wacha.“279 Z dnešní perspektivy se Wachův požadavek neutrality jeví jako překonaný, 

historie dala nakonec za pravdu Van der Leeuwovu tvrzení, že v religionistice „bezpředsudečný 

postup“280 není možný.281 Přístup Van der Leeuwa ohledně pojetí epoché považuji za diametrálně 

odlišný od intence Husserla, k níž má mnohem blíže Pettazzoni svou snahou o (nenáboženskou) 

hodnotovou neutralitu. 

                                                 
273 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 409. 

274 „Toto prožívání je arci více umění než věda. Je to prastaré, prvotně lidské umění herce, jež je nepostradatelné 

všem uměním, ale i duchovním vědám.“ HORYNA, B. PAVLICOVÁ, H. Dějiny religionistiky, Antologie. 

Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2001, str. 268. 

275 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 415. 

276 Mám za to, že Pettazzoni reduktivně ztotožnil filosofický požadavek fenomenologie náboženství epoché 

s nenáboženským přístupem ke studiu náboženství. 

277 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 405. 

278 Možnosti „vciťování se“ jsou podle Van der Leeuwa umožněny náboženskou zkušeností badatele, jež 

představuje jakýsi „spojovací moment“ mezi vírou badatele a vírou člověka té či oné kultury a doby. Fáze 

„vciťování se“ je podmíněna právě onou náboženskou zkušeností, která je univerzální spojnicí náboženského 

prožívání napříč prostorem a časem. 

279 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 415. 

280 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 416. 

281 „Na rozdíl od především pozitivisticky koncipované historiografie 19. a první poloviny 20. století je si novější 

bádání v humanitních vědách od doby Martina Heideggera a Hanse-Georga Gadamera vědomo své předpojatosti , 

která spočívá již ve volbě badatelského pole a v předporozumění, s nímž předmět bádání… zkoumáme.“ 

POKORNÝ, Petr, Ježíš Nazaretský, Oikoymenh, Praha 2005. str. 74. 



 A priori badatelů jsou protikladná, nicméně Van der Leeuwův požadavek „vcítění se“ do 

předmětu studia zůstává paradoxně přítomen i v Pettazzoniho fenomenologických pracích. 

Pettazzoni se do zkoumaných fenoménů „vciťoval“ stejně intenzivně jako většina fenomenologů. 

Jeho „vciťování se“ se odehrávalo na psychologickém základě, neboť v určité fázi své 

fenomenologické metody Pettazzoni usiloval o rekonstrukci psychologických procesů, jež se měly v 

minulosti odehrávat v myslích příslušníků tzv. primitivních národů. Důvodem k neporozumění Van 

der Leeuwovu požadavku „vcítění se“ je dle mého názoru  Pettazzoniho neschopnost kritické 

reflexe vlastních metodologických postupů, v nichž se „vciťování se“ dopuští, což je ostatně také 

jedním z pramenů jeho psychologizujícího pojetí fenomenologie. Druhým důvodem je moje 

domněnka, podle níž by si Pettazzoni nikdy nepřipustil, že jeho metodologický krok rozkrývající 

genomenové struktury fenoménu není historickou rekonstrukcí skutečnosti, ale spíše produktem 

psychologického vcítění se do předmětu studia. 

 

Fenomenologická analýza 

Fenomenologická analýza je samotným procesem „vciťování se.“ Díky ní badatel proniká k holé 

podstatě nahlížených náboženských fenoménů a následně mu umožňuje od této podstaty oddělit 

nepůvodní sekundární prvky. Pokud badatel neučiní další krok spočívající ve vyhledání 

strukturálních souvislostí, pak jeho bádání zůstává pouze na rovině „statického“ 

fenomenologického rozumění. Krok „strukturálních souvislostí“ stojí na přesvědčení, že fenomény 

neexistují vedle sebe nahodile, ale že vytvářejí smysluplné organické celky.282 Van der Leeuw se 

domnívá, že kdyby duchovní výtvory „vůbec žádnou vnitřní strukturu neměly, nemohli bychom jim 

rozumět,“283 proto „Van der Leeuw zde hovoří o genetickém rozumění.“ Pettazzoni pokračuje ještě 

dále, neboť pouhé „rozšifrování“ synchronních souvislostí, v nichž se zkoumaný jev nachází, 

neuspokojuje jeho vášeň pro historii. Přidává proto k fenomenologické analýze další, třetí krok 

diachronní odhalení vývojových linií daného fenoménu. Fenomenologie obohacená o historickou 

perspektivu už nemůže být chápána jako pouhá hypotetická rekonstrukce nazřených 

podstat - ideálních typů, které ve skutečnosti vůbec neexistují. Historická ukotvenost 

fenomenologického bádání má i podle Pettazzoniho obdařovat Van der Leeuwovy ideální typy 

konkrétním historickým (a tedy ne-hypotetickým) rozměrem.284 

 

                                                 
282 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 408. 

283  J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 415. 

284 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 409. 



