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o globalizaci náboÏenství a kultur
Pavel ·indeláﬁ
Se zaãátkem teplého australského léta a s koncem tamního akademického roku se na opaãné stranû glóbu uskuteãnila mezinárodní konference
Globalising Religions and Cultures in the Asia Pacific (1. - 5. prosinec
2008). Místem, jeÏ hostilo toto zajímavé shromáÏdûní nejrÛznûj‰ích akademikÛ se zájmem o pacifickou ãást Asie, její náboÏenství a kulturu, bylo
hlavní mûsto federálního státu JiÏní Austrálie, Adelaide. Akci spoleãnû
uspoﬁádaly tﬁi zdej‰í univerzity: The University of Adelaide, University of
South Australia a Flinders University, které svou pﬁítomností ve mûstû urãují z velké ãásti jeho velice sympatick˘ a uvolnûn˘ charakter. Mûsto Adelaide díky nim není jen správním centrem veliké, av‰ak pomûrnû vylidnûné oblasti, centrem rozvíjejícího se vinaﬁského prÛmyslu (v blízkosti mûsta
leÏí svûtovû proslulé vinaﬁské oblasti Barrosa Valley ãi Clare Valley), obchodu s nerostn˘mi surovinami a obilnicí celé Austrálie. Adelaide se v regionu stává i dÛleÏit˘m centrem v oblasti vzdûlávání.
V˘razn˘m oborem, kter˘ se zde pﬁitom novû profiluje, jsou tzv. Asian
Studies. Asijská studia zde v‰ak nejsou, tak jako napﬁíklad v na‰em prostﬁedí, chápána v˘hradnû jako filologická, literárnû vûdná ãi nanejv˘‰ historická disciplína, ale jako komplexní soubor moderních vûdeck˘ch oborÛ
a disciplín, které mohou spoleãnû pomoci uchopit a pochopit asijsk˘ kulturní prostor, jeho obyvatele, historii i budoucí v˘voj. Australany k tomuto pﬁístupu nepﬁivedl jak˘si vrozen˘ dar vy‰‰í míry pﬁedvídavosti, ale spí‰e reálné sousedství s asijsk˘m prostorem, neopadající pﬁíliv asijsk˘ch
migrantÛ a studentÛ ãi zcela pﬁím˘ a reáln˘ vliv asijské politiky a ekonomiky na region. Na kaÏdé ze tﬁí poﬁádajících univerzit v tomto pomûrnû
malém mûstû tak existují obory a pracovi‰tû, které se disciplínû Asian Studies pﬁímo vûnují. ¤ada dal‰ích místních akademikÛ pak nûkter˘ z regionÛ pacifické Asie ãiní hlavním tématem svého zájmu z perspektivy vlastního oboru, aÈ jiÏ jde o kulturní antropologii, politologii, mezinárodní
studia, sociologii, etnologii, religionistiku nebo tak neobvyklé obory jako
je napﬁíklad gastronomie.
To, Ïe pro porozumûní regionu a jeho pﬁevratnému v˘voji je nutné pochopit nejen zákonitosti globalizaãních procesÛ uvnitﬁ ekonomik a politik,
ale i zákonitosti samotné kultury a zejména náboÏenství asijské spoleã-
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nosti, je postﬁeh, kter˘ není ani v mezinárodní badatelské obci zcela samozﬁejm˘ a ãasto reflektovan˘. Tato my‰lenka se v‰ak stala leitmotivem
celé adelaidské konference.
Konference probíhala od 1. do 5. prosince 2008 v prostorách hostitelské
instituce Centra pro asijská studia na Adelaidské univerzitû. V‰echny dny
konference s v˘jimkou stﬁedy byly vûnovány vlastním konferenãním pﬁíspûvkÛm rozdûlen˘m bûhem dne do tﬁí panelÛ zakonãen˘ch vÏdy diskusním fórem. Diskusní panely probíhaly paralelnû ve ãtyﬁech aÏ pûti soubûÏn˘ch sekcích. Pﬁes pomûrnû ‰iroké tematické rozkroãení celé
konference si tak kaÏd˘ snadno vybral pﬁíspûvky blízké svému zamûﬁení,
zároveÀ se v‰ak témata natolik protínala, Ïe akce pÛsobila velice kompaktním a provázan˘m dojmem. Hlavní tematické bloky, do kter˘ch jednotliví pﬁedná‰ející a diskutující soustﬁedili své pﬁíspûvky, nesly názvy:
Manifestation of Religion and Culture; Religion, Violence and State Policies; Islamic Thinking at the Grassroots; The Current State of Religions in
Asia-Pacific; Missionaries to and from Asia; Asian Religions and the Shaping of Popular Culture in Asia and around the World.
Pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ bylo veliké mnoÏství a není m˘m zámûrem pokou‰et se je zde interpretovat ani glosovat. Sám jsem se pro své odborné
zamûﬁení úãastnil sekcí vûnovan˘ch ãínské kulturní oblasti, kde si mne
získali sv˘m vystoupením pﬁedev‰ím dva austral‰tí badatelé: Benjamin
Penny s trefnou anal˘zou Falun Gongu coby prizmatického fenoménu ãínské spoleãnosti 90. let minulého století s pﬁesahem do dne‰ních dnÛ
(„What Falun Gong Tells us about Contemporary China“) a Michael Barr
pﬁedsedající sekci vûnované politickému konfucianismu v dne‰ní Asii
s pﬁíspûvkem „Never Say Die: Political Confucianism in Modern Asia“.
V nûm se pokusil vysvûtlit, proã je slovo „harmonie“, jeden z nejtradiãnûj‰ích náboÏensk˘ch konceptÛ tradiãní ãínské civilizace, zároveÀ nejfrekventovanûj‰ím slovem státních médií v souãasné âínû.
Konference byla doplnûna nûkolika speciálními tematick˘mi bloky, veﬁejn˘mi pﬁedná‰kami, bohat˘m doprovodn˘m programem a provázel ji v˘born˘ organizaãní servis. Veﬁejné pﬁedná‰ky konané ve spolupráci s nadací b˘valého australského premiéra s bohatou úãastí aktivnû reagující
a polemizující odborné i laické veﬁejnosti byly vûnovány otázkám vztahu
náboÏenství ke geneticky modifikovan˘m rostlinám a vlivu na jejich zavádûní v globalizujícím se zemûdûlství a obchodu („Playing God? GMOs,
Miracles and Monsters“). Dal‰ím tématem byla také otázka návratu a redefinice islámu v jihov˘chodní Asii pod pﬁím˘m vlivem nového typu médií („Religious Revival: Challages and Prospects of Islam at the Grassroots in the Age of Global Media“). Region jihov˘chodní Asie (zejména
Indonésie, Malajsie, Thajsko a Singapur) byl v rámci celého setkání po-

97

Mezinárodní konference o globalizaci náboÏenství a kultur
mûrnû silnû akcentován, a to nejen díky úãasti pﬁekvapivû velkého poãtu
úãastníkÛ z tûchto zemí. Konference byla korunována spoleãnou veãeﬁí
v adelaidském hotelu Hilton, pro kterou speciálnû vytvoﬁil tematické menu
„Adelaide meets Asia“ prominentní australsk˘ ‰éfkuchaﬁ Simon Bryant.
Jídlo a jeho postavení v rámci náboÏenství a globalizace kultury v asijském prostoru bylo vÛbec jedním z dÛleÏit˘ch témat konference a byl mu
v jejím rámci vûnován i jeden samostatn˘ celodenní pﬁedná‰kov˘ blok.
Pro mne jako postgraduálního studenta bylo zajímavé zji‰tûní, Ïe v Adelaide se samotné prezentace konferenãních pﬁíspûvkÛ studenti doktorského studia aktivnû neúãastnili (mÛj pﬁíspûvek byl nejspí‰e v˘jimkou). DoktorandÛm byl v‰ak vyhrazen vlastní stﬁedeãní program („Postgraduate and
Early Career Research Day“), kter˘ byl cel˘ vûnovan˘ praktick˘m a velice konkrétním radám ohlednû provádûní terénních v˘zkumÛ, jejich následného zpracovávání, psaní disertaãních prácí, budování akademické kariéry, moÏnostem zamûstnání v akademické sféﬁe nebo práv, povinností
a strategií ve vztahu student – ‰kolitel. To v‰e vedeno ãerstv˘mi absolventy, zku‰en˘mi pedagogy i univerzitními byrokraty a doplnûné o diskuse
a praktické workshopy. S pﬁekvapením jsem sledoval nakolik je pozice
doktorského studenta, jemu poskytovan˘ servis, ale i jeho studijní nasazení vzdálené realitû v ãeském vysokém ‰kolství. Bylo nutné si v‰ak uvûdomit, Ïe toto postavení bezpochyby do znaãné míry determinuje fakt, Ïe
v Austrálii si student za tento kvalitní servis od zaãátku do konce studia
platí vlastními penûzi.
Náv‰tûva adelaidské konference tak nebyla pﬁínosem jen jako zdroj informací naãerpan˘ch z jednotliv˘ch odborn˘ch pﬁíspûvkÛ a diskusí, nov˘ch akademick˘ch kontaktÛ, ale i jako ãásteãné proniknutí do akademického svûta, kter˘ se od toho na‰eho co do kvality, tak i co do logiky
fungování je‰tû docela dost li‰í. Neb˘t vûdomí o zanechané ekologické
stopû, pﬁivezl bych si z konferenãní cesty do Adelaide zpût na ãeskou akademickou pÛdu jen samé pozitivní a silnû inspirativní dojmy.

