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Krymská konference
o svátcích a kaÏdodennosti
Martin Klapetek
Ve dnech 15. aÏ 20. kvûtna 2006 se v ukrajinském Sevastopolu konala
mezinárodní religionistická konference s názvem Religious Outlook in Ancient and Modern Societies: Holidays and Everyday Life.
Pravidelné konference jsou souãástí mezinárodního projektu Material
and Intellectual Culture in the World Historical Process, u jehoÏ zrodu stál
Ústav pro studium náboÏenství Filozofické fakulty Jagellonské univerzity
v Krakovû, kter˘ v organizaãním t˘mu tradiãnû zastupuje Henryk Hoffmann. Sevastopolsk˘mi partnery projektu byli National Preserve of Tauric
Chersonesos pod vedením Nikolaje A. Alekseenka a Katedra filozofick˘ch
a sociálních vûd Národní technické univerzity zastupovaná Jurijem A. Babinovem. Bûhem osmi let, po které jmenovan˘ projekt trvá, se do pracovního setkávání na vûdeck˘ch konferencích postupnû zapojili také odborníci z Ruska, Moldávie a letos i první zástupci z âeské republiky.
Postupnû se ve v˘stavních prostorech archeologického muzea stojícího
v blízkosti vykopávek antického Chersonésu vystﬁídalo pﬁes sedmdesát
historikÛ, religionistÛ, etnologÛ a archeologÛ. Bûhem setkání zaznûly referáty na rÛznorodá témata, která byla poﬁadateli vhodnû seﬁazena do tematick˘ch celkÛ. Dopoledne prvního dne bylo vûnováno úvodním metodologick˘m referátÛm tematicky vycházejícím z názvu konference. Mezi
jin˘mi zde zaznûl pﬁíspûvek Andrzeje Flise (Krakov) vûnovan˘ rozboru
spoleãného ãasu jakoÏto syntézy posvátného a profánního. Jeho kolega
Henryk Hoffmann (Krakov) se soustﬁedil na reflexi tzv. „morfologie kaÏdodennosti“, kterou sestavil polsk˘ religionista W∏odzimierz Pawluczuk
(Krakov). Odpoledne nejprve zaznûly referáty z okruhu islámsk˘ch studií.
Problematiku kaÏdodenního Ïivota TatarÛ v Polsku úãastníkÛm pﬁiblíÏila
studentka religionistiky Anna Ksiazek (Krakov), krymsko-tatarskou problematiku druhé poloviny 19. století pﬁedstavil Dmitrij Prochorov (Simferopol). Oddíl uzavﬁel Martin Klapetek (âeské Budûjovice) prezentací
vûnovanou islámu v souãasném Nûmecku, konkrétnû proÏívání náboÏensk˘ch svátkÛ jakoÏto integraãního prvku komunit vûﬁících.
Druh˘ den konference zaznûly nejprve pﬁíspûvky zamûﬁené na hmotné
prameny k antick˘m dûjinám, jako byly napﬁíklad archeologické nálezy
sakrálních objektÛ, depoty mincí ãi typologicky rÛznorodé so‰ky. ¤ada re-
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ferátÛ pﬁinesla interpretace ikonografick˘ch témat a jejich rÛzn˘ch provedení. Marek ˚yromski (PoznaÀ) poukázal na v˘znam ceremonií jakoÏto
souãásti propagandy ﬁímského císaﬁství. Antonina ·evãenko (Sevastopol)
pﬁiblíÏila posluchaãÛm dosavadní v˘sledky v˘zkumÛ slavností v oblasti
antického Chersonésu, s jehoÏ archeologick˘mi vykopávkami se úãastníci
konference setkávali pﬁi sv˘ch procházkách po pobﬁeÏí doslova na kaÏdém
kroku.
Bûhem odpoledního bloku soustﬁedili posluchaãi svou pozornost na témata z dûjin pravoslavného kﬁesÈanství a byzantské architektury z oblasti
Chersonésu a jeho nejbliÏ‰ího okolí. Na závûr dne byla mimo jiné zaﬁazena pﬁedná‰ka Tomá‰e Bubíka (Pardubice) vûnující se otázkám stﬁetávání
náboÏenství s politickou mocí, coÏ pﬁedstavil na konkrétním pﬁíkladû slavení církevních svátkÛ bûhem vlády komunistického reÏimu v âeskoslovensku.
Tﬁetí jednací den otevﬁelo vystoupení Andreje Mironova (Sevastopol)
mapující svûtské i náboÏenské svátky ve stﬁedovûku. S referáty z oblasti
stﬁedovûk˘ch dûjin krymské hmotné kultury se stﬁídaly prezentace zamûﬁené na etnologické aspekty proÏívání svátkÛ a kaÏdodenního Ïivota od
starovûk˘ch spoleãností aÏ do souãasnosti. Nedílnou souãástí programu
konference byly i filozofující pﬁíspûvky, které si v‰ímaly pﬁedev‰ím kﬁesÈanského rozmûru prací rÛzn˘ch rusk˘ch a ukrajinsk˘ch myslitelÛ. K tomuto okruhu byla organizaãním t˘mem pﬁiﬁazena také pﬁedná‰ka Ale‰e
Prázného (Pardubice) vûnující se konceptu ‰koly v my‰lení Radima Palou‰e.
Vedle projektu Central European Religious Studies (CERES) se poﬁádaná interdisciplinární konference zajisté stala v˘razem trvající spolupráce odborn˘ch institucí ze stﬁední a v˘chodní Evropy. ·iroká odborná i laická veﬁejnost bude mít moÏnost seznámit se s jednotliv˘mi pﬁíspûvky
v pﬁipravovaném sborníku.