Psychologické pozadí fenomenologie náboženství 

Van der Leeuw svou fenomenologii náboženství odkazuje na tzv. psychologii struktur, kterou Eva 

Hirschmannová označuje za „strukturně psychologicky rozumějící fenomenologii náboženství,“285 

ve které se „všechny směry fenomenologie náboženství sbíhají.“286 Tento přístup se varuje 

rozkládání psychické skutečnosti na dílčí prvky, neboť je tím znemožněno pochopení plnosti a 

rozmanitosti života.287 

 Van der Leeuw usiluje o diltheyovské „porozumění“ náboženským fenoménům, jež je mu 

možné jedině díky kroku „vcítění se“ do předmětu studia. V rámci tohoto kroku dochází k přesazení 

badatelovy mysli do singulárního bodu, jímž je náboženský fenomén. Ono přesazení mysli však 

neumožňuje vnímat „vnější rysy, prostorové vztahy, ani časový vznik,“288 neboť mysl badatele je 

zcela vnořena do strhujícího proudu fenoménu, což silně narušuje, ne-li přímo znemožňuje 

makroperspektivní pohled na daný fenomén. Van der Leeuwova náboženská fenomenologie si 

otevřeně přiznává, že její analýza je intuitivní, nikoli racionální.289 

 Této skutečnosti si byl Pettazzoni velmi dobře vědom. Východisko z problematiky mu 

poskytla opět jeho historiosofie, jež v intuitivním fenomenologickém poznání zbaveného všeho a 

priori spatřovala (druhou) formu lidského poznávání. Racionální i intuitivní poznání mají být 

nedílnou součástí lidské mysli. Zdá se, že takovéto vysvětlení neodpovídá heglovskému 

historiosofickému evolucionismu a je tomu skutečně tak. Nesmíme totiž zapomínat na Pettazzoniho 

distancování se od přímočarého evolucionismu. Domnívám se, že Pettazzoniho pojetí „Ducha“ bylo 

spíše imanentního charakteru, na rozdíl od Heglova vzestupně dynamického modelu vývoje. Čisté 

intuitivní poznání290 je v Pettazzoniho pohledu adekvátní a plnohodnotnou formou poznání, jehož 

kvalita se nijak neliší od poznání racionálního. Jediný rozdíl spočívá ve způsobu „cesty,“ jíž se 

dochází daného způsobu poznání. Na podporu svého tvrzení o imanentním pojetí Pettazzoniho 

„ducha“ bych zde rád odkázal na Pettazzoniho pohled ohledně přechodu náboženství z polyteismu 

k monoteismu. Přechod z polyteismu k monoteismu má být dílem prorocké osobnosti, jež cíleně 

neguje představu plurality božských bytostí a ve jménu návratu k původní náboženské ryzosti hlásá 

Boží jedinost. Pettazzoni považuje přechod z polyteismu k monotesmu za změnu paradigmatu a 

nikoli za vývoj od nižšího náboženského stupně k vyššímu náboženskému stupni.
291

 

 

                                                 
285 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 404. 

286 Tamtéž. 

287 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 406. 

288 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 405. 

289 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 405-406. 

290 Pod pojmem „čisté intuitivní poznání“ míním Pettazzoniho nenáboženské a priori, které však není míněno 

protinábožensky, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše nevyznavačsky. 

291 Srov. R. PETTAZZONI. Dio: formazione e sviluppo..., str. 44. 



(Psychologická) objektivizace - rekonstrukce (náboženského) prožitku 

Metoda „vciťování se“ umožňuje fenomenologovi rekonstruovat původní náboženské prožitky 

časově i místně vzdálených lidských bytostí. Podle Van der Leeuwa není mezi prožitkem badatele a 

prožitkem dávné osoby žádný podstatný rozdíl.292 Fenomenologie hledá v pozadí všech 

náboženských prožitků krajní existencionální situace setkání člověka s „mocí,“ jež ho nezměrně 

převyšuje, čímž volně navazuje na Ottovo chápání posvátna.293 Takováto fenomenologie 

předpokládá, že „bytostně lidské vždy zůstává bytostně lidským, a jako takové je pochopitelné.“294 

Van der Leeuw má za to, že aktuální prožitek, v němž se zakládá lidské prožívání, minul už v 

momentě, kdy se k němu dokážeme vracet jako k věci, která se udála v minulosti, a na kterou 

zpětně vzpomínáme v momentě, kdy tuto událost musíme zpětně „objektivizovat.“295 

Za poněkud zvláštní se mi jeví předpoklad, podle něhož má být vzdálenost mezi právě dopsaným 

slovem a např. dětstvím člověka totožná. Van der Leeuw má za to, že „bezprostřednost není nijak a 

nikdy dána, musí se rekonstruovat,“296 neboť údajně „k našemu životu nemáme žádný 

přístup.“297 Rozdíl mezi námi a např. příslušníkem jiné kultury v minulosti má být maličkostí v 

poměru k tomu, pokud se pokoušíme o uchopení „života.“298 

 

Smyslová/duchová podstata fenomenologického poznání 

Pro fenomenologa má podstata fenoménů charakter „znaků,“ které badatelova intuice dešifruje 

skrze tzv. smysl. K čistě věcnému uchopení fenoménů potřebuje fenomenologie „smysl, neboť věci 

nemůže prožívat libovolně. Tento smysl je ale čistě věcný…“
299

 Oním smyslem míní Van der 

Leeuw  samotnou strukturu fenoménů. Struktura/smysl „náleží částečně skutečnosti samotné, 

