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Konference Evropské asociace
pro studium náboÏenství v Bukure‰ti
David Václavík
Od 20. do 23. záﬁí 2006 se v rumunské Bukure‰ti konal pravideln˘ kongres European Association for the Study of Religions (EASR) spojen˘
s konferencí, která byla tentokrát vûnována náboÏensk˘m dûjinám Evropy
a Asie. Cel˘ název konference Religious History of Europe and Asia
umoÏnil velice ‰iroké vymezení probíran˘ch témat, která se vûnovala jak
jednotliv˘m náboÏensk˘m systémÛm spojovan˘m s „V˘chodem“ ãi „Západem“, tak také tématÛm metodologick˘m jak˘m je napﬁ. reflexe V˘chodu jako „Jiného“. Své vlastní místo mûl i blok pﬁíspûvkÛ vûnovan˘ch
osobnosti a dílu Mircei Eliadeho.
Organizátoﬁi, kter˘mi kromû EASRu byly také Rumunská spoleãnost
pro dûjiny náboÏenství (RAHR), Mezinárodní spoleãnost pro dûjiny náboÏenství (IAHR) a Centrum pro dûjiny náboÏenství pﬁi Univerzitû Bukure‰È, pﬁipravili velmi obsáhl˘ program se siln˘m zastoupením pﬁedních svûtov˘ch badatelÛ zab˘vajících se dÛleÏit˘mi náboÏensk˘mi tradicemi
„V˘chodu“ a „Západu“. Jako hlavní pﬁedná‰ející vystoupili napﬁ. Hans
Kippenberg, Moshe Idel, Hubert Durt, Antoine Faivre ãi Giovanni Casadio. Vût‰ina z tûchto pﬁedná‰ejících se ve sv˘ch pﬁíspûvcích zamûﬁila na
promûny ve studiu jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tradic, které se odehrály
v uplynul˘ch desetiletích.
To platilo zejména o pﬁíspûvcích Huberta Durta „Développements récent dans les études sur la légende du Buddha“, Antoina Faivra „Une spécialité nouvelle en Science des Religions: ‘Histoire des courants ésoteriques occidentaux’“ ãi Giovanni Casadia „Ancient Mystic Religion: The
Emergence of a New Paradigma from A. D. Nock to Ugo Bianchi“. Zvlá‰tû poslednû jmenovan˘ byl metodologicky velmi zajímav˘. Casadio se
v nûm opﬁel zejména o Kuhnovu teorii vûdeck˘ch revolucí a koncepci paradigmat. S ohledem na ni se pokusil ukázat posun ve studiu starovûk˘ch
mystérií v díle Arthura Darbyho Nocka, které povaÏuje právû za pﬁíklad
zmûny paradigmatu ve studiu náboÏenství. Podle Casadia znamenalo Nockovo dílo zásadní posun nejen v tematizaci nov˘ch problémÛ, ale také
v novém pﬁístupu. Ten byl charakteristick˘ zejména tím, Ïe opou‰tûl studium starovûkého náboÏenství s ohledem na tzv. velké my‰lenky, koncepty a postavy a vûnoval se pﬁedev‰ím studiu „obecn˘ch lidsk˘ch pocitÛ“,
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„zboÏnosti“ a „kultu“. Z tohoto posunu vypl˘vá i známá Nockova definice náboÏenství, která ﬁíká, Ïe „náboÏenství je aktivní postoj ãlovûka k tûm
faktorÛm, aÈ reáln˘m ãi imaginárním, které sám nemÛÏe kontrolovat ãi
ovládat a které jsou následovány specifick˘mi zpÛsoby dûlání, vyjadﬁování a my‰lení.“
Dal‰í pﬁíspûvky se vûnovaly spí‰e metodologick˘m problémÛm a otázkám. Velmi zajímav˘m byl pﬁíspûvek Hanse Kippenberga „The Drama of
Recent Religious Violance“, kter˘ se pokusil systematizovat hlavní náboÏenské metafory vysvûtlující, proã a kdy náboÏenské komunity pﬁijímají
a podporují násilné akce a jak je pak spojují s etick˘mi problémy. I kdyÏ
by tématicky tento pﬁíspûvek na první pohled spí‰e odpovídal zamûﬁení
pﬁedchozí konference EASR ve finském Turku,1 KippenbergÛv pﬁíspûvek
ukázal „globální“ a „historick˘“ rozmûr náboÏenského násilí.
