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Konference o rolích jídla v náboÏenství
Tomá‰ Bubík
Na konci ﬁíjna tohoto roku se celá ﬁada ãesk˘ch a slovensk˘ch religionistÛ zúãastnila konference NáboÏenství a jídlo, konané v Pardubicích.
Dvoudenní jednání, které je moÏno povaÏovat za jednu z v˘znamn˘ch
akcí ãeské religionistiky, probíhalo ve dnech 26.-27. ﬁíjna 2004 v krásn˘ch
prostorách pardubického zámku, jenÏ je vedle Pern‰tejnského námûstí dominantou mûsta. Tato skuteãnost jistû dodala konferenci na atmosféﬁe. Aã
jsou Pardubice vnímány jako v˘znamn˘ dopravní uzel a dÛleÏitá prÛmyslová lokalita orientovaná na chemick˘ prÛmysl, úãastníkÛm konference
odhalily architektonick˘ pÛvab historické ãásti mûsta, kde se v poklidném
prostﬁedí pﬁíjemn˘ch záti‰í, restaurací a kaváren pûstuje také vûda a kultura.
My‰lenka uspoﬁádat takto tematizovanou konferenci se zrodila na pÛdû
âeské spoleãnosti pro studium náboÏenství, která posléze poÏádala
Katedru religionistiky a filozofie FHS Univerzity Pardubice, aby se ujala
jejího poﬁádání.
Na konferenci zaznûlo 25 pﬁíspûvkÛ, které vyslechlo okolo 150 úãastníkÛ. Jednání bylo rozdûleno do sedmi tematick˘ch blokÛ moderovan˘ch
vedoucími jednotliv˘ch religionistick˘ch pracovi‰È – Ivanem ·tampachem, Milanem Kováãem a Du‰anem LuÏn˘m. Po kaÏdém bloku následoval ãas pro diskusi.
Hlavním tématem konference byla problematika jídla v náboÏenství.
Snaha reflektovat fenomén jídla mûla nejen ukázat, Ïe náboÏenství nejsou
lhostejná k tomu, co jejich stoupenci jedí, jakého jídla se zdrÏují a jak
s jídlem zacházejí pﬁi jeho pﬁípravû a konzumaci, ale také zdÛraznit, Ïe náboÏenství nevycházejí pouze z duchovní zku‰enosti, n˘brÏ je trvale provází ãistá tûlesnost, smyslové zakou‰ení posvátna, a to právû prostﬁednictvím konzumace jídla, která patﬁí k jednomu z nejdÛleÏitûj‰ích posvátn˘ch
úkonÛ.
První úterní blok konference byl zamûﬁen na historickou retrospektivu.
Jednotlivé pﬁíspûvky pﬁednesli Dalibor Antalík („Stolování bohÛ a lidí ve
starovûké Syropalestinû“), Pavel Titz („Stﬁedoitalské votivní terakoty
v podobû pokrmu bohÛ a lidí“) a Milena Lenderová („Tabule sváteãní
a postní. Pﬁíklad stravování hrabat SchlikÛ v období mezi ãasy“). V následujícím bloku, kter˘ byl vûnován rituální hostinû ve starovûku, vystoupili Iva DoleÏalová („Refrigerium jako rituální praxe starovûk˘ch kﬁesÈa-
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nÛ“), Dalibor Papou‰ek („Veãeﬁe Pánû v Korintu“), Pavel Ho‰ek („Spoleãenské stolování v biblick˘ch dobách“) a Radek Chlup („Obûtní hostina
v antickém ¤ecku. Nástin strukturální anal˘zy“). V prvním odpoledním
bloku zaznûly pﬁíspûvky zamûﬁené na komparativní pohledy, jeÏ pﬁednesli Tomá‰ Novotn˘ („NáboÏenské pozadí ka‰rutu“), Eleonóra Hamar
(„Symbolické praktiky pouÏívání zásad ka‰er pokrmÛ“), Tomá‰ Bubík
(„Hostina a pÛst v kﬁesÈanské kultuﬁe“) a Attila Kovács („Ramadán“).
Poslední blok prvního dne byl vûnován souvislostem s kulturní antropologií, které z rÛzn˘ch úhlÛ nastínili Vít Erban („âisté a neãisté jako kulturní konstrukt“), Alexandra Navrátilová („Jídlo jako komunikace s posvátnem v lidové tradici“), Bohuslav ·alanda („NáboÏenství a jídlo.
Kulturnû-antropologické aspekty“), Rados∏aw Uliszak („Hinduizm a wy˝ywienie ludnoÊçi w Indii“) a Michal Veleg („Rituálne jedlo pri pohrebe
u Rumunov“).