částečně tomu, kdo chce porozumět.“300 Smysl představuje jakýsi další prostor skutečnosti, v němž 

se objektivní poznání prolíná s poznáním subjektivním, proto se „smysl“ svým bytím podílí na 

nadindividuálním obecném poznání. Přiřazením fenoménu k ideálnímu typu dochází k 

smyslovému/strukturálnímu ukotvení původně víceznačného charakteru fenoménu. Van der Leeuw 

považuje smyslové souvislosti za a priori univerzální celému lidstvu,301 a proto se domnívá, že lze 

díky těmto strukturám rozumět „duchovním výtvorům, i když vznikaly za zcela jiných dějinných 

                                                 
292 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 407. 

293 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 407. 

294 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 268. 

295 Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 266. 

296 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 266. 

297  „Tamtéž.“ 

298 Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 66. 

299  B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 269. 

300 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 413. 

301 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 414. 



podmínek a z dějinně odlišně organizovaných duší.“302 

Pettazzoniho koncepce se s konceptem Van der Leeuwa překrývá, ačkoli vychází ze zcela jiného 

předporozumění. Pettazzoni upozadil Van der Leeuwovy ideální typy, byl totiž přesvědčen, že 

smyslové souvislosti jsou lidstvu univerzálně a priori dané, nikoli však v přímé návaznosti na 

Edwarda Sprangera,
303

 jak je tomu u Van der Leeuwa, ale v souvislosti s vlastním pochopením 

Hegelova „ducha,“ na němž mají participovat, či přesněji, z něhož mají emanovat všechny lidské 

duše. Je-li pro Sprangera lidský život především vrůstáním individuální duše do objektivního 

ducha, pak Pettazzoni mluví spíše o vyrůstání individuální duše z objektivního ducha. 

 Oba badatelé se shodují na univerzalitě těchto struktur, a tedy i na univerzalitě lidského 

náboženského prožívání.304 Tyto struktury musí tedy být lidské mysli imanentní. S ohledem na 

Pettazzoniho programovou historicitu je nutné podotknout, že toto pojetí lze považovat za 

 ahistorické pochopení lidské přirozenosti.305 „Klasická fenomenologie náboženství vychází 

z antropologického předpokladu jednoty lidského prožívání.“306 Podle výše zmíněné koncepce 

„animismus a dynamismus neoznačují nějaké periody vývoje náboženství, ale jsou to… věčné 

struktury.“307 

 

Příčina Pettazzoniho psychologizace fenomenologie náboženství 

V této kapitole se pokusím vysvětlit tezi, která prostupovala celou druhou polovinou této práce. 

Onou tezí je moje přesvědčení o psychologickém základu Pettazzoniho fenomenologie náboženství. 

Tato kapitola nehodlá zodpovědět otázku možného zakotvení veškeré fenomenologie náboženství v 

psychologii, nýbrž usiluje o důkaz, který by vysvětlovat, jak a proč má Pettazzoniho fenomenologie 

náboženství mnohem blíže k psychologizaci, než tzv. klasická fenomenologie náboženství. 

 

Pro Van der Leeuwa je náboženství interakcí dvou činitelů. První z nich je popisován jako moc 

(Macht) transcendentního charakteru, s níž druhá složka, kterou je člověk, přichází do styku. První 

činitel je podle Van der Leeuwa „zjevením,“ kterÉ ze své podstaty není „fenoménem a nelze ho 

empiricky zkoumat.“308 Druhým činitelem je člověk a jeho reakce na „zjevení,“ která je 

nejvlastnějším předmětem fenomenologie náboženství, neboť tato lidská „náboženská zkušenost“ 

má být přístupná lidskému poznání. Z koncepce je zřetelně patrná Van der Leeuwova formace 
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304 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 414. 

305 Srov. J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 420. 

306 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 420. 

307 J. GEBELT. Religionistika jako svědectví..., str. 414. 

308 B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 264. 



dialektickou teologií, z níž vychází jeho definice „zjevení“ jakožto něčeho, co je člověku 

nepřístupné. 

 Pole bádání Van der Leeuwa i Pettazzoniho je totéž, tím mám na mysli onu rovinu 

náboženské zkušenosti člověka, která má být empiricky poznatelná. Základní strukturální rozdíl 

mezi oběma badateli v pojetí fenomenologie náboženství spočívá v Pettazzoniho agnosticismu,309 

který se v jeho fenomenologii projevil absencí zmíněného prvního činitele, jímž je „zjevení.“ 

Domnívám se, že Van der Leeuw s fenoménem „zjevení,“ jakožto pramenem náboženské 

zkušenosti implicitně počítal, ačkoli se tento „pramen“ nepokoušel explicitně tématizovat. Ignorace 

„zjevení“ je zapříčiněna Pettazzoniho historiosofickým pojetím náboženství jako kategorie, která 

jakožto kategorie je součástí ducha, jehož nejzřetelnější emanací má být lidské vědomí. 

