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Mezinárodní religionistická konference
v Sevastopolu
MARTIN KLAPETEK
Ve dnech 10.-12. kvûtna 2009 se v ukrajinském Sevastopolu konala mezinárodní teoretická a praktická konference na téma Topical Issues of the
Research of Religious Processes in Contemporary World.
Konference navazovala na pﬁedchozí mezinárodní projekt Material and
Intellectual Culture in the World Historical Process, jehoÏ nedílnou souãástí byla desítka pravideln˘ch vûdeck˘ch setkání. K organizátorÛm leto‰ní krymské konference patﬁily Fakulta humanitních studií Sevastopolské
národní technické univerzity, Institut religionistik˘ch studií Filozofické fakulty Jagelonské univerzity v Krakovû, Historicko-pedagogická fakulta
Univerzity Opole a Katedra religionistiky a filosofie Filozofické fakulty
Univerzity Pardubice. Do pracovního setkání se aktivnû zapojili odborníci
z Ruska, Ukrajiny, Polska a âeské republiky.
Postupnû se v prostorách knihovny stojící v kampusu Sevastopolské národní technické univerzity vystﬁídalo okolo ãtyﬁiceti historikÛ, religionistÛ
a archeologÛ. Bûhem setkání zaznûly referáty na rÛznorodá témata, která
byla poﬁadateli pﬁehlednû seﬁazena do kompaktních celkÛ. KaÏd˘ z úãastníkÛ konference si tedy mohl zvolit okruh pﬁedná‰ek, které ho nejvíce zajímaly. První den byl vûnován úvodním referátÛm tématicky vycházejícím
z názvu konference. Mimo jiné zde zaznûl pﬁíspûvek Tomá‰e Bubíka (Pardubice), smûﬁovan˘ do oblasti metodologie dûjin náboÏenství, nebo Henryka Hoffmanna (Krakov), vûnovan˘ náboÏenství ve fenomenologickém
aspektu Claase Jouco Bleekera. Kazimierz Banek (Krakov) se soustﬁedil
na reflexi teoretick˘ch koﬁenÛ a souãasné praxe muslimského fundamentalismu. Ammar Kanach (Sevastopol) prezentoval konceptuální pﬁístupy
k anal˘ze islámského fundamentalismu. Bûhem odpoledního bloku soustﬁedili posluchaãi svou pozornost mimo jiné na staromaìarskou mytologii jako základ maìarského nacionalismu, téma, které pﬁedstavil Wies∏aw
Bator (Krakov).
Druh˘ den konference zaznûly rovnûÏ pﬁíspûvky zamûﬁené na v˘znamné osobnosti religionistiky, jako byl napﬁíklad profil ‰védského historika
náboÏenství a fenomenologa Geo Widengrena od Katarzyny Ilnické (Krakov) nebo portrét holandského religionisty Jacquese D. J. Waardenburga
od Anny Ksianzek (Krakov). Mezi archeologické látky lze zaﬁadit vystou-
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pení Pavla Titze (Pardubice), pﬁi kterém pﬁedstavil materiální základnu teorií o existenci autochtonního náboÏenství starovûk˘ch Pompejí. Dále se
mezi tématy referátÛ objevily role audiovizuální komunikace v náboÏensk˘ch zku‰enostech souãasnosti, kterou pﬁedstavil Wojciech èurek (Krakov), nebo místo a role náboÏenství v liberální demokracii, popsané Grzegorzem Francuzem (Opole). Také byla zaﬁazena pﬁedná‰ka Milo‰e Mrázka
(Pardubice) o rozdíln˘ch odpovûdích na v˘zvu náboÏenského pluralismu
mezi ultrakonzervativními a tradicionalistick˘mi kﬁesÈany.
Poﬁádané interdisciplinární zasedání se bez pochyby stalo 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.