První dopolední blok druhého dne konference navazoval na závûreãné
téma pﬁedchozího jednání. Blok zahájil Josef Kandert („Jídlo a nápoje
v kultovní praxi obyvatel Guinejského zálivu“), dále pak vystoupili Milan
Kováã („Lacandónska rituálna strava“) a Beata âierniková („Pivo ako posvätn˘ nápoj“). Následoval pﬁedposlední blok vûnovan˘ jídlu v souãasné
religiozitû, v nûmÏ své pﬁíspûvky pﬁednesli David Václavík („ObÏerství,
askeze a konzum v kontextu soudobého náboÏenského Ïivota“), Martin
Fárek („âisté a neãisté ve vi‰nuistické kuchyni“), Miroslava Brymzová
(„V˘voj sakrálneho jedla v hnutí Hare Kr‰na“), Milan Fujda („Putování za
ãajem. âe‰tí ãajovníci a ãasopis Dotek“) a Vít Machálek („KﬁesÈanství
a mentální anorexie“).
V závûreãném bloku bylo pojednáno o jídle z hlediska filozofie náboÏenství. Zaznûl pﬁíspûvek pod názvem „Jsme to, co jíme. Mezi Feuerbachem a nebeskou hostinou“, kter˘ pﬁednesl Ivan ·tampach.
I pﬁes takto úzce vymezenou problematiku je pﬁeci jen obtíÏné shrnout
obsahovou stránku konference, neboÈ v˘chodiska i pﬁístupy jednotliv˘ch
pﬁedná‰ejících byly znaãnû rozdílné, od ãistû deskriptivních prezentací aÏ
po snahy o formulování teoretick˘ch modelÛ. Snad bychom se ale mohli
pokusit uvést alespoÀ nûkteré z my‰lenek, které mohou mít obecnûj‰í povahu. Za v˘chozí tezi lze povaÏovat tvrzení, Ïe jídlo v náboÏenství nemá
ãistû biologickou, Ïivot udrÏující funkci, ale pﬁedev‰ím funkci rituální,
symbolickou a sociální. Podoby rituálních hostin se zásadnû odvíjejí od
dominantních náboÏensk˘ch idejí a jsou chápány jako zpÛsob komunikace s bohem ãi bohy. Jisté potraviny jsou z tûchto dÛvodÛ v náboÏenstvích
tabuizovány a je jim pﬁisuzována jistá exkluzivita. Ne vÏdy jsou také stravovací pﬁedpisy zaloÏeny eticky, ale primárnû napﬁíklad na idejích vydûlenosti a odli‰nosti, ãistého a neãistého, které jsou transkulturní povahy.
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ZpÛsob stravování také dané spoleãenství definuje, upevÀuje a stabilizuje.
Snaha reflektovat nûco tak zcela konkrétního, jako je jídlo, vychází také
ze souãasn˘ch spoleãensk˘ch trendÛ, které pﬁikládají zpÛsobÛm stravování jednu ze zásadních rolí, která v‰ak nemusí b˘t ukotvena náboÏensky.
Av‰ak náboÏenství právû tyto zmûny v gastronomii pﬁímo ãi nepﬁímo
ovlivÀují, a to buì ideovû nebo jiÏ po staletí pûstovan˘mi stravovacími
dÛrazy ãi stereotypy. Tím zároveÀ dochází i k pronikání náboÏensk˘ch
idejí do ãistû sekulární kultury, stejnû jako k synkretick˘m tendencím
v konzumaci jídla. Tato skuteãnost v sobû mnohdy nese i siln˘ morální náboj, kter˘ vytváﬁí novou morální stratifikaci ve spoleãnosti, je zdrojem
osobní identity ãi motivem k identifikaci osoby s urãitou skupinou.
Dobrou zprávou pro úãastníky, ale zejména pro ty, kteﬁí nemûli moÏnost se konference úãastnit, je pﬁíslib, Ïe pﬁíspûvky budou dostupné
i v písemné podobû. Katedra religionistiky a filozofie FHS Univerzity
Pardubice pﬁipravuje vydání konferenãního sborníku na jaﬁe roku 2005.
Doufejme tedy, Ïe v‰echny pﬁíspûvky, které zaznûly, také skuteãnû vyjdou.
Pardubické setkání bylo v˘znamné i z jiného dÛvodu. JiÏ na pﬁedchozích spoleãn˘ch religionistick˘ch akcích se diskutovala moÏnost vzniku
spoleãné iniciativy v rámci spolupráce jednotliv˘ch religionistick˘ch pracovi‰È ve stﬁedoevropském regionu. Posledním bodem programu konference bylo proto oficiální vyhlá‰ení deklarace o této spolupráci pod názvem Central European Religious Studies – CERES. Krátkodob˘m cílem
je koordinace akcí a pravidelné roãní poﬁádání spoleãn˘ch konferencí na
principu rotace, vydávání sborníkÛ z jednotliv˘ch konferencí, které by se
postupnû transformovaly v periodikum vycházející v anglickém jazyce.
Strategií CERES je zapojit do deklarace o vzájemné spolupráci také dal‰í
pracovi‰tû, a to pﬁedev‰ím z Polska a Maìarska. Dlouhodob˘m cílem této snahy pak je vytvoﬁení stﬁedoevropské religionistické platformy, která
by byla dÛstojn˘m partnerem religionistiky v zemích s dlouhodobou a nepﬁeru‰enou tradicí v tomto oboru.