Pettazzoniho koncepce takto přenáší Van der Leeuwův nepoznatelný transcendentální činitel 

„zjevení“ na pole lidského vědomí/psyché. Popsaná změna v oblasti teorie a definice náboženství je 

příčinou nejen Pettazzoniho odklonu od klasické fenomenologie náboženství, ale také avizované 

psychologizace fenomenologie náboženství. 

 

Hodnocení Pettazzoniho 

 

Pettazzoniho přínos 

Nowaczyk jako velký znalec Pettazzoniho tvorby zhodnocuje jeho přínos takto: „Dodnes je 

Pettazzoniho dílo hodnotné minimálně v několika svých stěžejních motivech, mezi které patří 

nezávislost religionistiky na teologii, důraz na historicitu historicko-srovnávací metody a odborná 

šíře Pettazzoniho prací.“310Pettazzoniho přínos v oblasti výzkumu nejvyšších bytostí a dějin 

monoteismu „nemůže být ignorován nikým, kdo se chce zodpovědně zabývat problematikou, kterou 

náboženská skutečnost klade vědám o člověku, zejména pak etnologii a dějinám.“311 Pettazzoni 

přispěl k pozitivnímu zhodnocení mýtu, na nějž nenahlížel prizmatem předcházejícího bádání, které 

považovalo mýtus za degenerativní zjednodušení původní čistě racionální představy. Naopak pro 

Pettazzoniho byl mýtus nejvhodnějším prostředkem k přenosu vznešených pravd transcendence a 

vševědoucnosti.312 

 V oboru fenomenologie náboženství si Pettazzoni zaslouží být podle mého mínění taktéž 

                                                 
309 Toto označení zde užívám se vší rezervou, neboť druhý nabízející se termín „ateista“ je ještě více nevhodný 

než užitý pojem „agnostik.“ Pettazzoniho postoj k Bohu je hegelovský, Bohem je mu „duch“ netranscendentálního 

charakteru, jehož lze jistým způsobem poznávat, skrze to nakolik si tento duch uvědomuje sebe sama. 

310  Srov. M. NOWACZYK, Filozofia a historia religii..., str. 120. 

311 K. SKALICKÝ. V zápase s posvátnem..., str. 142. 

312 Srov. SULLIVAN, Lawrence, Supreme beings. In: L. JONES. Encyclopedia of religion..., str. 8879. 



citován, už jen pro svůj bystrý postřeh ohledně dynamické povahy fenoménů, které do té doby byly 

nahlíženy převážně a především staticky. Pettazzoni tímto svým postřehem silně ovlivnil tvorbu 

jednoho z čelních představitelů skandinávské religionistiky C.J. Bleekera.313 Widengren na 

Pettazzonim ocenil jeho průkopnický zájem o fenomenologickou interpretaci uměleckých památek, 

což považoval za vítanou novinku, jež by v budoucnu mohla hrát důležitou roli.314 

 

Schmidtova kritika Pettazzoniho 

Ačkoli se má za to, alespoň v českém religionistickém prostředí, že Pettazzoni vyvrátil Schmidtovu 

teorii Urmonotheismu, tak tato teze platí přinejmenším i naopak. Schmidt zasadil Pettazzoniho 

teorii o původu nejvyšší bytosti vážné kritické rány, o jejichž oprávněnosti nelze ani dnes 

pochybovat. 

 Schmidt útočí na nejslabší a zároveň nejnosnější bod Pettazzoniho teorie, jehož slabosti si 

měl být vědom i sám autor. Slabina spočívá v Pettazzoniho tvrzení o charakteru nebeské klenby, 

jejíž vnitřní podstata se úspěšně brání personifikačnímu procesu, takže proces personifikace se 

uplatňuje až skrze jakýsi „úhybný manévr,“ kdy není personifikováno nebe samotné, ale jakási 

bytost stojící v jeho pozadí. Tento „oslabený“ koncept personifikace není podle Schmidta už více 

personifikací, neboť přichází o personifikující charakteristiku, pro kterou je typická jednoduchá a 

přímá lidská intuice, v níž není prostor pro žádný „úhybný manévr.“ Druhá Schmidtova rána je 

zatížena jeho vlastním předporozuměním, neboť se ohrazuje vůči Pettazzonimu tvrzení, které mluví 

o nejasné až zamlžené podobě představy nejvyšší bytosti mezi nejstaršími domorodými kmeny. 

Schmidt má totiž za to, že k rozmazání kontur nejvyšší bytosti dochází až během pozdějšího vývoje. 

Nicméně třetí hlavní bod kritiky je opět aktuální. Schmidt se ptá, z jakého důvodu zasazuje 

Pettazzoni do pozadí nebeského fenoménu pouze jednu bytost, a proč by se zde nemohlo 

vyskytovat bytostí více, např. jedna by měla na svědomí blesky, druhá déšť atd.315 

 Další okruh Schmidtovy kritiky se týká problematiky mýtického a logického myšlení a 

jejich vzájemné koexistence. Schmidtovi není jasné, na jakém základě dospěl Pettazzoni k závěru o 

prvotnosti mýtického myšlení, k němuž se mělo logické myšlení připojit až později, když přitom 

sám Pettazzoni stanoví: „Jak by mohla existovat představa, ve které by obě kognitivní dovednosti 

intuice a logika neexistovaly pospolu.“316 

 Praktickou podobu Pettazzoniho výzkumu Schmidt kritizuje za to, že Pettazzoni neusiluje, 

ba dokonce se ani neptá po etnologickém staří jím zkoumaných nejvyšších bytostí či stáří jejich 
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314 Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 445. 