V jednotliv˘ch pracovních sekcích, kter˘ch bylo celkem deset, pak se
sv˘mi pﬁíspûvky vystoupilo více neÏ 100 evropsk˘ch, ale i svûtov˘ch religionistÛ, historikÛ, politologÛ a orientalistÛ. Mozaika pﬁíspûvkÛ tak byla
skuteãnû pestrá. Úãastníci kongresu mohli vyslechnout referáty o druhém
vydání Encyclopedia of Religion (Lindsay Jones [ed.], Detroit: Macmillan
Reference USA – Thomson Galle 2004 -), souãasné náboÏenské situaci na
Ukrajinû ãi Rusku, stejnû jako o ·ankarovû filosofii ãi promûnách rosenkruciánství.
Samostatnou kapitolu tvoﬁily pﬁíspûvky uvedené v sekci „Mircea Eliade and His Legacy“. Vedle pﬁíspûvkÛ vûnujících se genezi Eliadeho my‰lení a jeho pﬁedchÛdcÛm (napﬁ. Veikko Anttonen „Uno Holmberg- Harva
and the Study of Religious History of Europe and Asia before Eliade“ ãi
Francisco Diez de Velasco „The Place of Spanish Thinkers in the Historico-Religious Thought of Mircea Eliade“) ãi rozborÛm nûkter˘ch klíãov˘ch
pojmÛ Eliadeho systémÛ, byla velká ãást pﬁíspûvkÛ vûnovaná kritické reflexi Eliadeho my‰lení v souvislosti s jeho politickou angaÏovaností a antimodernistick˘m postojem. Zajímav˘mi byly v této kategorii pﬁíspûvky
Bryana Rennieho „The Influence of Eastern Ortodox Christian Theology
on Mircea Eliade’s Understanding of Religion“ nebo Mac Linscotta Rickettse „Eliade’s Personal Religion as Seen in the Portuguese Journal“. Naopak pﬁíspûvky zejména rumunsk˘ch kolegÛ byly, ne-li pﬁímo adoraãní,
tak pﬁinejmen‰ím velmi nekritické.
Oproti pﬁedchozímu kongresu v Turku, kter˘ byl tématicky velmi vyváÏen˘, byl bukure‰Èsk˘ kongres spí‰e roztﬁí‰tûn˘ a nesourod˘. Nejvût‰í slabinou byla ne vÏdy dobﬁe zvládnutá organizace, díky které se jiÏ první den
1 Srov. David Václavík, „Konference Evropské asociace pro studium náboÏenství v Turku“, Religio 13/2, 2005, 331-334.

141

Konference Evropské asociace pro studium náboÏenství
nûkteré sekce dostaly do více neÏ dvouhodinového skluzu, takÏe se pﬁíspûvky zkracovaly ãi rÛznû pﬁesouvaly. Jist˘ organizaãní chaos byl bezpochyby zpÛsoben také tím, Ïe v nûkter˘ch sekcích nebyli urãeni pﬁedsedající a moderátoﬁi.
Na druhou stranu si organizátoﬁi dali velmi záleÏet na „vnûj‰ím lesku“
celého kongresu, nad nímÏ pﬁevzal zá‰titu rumunsk˘ prezident Traian
Băsescu, kter˘ pro úãastníky kongresu uspoﬁádal banket v prezidentském
paláci.
Doufejme, Ïe se do budoucna situace zlep‰í a pﬁí‰tí rok budeme moci
v Brnû upoﬁádat dÛstojnou a dobﬁe zorganizovanou vûdeckou událost evropské úrovnû.

