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Mezinárodní konference
„NáboÏenská zmûna“
Jakub Havlíãek
Ve dnech 23. – 25. ﬁíjna 2006 se v kulturním centru bratislavské Univerzitní knihovny uskuteãnila 4. mezinárodní religionistická konference,
poﬁádaná sdruÏením stﬁedoevropsk˘ch religionistick˘ch pracovi‰È CERES
(Central European Religious Studies). Poﬁadatelství tentokrát pﬁipadlo bratislavské Katedﬁe srovnávací religionistiky Univerzity Komenského, kde
pﬁed tﬁemi lety probûhla první konference CERES Cesty na druh˘ svet. Po
dvou letech, kdy se s tématy NáboÏenství a jídlo a NáboÏenství a tûlo vystﬁídaly Pardubice a Brno a kde jako jednací jazyky pﬁevaÏovaly ãe‰tina
a sloven‰tina, pﬁi‰li tentokrát poﬁadatelé s my‰lenkou uskuteãnit konferenci v angliãtinû. To je tﬁeba jen uvítat, neboÈ fórum CERES se tak více otevﬁelo zájemcÛm z dal‰ích zemí stﬁedoevropského regionu, zejména z Rakouska, Maìarska a Polska, ale i Slovinska.
Název Religious Change – tedy „NáboÏenská zmûna“ – volnû urãoval
tematick˘ rámec jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ, kter˘ch bûhem tﬁí dnÛ zaznûlo
bezmála ãtyﬁicet a je tﬁeba ﬁíci, Ïe se jednalo o pﬁíspûvky velmi kvalitní
a zajímavé, z nichÏ je obtíÏné vybrat ty, které zvlá‰tû vynikly. Pﬁi pohledu
do programu rozdûleného do tématick˘ch okruhÛ podle jednotliv˘ch náboÏensk˘ch tradic, se lze pozastavit snad jen nad absencí bloku vûnovaného islámu, kterého se t˘kal pouze referát „Khákí Buvá – A Demon Turned
into Muslim Saint“ Du‰ana Deáka z Trnavské univerzity.
Z prvního konferenãního dne jistû zÛstane v pamûti posluchaãÛ pﬁíspûvek Luthera H. Martina z burlingtonské University of Vermont, jímÏ vyvolal Ïivou debatu. Vûnoval jej totiÏ kognitivnímu pohledu na náboÏenství, kter˘ je v religionistice vnímán jako inovativní, progresivní a do
urãité míry kontroverzní teoreticko-metodologick˘ pﬁístup, získávající
v‰ak stále ‰ir‰í okruh zájemcÛ. Z ﬁeãníkÛ prvního bloku starovûk˘ch náboÏenství uveìme alespoÀ Ale‰e Chalupu z brnûnské Masarykovy univerzity, kter˘ zaujal svou pﬁehlednû strukturovanou prezentací na téma mizení veﬁejn˘ch vû‰tebn˘ch znamení v období raného principátu. Následující
bloky byly vûnovány náboÏenstvím âíny a Indie, kde kromû dal‰ích vystoupila Maja Milãinská z LjublaÀské univerzity s referátem o náboÏensk˘ch zmûnách v âínû a Przemyslav Piekarski z Jagellonské univerzity
v Krakovû, kter˘ promluvil o bhaktickém hnutí v Indii v dobû od 15. do
17. století. Poslední blok o romské religiozitû pﬁinesl pﬁíspûvky Tatiany
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Podolinské ze Slovenské akademie vûd a Tomá‰e Hrustiãe z bratislavské
Univerzity Komenského, kteﬁí pﬁedstavili v˘sledky unikátního terénního
v˘zkumu mezi slovensk˘mi Romy. Pozornost posluchaãÛ upoutalo zejména vystoupení Podolinské, která ve svém precizním rozboru poukázala na
procesy vytváﬁení náboÏensk˘ch identit mezi romsk˘mi konvertity k letniãnímu kﬁesÈanství.
Druh˘ den konference pﬁinesl ﬁadu pﬁíspûvkÛ ve dvou blocích, zamûﬁen˘ch na tradice buddhismu a na náboÏenství v Latinské Americe. Blok
„Buddhism(s)“ uvedl Lubo‰ Bûlka z Masarykovy univerzity, kter˘ ve
svém pozoruhodném pﬁíspûvku analyzoval úlohu buddhistické sanghy
v souãasném Burjatsku. Posluchaãe nemohly nezaujmout rovnûÏ referáty
zaloÏené na systematick˘ch terénních v˘zkumech: Daniela Berounského
(Univerzita Karlova v Praze) na téma kultu místních boÏstev u aginsk˘ch
BurjatÛ, Milo‰e Hubiny (Univerzita Komenského v Bratislavû) o novodobém thajském buddhismu a koneãnû pﬁíspûvek Milana Kováãe (Univerzita Komenského v Bratislavû) k transformaci mayského náboÏenství u souãasn˘ch LakadóncÛ.
Závûreãn˘ konferenãní den sestával ze tﬁí tématick˘ch blokÛ zamûﬁen˘ch na kﬁesÈanství, nová náboÏenská hnutí a na teoreticko-metodologické aspekty studia zmûn v náboÏenství. V prvním bloku zaznûl kromû dal‰ích i referát Lucie Hlavinkové z brnûnské Masarykovy univerzity, které
se v necel˘ch dvou desítkách minut vyhrazen˘ch pro jednotlivé referující
podaﬁilo pﬁednést v˘stiÏnou anal˘zu promûn ve spoleãenském hodnocení
náv‰tûvníkÛ kﬁesÈansk˘ch bohosluÏeb v dobû pﬁed a po listopadu 1989.
Je tﬁeba ﬁíci, Ïe celkovû velmi vyváÏená kvalita jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ
ponûkud utrpûla technick˘mi a prostorov˘mi nedostatky, zejména nepﬁíli‰
dobr˘m ozvuãením a pomûrnû hluãnou klimatizací sálu, kter˘ byl navíc
v dÛsledku polohy v suterénu bez oken zcela odkázán na umûlé osvûtlení.
Velk˘ poãet referujících a diskutérÛ také kladl znaãné nároky na moderátory, kteﬁí ne vÏdy dokázali prosadit ãasov˘ limit pro jednotlivá vystoupení. Opût se také ukázalo, Ïe by bylo vhodnûj‰í zaﬁadit krat‰í prostor pro
otázky bezprostﬁednû po pﬁednesení referátu a nikoli aÏ na konec jednotliv˘ch konferenãních blokÛ. Organizaãnû v˘bornû zvládnut˘ veãerní program spoleãné recepce a také poho‰tûní ve Slovenském Grobu u Bratislavy v‰ak poskytly úãastníkÛm dostatek pﬁíleÏitostí k del‰ím diskuzím.
Referáty bratislavské konference CERES vyjdou v pﬁipravovaném
sborníku a mÛÏeme-li usuzovat podle vysoké úrovnû pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ, pak je jiÏ nyní zﬁejmé, Ïe pÛjde o obsahovû velmi kvalitní publikaci, jeÏ poskytne ãtenáﬁi dobr˘ pﬁehled o tématech, kter˘mi se zab˘vá religionistika ve stﬁedoevropském regionu. Doufejme také, Ïe zavedení
angliãtiny jako jednacího jazyka pﬁiláká na dal‰í akce CERES více pﬁispûvatelÛ ze zemí mimo b˘valé âeskoslovensko.