315 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden..., str. 203-204. 

316 W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden..., str. 204. 



uranické podstaty. Navíc veškerý analytický výzkum uranicity nejvyšších bytostí Pettazzoni omezil 

pouze na konstatování přítomnosti některého z uranických rysů, např. že nejvyšší bytost posílá déšť 

anebo že bydlí v nebi. Podle Schmidta všechny výše popsané výtky zabraňují už samotnému 

pokusu o vytvoření odvážné Pettazzoniho teorie.317 

 

Kritika Pettazzoniho 

V otázce Pettazzoniho způsobu fenomenologické práce je naprosto na místě citovat slova z Van der 

Leeuwovy Fenomenologie náboženství, která se dotýkají další slabiny Pettazzoniho náboženské 

fenomenologie: „Má-li fenomenologie dokončit své úkoly, pak má velmi zapotřebí, aby ji trvale 

korigovalo nejsvědomitější filologické a archeologické zkoumání. Musí být stále připravena ke 

konfrontaci s faktickým materiálem… Toto rozumění se však stane čistým uměním nebo prázdnou 

fantastikou, jakmile ho přestane kontrolovat filologický a archeologický výzkum.“318 

 Navzdory tomu, že se Pettazzoni široce zabýval problematikou možnosti sloučení 

fenomenologické a historické metody, tak závěry těchto úvah nikam v praktické podobě nevedly, 

což je patrné i v jeho díle The All-knowing God, kde jsou obě metody užity vedle sebe, bez 

vzájemné vnitřní provázanosti mezi sebou.319 Widengren kritizuje Pettazzoniho komparativní 

metodu, podle které komparace co nejvíce relevantních faktů pomáhá odhalit podstatu fenoménů. 

Widengren má za to, že komparací pouze dochází k rozšiřování materiálů, a nikoli k jejich 

prohlubování, což má být skutečným cílem fenomenologie. Této kritice neušel ani praktický způsob 

Pettazzoniho ahistorické komparatistiky, která bez váhání vzájemně komparuje klasická a aliterární 

náboženství navzdory časovým a prostorovým vzdálenostem. Souhlasně s Widengrenem se 

domnívám, že fenomenologie by měla, alespoň v rámci svých možností, zohledňovat chronologické 

a prostorové relace během srovnávání fenoménů. Ovšem ze všeho nejvíce Widengrena šokuje 

Pettazzoniho ahistorická struktura vlastního díla, které úplně ignoruje chronologický historický 

vývoj. Z neznámého důvodu Pettazzoni pojednává např. náboženství Izraele před historicky 

původnějším náboženstvím starověkého Egypta, Mezopotámie či Fénicie.320 Pettazzoniho způsob 

práce se jeví o to více nepochopitelným, vezmeme-li v potaz Pettazzoniho deklarovaný důraz na 

historii. 

 Pettazzoni ve svém díle Der Allewissende Gott321 zastává přísný dialektický dualismus 

                                                 
317 Srov. W. SCHMIDT. Handbuch der vergleichenden..., str. 205. 

318  B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 269. 

319  Srov. B. HORYNA, H. PAVLICOVÁ. Dějiny religionistiky..., str. 446. 

320 Srov. WIDENGREN, Geo. La methode comparative: entre philologie et phénoménologie. Numen, Vol. 12, 

Fasc. 3 (Dec., 1971), str. 162. 

321 PETTAZZONI, Raffaele. Der allwissende Gott: zur Geschichte der Gottesidee. Frankfurt am Main: Fischer 

Bücherei, 1957, 139 s. 



fenoménů vševědoucnosti a stvořitelství. Tvrdí zde, že nejvyšší bůh není zároveň nikdy stvořitelem. 

Vědecké bádání však takovouto typologii vyvrátilo poukázáním např. na perské božstvo Ahura 

Mazdu, který je jak stvořitelem, tak zároveň nejvyšším bohem.322 

 

Závěr - současný stav bádání 

„Naivní předpoklad, že původ náboženství lze nalézt v jediné jednoduché příčině a že autentický 

náboženský zážitek lze zakusit skrze racionalistické vyjádření...byl opuštěn.“323 

Problematika původu nejvyšších bytostí, jakožto dílčí část problematiky původu náboženství, stojí v 

současné době mimo akademický diskurz, neboť ji není možné adekvátně vědecky zodpovědět.
324

 

