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Zprávy a recenze

Medzinárodná religionistická
Študentská vedecká konferencia
4.–6. máj 2012, Kútna Hora, Česká republika
Monika Belovičová, FiF UK, Katedra porovnávacej religionistiky
V dňoch 4.–6. mája 2012 sa uskutočnilo medzinárodné kolo religionistickej
Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Tento krát sa toto každoročné stretnutie
českých a slovenských religionistov odohralo v malebnom českom mestečku
Kútna Hora. Zúčastnili sa študenti aj pedagógovia z troch religionistických
ústavov – Ústavu filozofie a religionistiky Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity
v Prahe, Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
a Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
Program konferencie začal už v piatok v podvečerných hodinách zoznamovacími
hrami. Po večeri nasledovalo slávnostné zahájenie konferencie, počas ktorého
sa predstavili organizátori z pražskej religionistiky ako aj jednotlivé strediská.
Piatkovú časť programu ukončila rituálna hra na uzmierenie duchov. Za úlohu
sme mali navštíviť najznámejšie religiózne miesta sveta, kde sme museli vykonať
patričné rituáli. V Dillí sme skladali hymnus, v Nepále zachraňovali dalajlámu,
v Grécku prehrávali mytologický príbeh, ako Aztékovia sme obetovali jedného
spomedzi nás a v Mekke nás nútili obliecť sa podľa šarijských pravidiel. Na konci
cesty sme si na tvár namaľovali ochranné znamenia, čím sme boli pripravení na
všetky úskalia, ktoré prináša život študenta, konkrétne študenta religionistiky.
Niektorí z nás sa pravdepodobne vžili do svojich úloh viac, než bolo potrebné,
a prostredníctvom hypnotizujúcich tancov privolali na sobotu dážď.
Ústredná časť celej konferencie sa uskutočnila v sobotu a bola rozdelená do troch
sekcií, v rámci ktorých boli prezentované súťažné príspevky šiestich študentov,
z každej univerzity po dvoch. V prvom bloku prednášal Vojtěch Kaše na tému
Létající Šimon, mluvící pes a apoštol Petr. Druhým v poradí bol Zdenko Vozár
so svojou prácou Modality posadlostného fenoménu. Po obidvoch príspevkoch sa
rozprúdila búrlivá debata, ktorá pokračovala aj mimo konferenčnej sály, najmä
o druhom príspevku, ktorý opäť otvoril večnú tému posvätna.
Po obede prišiel na rad aj slovenský účastník, Ondrej Pelikán, ktorého témou
záujmu bol Mystický význam cedaky v Chabad chasidizme. Ďalej nasledoval
víťazný príspevok Moc kráľovnej zo Sáby od Barbary Oudovej Holcátovej. Téma
zaujala všetkých prítomných, a to nielen pre svoj sexuálny nádych. Riešila sa sila
kráľovnej ukrytá v jej ochlpení a jej podriadenie sa Šalamúnovi, a to cez viaceré
verzie príbehu tejto známej panovníčky. Autorka si bola vedomá aj ďalších motívov,
ktoré sú prítomné v texte, ale pre časové obmedzenia si vybrala uvedené.
Po prestávke prišiel na rad posledný blok prezentácií, kde som svojim málom
prispela aj ja. Mojou témou bol Sajjid Hossein Nasr a pereniálna filozofia. Za mojim
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príspevkom nasledoval František Novotný, ktorý predstavil svoju prácu Ďáblovy
agentky, templářský antirituál.
Tým sa prednášková časť konferencie skončila. Ešte bolo potrebné počkať na
rozhodnutie odbornej poroty. Medzitým sa odohralo študentské hlasovanie, ktorého
výsledky sa úplne zhodovali s hodnotením akademickej poroty. Prvé miesto, ako
som už naznačila, patrilo Barbare Oudovej Holcátovej a jej kráľovnej zo Sáby.
Ďalšie miesta obsadili František Novotný a Vojtěch Kaše.
Každoročnou súčasťou medzinárodného kola ŠVK je hra Chazarský chán.
A inak tomu nebolo ani tento rok. Chánom, ktorého presviedčajú tri náboženstvá,
je zakaždým víťaz konferencie, takže tento rok sme nemali chána, ale kráľovnú
zo Sáby. Všetci sme sa rozdelili do troch skupín a napäto sme očakávali, ktorému
náboženstvu či sekte na tento večer zasvätíme svoje životy. Moja skupina sa
zaradila medzi nasledovníkov Vesmírnych ľudí. A aj napriek tomu, že sme
sa skutočne snažili ochrániť kráľovnú a jej ľud pred jaštermi a čipovaním, ona
podľahla čaru rastafariánov. Ani my a ani džinisti sme nemali najmenšiu šancu
proti ich presvedčivému vystúpeniu. Dokonca aj niektorí spomedzi nás podľahli
a opustili naše rady.
Oficiálne konferenciu ukončila nedeľná dišputácia na tému Distinkce mezi
posvátným a profánním je konstitutivní pro religionistiku jako akademický obor,
ktorej sa zúčastnili zástupcovia pražskej a brnenskej religionistiky.
Na záver sa chcem ešte za seba aj ostatných slovenských účastníkov poďakovať
organizátorom z Ústavu filozofie a religionistiky v Prahe, ktorí pripravili
vynikajúci program a pre konferenciu vybrali krásne historické mestečko Kútna
Hora, ktorého atmosféra dokonale dopĺňala ducha tohto podujatia. Dovolím si
využiť tento priestor a vopred všetkých pozvať na budúcoročné kolo, ktoré budeme
organizovať my z Katedry porovnávacej religionistiky v Bratislave.
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