Zdá se, že toto stanovisko dnešní vědy nepozbude platnosti ani v dlouhodobém časovém horizontu, 

pokud nedojde k nějakému skutečně přelomově epochálnímu objevu či změně vědeckého 

paradigmatu. Absence dostatečného množství pramenů je pro současnou religionistiku hlavní 

překážkou v zodpovězení otázky původu náboženství. „Religionistika, pokud se chce striktně držet 

popisné metody, nemá ke vzniku náboženství co říci, kromě historicky doložitelného vzniku 

některých náboženských směrů.“325 Co se týká rekonstrukcí raných náboženských podob, tak je 

religionistika zcela závislá na archeologii a její interpretaci nalezených objektů. Způsob 

religionistického bádání na poli raných náboženských forem však většinou stále „skrytě“ 

předpokládá jakousi hypotetickou počáteční náboženskou praformu. Její existenci nic nevyvrací, 

avšak ani nic nepotvrzuje.326 Nicméně Štampach má za to, že „je možné tuto hypotézu nadále 

předkládat.“327 

 Současná antropologie náboženství již není orientovaná především na domorodé formy 

náboženských věr jako etnologie Schmidtovy doby. Navíc narozdíl od Schmidta se soustřeďuje na 

výzkum struktur náboženského myšlení, které Schmidt ignoroval,
328 

ale o které Pettazzoni jevil 

viditelný zájem. Antropologie náboženství podobně jako religionistika nedefinuje předmět svého 

badatelského zájmu, jelikož považuje „náboženství“ za nestabilní kategorii u níž by každý pokus o 

definici v sobě nutně obsahoval interpretaci, která by mohla předmět „náboženství“ jednostranně 

redukovat.329 Problematika původu náboženství přesahuje i do sféry kognitivních věd. Diskurz 

těchto věd však ponechávám starnou, neboť tato práce se zabývá přístupy, jež mají mnohem blíže k 
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antropologii náboženství než ke kognitivním vědám. 

 Pro komparativní religionistiku byl důležitý výsledný závěr bádání, který umožnil 

uchopovat nejvyšší bytosti mimo monoteistický koncept. Ostatně lepší znalost nejvyšších bytostí 

není přínosná jen pro náboženství, v nichž se tyto bytosti vyskytují, ale taktéž k pochopení obecně 

lidského náboženského prožívání, o jehož hlubší poznání usiluje dnešní věda.
330
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Závěr 

Práce je přínosná především v českém prostředí, v němž rozšiřuje útlé množství moderních 

vědeckých prací, pojednávajících o teorii Urmonoteismu Wilhelma Schmidta. Zároveň se jako 

jedna z prvních pokouší v českém jazyce systematicky přiblížit teorii o původu nejvyšších bytostí 

Raffaela Pettazzoniho. 

 Přednost této bakalářské práce spatřuji v přehledné demonstraci přechodu Schmidtova 

myšlení od jeho etnologických závěrů k teoretické hypotéze depravace, jež nabyla zřetelných 

obrysů v jeho teorii Urmonoteismu. První polovina práce detailně seznamuje s etnologickou 

kulturně-historickou metodou, jež byla Schmidtovým klíčovým prostředkem v bádání po nejstarší 

náboženské formě lidstva, jímž měl být Schmidtův Urmonotheismus. Vlivem střetávání s jinými 

kulturami a přirozenou tendencí lidského ducha k duchovnímu úpadku mělo docházet k postupné 

degeneraci této prapůvodní dokonalé náboženské formy, jež se ve své nejpůvodnější podobě měla 

vyznačovat striktním monoteismem. Úpadek na duchovní rovině měl být doprovázen vzestupem 

lidské kultury, která snad měla tendenci nahrazovat pravé poznání Boha. Schmidt dospěl ke své 

teorii skrze studium tehdejších přírodních národů, u nichž se ve značné míře vyskytovala víra v tzv. 

nejvyšší bytost, které měli domorodci přisuzovat totožné a nebo obdobné atributy božství jako 

Bohu Starého zákona. Není proto divu, že Wilhelm Schmidt, jakožto katolický duchovní spatřoval v 

postavě nejvyšší bytosti starou, téměř zastřenou vzpomínku na Hospodina, jenž měl dle knihy 

Genesis žít na počátku časů v těsném sepětí s člověkem. 

 Koncepce Urmonoteismu je zde vylíčena jako vyústění několika tendencí. Mezi něž patří 

odpor k evolucionismu, degenerativní pojetí historického vývoje a především svébytná aplikace 

historicko-kulturní metody usilující jak o odhalení kulturních a náboženských „kauzálních 

souvislostí,“ jež utvářejí výslednou podobu dané náboženské formy, tak i o (psychologické) 

uchopení onoho lidského „specifika“ z něhož má náboženství pocházet primárně.  

 Schmidtovo věroučné předporozumění rozhodující měrou ovlivnilo interpretaci jim 

předložených etnologických „faktů,“ takže o jejichž objektivnosti tím pádem nemůže být ani řeč. 

Výsledky Schmidtovy práce navíc diskredituje i jeho etnologický předpoklad, podle něhož lze 

zrekonstruovat nejstarší podobu lidské kultury aplikací sufragační metody na kultury současných 



aliterárních národů. V pozadí tohoto Schmidtova přesvědčení stálo tehdejší, dnes již neplatné 

etnologické paradigma, kterého považovalo tehdejší aliterární národy za žijící relikty dávné lidské 

historie. 

 

Druhou polovinu práce věnované Raffaelu Pettazzonimu otevírá krátký diskurz k Hegelově filosofii 

ducha a historiosofii Benedetta Croceho, neboť Pettazzoni byl rozhodující měrou formován těmito 

dvěma filosofickými koncepty a to jak ve svém předporozumění, tak i v přístupu ke studiu 

náboženství. Pettazzoni spatřoval v problematice původu nejvyšších bytostí prastarý souboj 

racionálního a intuitivního přístupu v odpovědi na otázku, ze které z těchto dvou sfér lidské mysli 

pochází náboženství. Teorie Urmonotheismu zastávající racionální původ, představuje pro 

Pettazzoniho vyvrcholení křesťanského demytologizujícího přístupu. Pettazzoni se však přikláněl k 

mytologickému původu nejvyšších bytostí, jelikož byl přesvědčen, že na vzniku představy nejvyšší 

bytosti má mít rozhodující podíl tzv. fantastická (mytologická) sféra mysli. Nejvlastnější 

přirozeností fantastické sféry lidské mysli má být její tendence k personifikaci fenoménu nebeské 

klenby, jež má hrát jedinečnou roli v domorodé percepci naturálních fenoménů. Fenomén nebeské 

klenby má však s ohledem na svoji morfologii nejlépe odolávát personifikujícímu procesu, proto 

neměla mít domorodá mysl jinou možnost personifikovat nebeskou klenbu než skrze vytvoření 

představy jakési bytosti žijící za nebeskou klenbou, která má sloužit jako její prostředek 

komunikace s člověkem. Bytost žijící za nebeskou klenbou je Pettazzonimu nejvyšší bytostí 

přírodních národů, o čemž má svědčit množství uranických atributů, jimiž nejvyšší bytosti 

domorodých národů oplývají.  

 Nejvyšším ze všech uranických atributů nejvyšších bytostí měl být dle Pettazzoniho mínění 

atribut vševědoucnosti, jehož funkcí a původem se Pettazzoniho široce zaobíral. Ohledně v úvodu 

předestřené otázky „z jakých pozic a jaké perspektivy vyvrátil Raffaele Pettazzoni Schmidtovu 

teorii Urmonoteismu,“ jsem došel k zjištění, že Pettazzoniho teorie absolutizovala atribut boží 

vševědoucnosti, který uvnitř teorie Urmonotesimu představoval jen jednu z více styčných ploch 

ztotožňujících nejvyšší bytost s Bohem Starého zákona. Absolutizace božského atributu 

vševědoucnosti se stala výchozím bodem Pettazzoniho kritiky, podle níž jsou všechny ostatní 

atributy např. jako všeslyšení, všudepřítomnost či stvořitelství, podřazeny fenoménu 

vševědoucnosti. Schmidt naopak považoval tyto atributy za sobě rovnocenné.  

 Obecně se tvrdí, že Pettazzoni vyvrátil koncept Urmonoteismu Wilhelma Schmidta, tato 

práce dokazuje opomenutý fakt, že oba badatelé přispěli k vzájemnému vědeckému vyvrácení 

svých sobě si konkurujících teorií. Pettazzoniho kritika Schmidta i vyvrácení Urmonoteistické 

teorie stojí v posledku na psychologickém vysvětlení absolutizovaného fenoménu vševědoucnosti 

nejvyšších bytostí. 



 

Konečně v závěru práce jsem se pokusil o rekonstrukci Pettazzoniho fenomenologie náboženství, 

neboť právě jejími metodami uchopil Pettazzoni postavy nejvyšších bytostí. Pettazzoniho 

fenomenologii jsem komparací s fenomenologií náboženství Gerardia Van der Leuuwa podrobil 

účinné kritice spočívající v odhalení psychologizujících kořenů Pettazzoniho fenomenologie. 

Příčinu Pettazzoniho tendence k psychologizaci spatřuji v Pettazzoniho nereflektovaném 

hegelianismu, který v jeho osobitém podání redukuje veškeré metafyzické „skutečnosti“ (např. 

zjevení) na pouhý produkt lidského vědomí. Výjimečnost kritiky v této práci spočívá v její 

jedinečnosti, neboť nikde jinde jsem nenalezl její obdobu. 

 

Conclusion 

 
The major benefit of the thesis lays in the fact that it elaborates a narrow number of modern 

academic works dealing with the theory of Urmonotheism by Wilhelm Schmidt. At the same time, 

as one of the forerunners, it attempts to analyse in the Czech language the theory of origin of 

supreme beings by Raffaele Pettazzoni. 

 The thesis sets to demonstrate Schmidt`s development of thought illustrating his stance on 

ethnology leading onto the theoretical hypothesis of depravation, which Urmonotheism theory 

defined in tangible terms. The first part of the work introduces in detail the ethnological, historic 

and cultural method which became the key tool for Schmidt to research the most ancient forms of 

religious culture, which Schmidt refers to as Urmonotheism. Inevitable exposure to other cultures 

and natural human inclination to spiritual degeneration may have resulted in gradual decline of this 

ancient intact religious practice which in its purest form was strict monotheism. The spiritual 

decline on one hand was balanced by rise of human culture on the other, whose purpose was, 

perhaps, to replace the true belief in God. Schmidt supported his theory by studying the current 

ethnic tribes whose major system of belief was that of the Supreme Being to which the tribesmen 

attributed similar or identical properties associated with The Old Testament God. This conclusion 

explains why Wilhelm Schmidt, as a member of catholic faith, considers the Supreme being to be 

the implicit memory of the Lord who was supposed to, according to Genesis, live in the beginnings 

of time tightly linked with the human. 

 The idea of Urmonotheism has been shaped as a result of social tendencies. As one of them 

is the resistance to evolution, degenerative view applied to historical development and most of all 

the unique application of the historical-cultural method which strives to define both cultural and 

religious “interdisciplinary circumstances” which lead onto forming a given religious practice 

involving (emotional) grasp and pre-understanding of the human “factor” which is meant to be the 



origin of religion in the first place. 

 However Schmidt`s pre-understanding of religion had hugely affected the interpretation of 

ethnic “facts,” therefore their objectivity must be nothing but challenged. The validity of Schmidt`s 

research is also undermined by his notion of ethnicity which asserts to define the ancient forms of 

human culture applying culture-historical method on current illiterate nations. Schmidt had arrived 

at his conclusion under the influence of then, today obsolete, ethnic paradigm which understood 

then living illiterate cultures to be relics of ancient human history. 

 

The second part of the thesis dedicated to Raffaele Pettazzoni opens a short discourse to Hegel`s 

philosophy of spirit and historiosophy of Benedetto Croce as Pettazzoni was hugely affected by the 

above mentioned philosophical notions in both his pre-understanding and his attitude to religion. 

The Urmonotheism theory advocating rational origin demonstrates in Pettazzoni`s view climax of 

demytholised Christian attitude. However Pettazzoni did assert the mythological origins of supreme 

beings because he believed that what had created the idea of the Supreme being was mostly 

determined by so called imaginary (mythological) part of the mind. The most natural act of the 

imaginary mind in humans is its tendency to personify the phenomenon of the heavenly, which has 

played a unique role in tribal perception of natural phenomena. The heavenly phenomenon, 

however, considering its morphology, should best resist the personification process, therefore the 

tribesmen`s mind should not have any other choice than to personify the heavenly by creating an 

idea of a being living beyond the heavenly whose purpose is to enable communication with the 

humans. The being living beyond the heavenly is considered by Pettazzoni as the Supreme being for 

ethnic nations which had been demonstrated by ample usage of numerous uranic attributes peculiar 

to ethnic nations. 

 The highest principle in uranic attributes is according to Pettazzoni the principle of 

omniscience, which captivated Pettazzoni in his research for its function and origin. As the 

beginning of my thesis questions on what ground and what perspective Rafffaele Pettazzoni 

repudiates Schmidt`s theory of Urmonotheism my research has shown that Pettazzoni`s theory did 

make the attribute of god`s omniscience absolute, which in Urmonotheism represents only one of 

several principles identifying the Supreme being with The Old Testament God. For the god`s 

attribute of omniscience to become absolute serves as the major point of criticism by Pettazzoni 

who believes that all other attributes such as all hearing, omnipotence or creationism are inferior to 

omniscience. Schmidt, on the other hand, considers all the attributes as equal. 

The common notion is that Pettazzoni repudiates the idea of Schmidt`s Urmonotheism, 

however this thesis points out the neglected fact that both academics contributed evenly to mutual 

scientific debate contradicting both of their theories. Pettazzoni `s criticism of Schmidt as well the 



Urmonotheism theory is finally based on psychological explanation of absolutised phenomenon of 

omniscientific Supreme being. 

 The final part of the thesis attempts to reconstruct Pettazzoni`s religion phenomenology as 

this involves methods which Pettazzoni understood characters of supreme beings. My work 

compares Pettazzoni's phenomenology with the one of Gerard van der Leuuw`s religion and the 

criticism shows uncovering psychological roots in Pettazzzoni`s phenomenology. The reason why 

Pettazzoni turns to psychology is, according to my research the implicit Hegelianism which in his 

unique interpretation reduces all metaphysical “facts” (e.g. revelation) to a mere product of a human 

mind. This work is unique in its criticism as this particular viewpoint has not yet been explored. 

 

Resumé 

Práce pojednává o teorii Urmonothesimu Wilhelma Schmidta a její kritice Raffaelem Pettazzonim, 

jehož vlastní teorie o původu nejvyšších bytostí je taktéž předmětem této práce. První část 

bakalářské práce se zaměřuje na degenerativní hypotézu Wilhelma Schmidta, kterou uchopuje v 

kontextu etnologických závěrů kulturně-historické metody. V druhé polovině práce je předmětem 

výzkumu pojetí nejvyšší bytosti v religionistice Raffaela Pettazzoniho, který Schmidtův koncept 

Urmonotheismu a depravace zkritizoval. Navzdory Pettazzonim deklarované bezpředsudečnosti k 

přístupu ke studiu náboženství odhaluje práce Pettazzoniho filosofické idealistické a priori a jeho 

implicitní sklon k psychologizaci náboženské problematiky. Závěr se zabývá rekonstrukcí podoby 

Pettazzoniho fenomenologie náboženství. Ta je zde zkritizována za zmíněnou psychologizaci, jejíž 

příčina je detekována ve specifickém historiosofickém přesvědčení badatele. 
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