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Zpráva o 11. konferenci EASR ve Stockholmu
23.–26. srpna 2012
Matouš Vencálek, FF MU, Ústav religionistiky
Ve dnech 23.–26. srpna 2012 proběhla ve švédském Stockholmu pod
taktovkou Švédské asociace pro historii náboženství (Svenska Samfundet för
Religionshistorisk Forskning – SSRF) Jedenáctá výroční konference Evropské
společnosti pro studium náboženství (European Association for the Study of
Religions – EASR), která byla zároveň zvláštní konferencí Mezinárodní společnosti
pro historii náboženství (International Association for the History of Religions –
IAHR). Konference s podtitulem Ends & Beginnings byla na půdě Södertörnské
univerzity na stockholmském předměstí Flemingsberg zahájena ve čtvrtek
po poledni. Po uvítání ze strany pořadatelů následovala úvodní plenární přednáška
viceprezidentky Mezinárodní společnosti pro historii náboženství Ingvild Sælid
Gilhus s titulem „Founding fathers, turtles and the elephant in the room: the
quest for origin in the study of religion“. Ta se věnovala „otcům zakladatelům“
(a po poznámce z publika také matkám zakladatelkám), jejich motivacím a také
dějinám jejich pátrání po původu náboženství. Po následné krátké přestávce se již
naplno rozběhlo dvanáct souběžných panelů, které účastníkům nabízely pestrou
škálu příspěvků z různých oblastí současného akademického studia náboženství.
První den nechyběly panely zaměřené např. na novou religiozitu, problematiku
náboženské výchovy, dějiny studia náboženství, křesťanskou eschatologii či vztahy
náboženství a „arabského jara“. Množství souběžně probíhajících příspěvků mne
však donutilo vzpomenout si na kouzelné hodinky vracející čas, které vlastnila
jedna z hrdinek knižní série o Harrym Potterovi, díky nimž byla schopná stíhat
navštěvovat i překrývající se předměty. Takové by, krom klíčenky, programu
a knihy anotací, měli pořadatelé účastníkům rozdávat. První den konference byl
zakončen několika skleničkami vína a drobným občerstvením na uvítací recepci
v prostorách univerzity.
Po prvních ranních panelech druhého dne nás čekala velmi zajímavá druhá
plenární přednáška, a to „The scientification of religion, or: how secular science has
given new life to religion“ z úst Kocku von Stuckrada. Ta se týkala toho, jak naše
vědecké úsilí ovlivňuje předmět našeho zkoumání a naopak. Druhý konferenční
den nabídl panely zaměřené např. na ezoterismus, romskou religiozitu, islám,
náboženství ve středověké Evropě, náboženství a architekturu, buddhistickou
eschatologii, vztah médií, populární kultury a náboženství či otázku „boha“ jako
analytické kategorie. Pro mě pátek končil první společnou večeří nově vznikající
mezinárodní pracovní skupiny Současná pohanství a alternativní spirituality
v Evropě (Contemporary Paganisms and Alternative Spiritualities in Europe –
CPASE), které jsem členem.
Sobota přinesla třetí plenární přednášku, kterou proslovil Abdulkader Tayob,
a panely zaměřené např. na islám v Evropě, náboženství v USA, židovskou
diasporu, náboženství ve střední Asii a na Kavkaze, náboženské minority
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v Sovětském svazu, adaptaci východních tradic na Západě, teoretizaci náboženství
či současné pohanství a spiritualitu. Třetí konferenční den byl zakončen slavnostní
večeří – tu jsem si již mohl plně vychutnat, neb svůj příspěvek jsem měl úspěšně
za sebou a nervozita konečně opadla. Provedení večeře formou bufetu se sice zprvu
zdálo pro čtyři stovky účastníků poněkud nešikovné, ale nakonec se to ukázalo být
poměrně schůdným řešením. Během večeře jsme vyslechli poděkování účastníkům
ze strany organizátorů konference, příjemnou a emotivní součástí programu pak
bylo naopak poděkování účastníků organizátorům, které bylo, díky hbitým nohám
„moderátorky“ pobíhající s mikrofonem mezi desítkami stolů, proneseno ve všech
jazycích účastníků konference. A že jich bylo. O slovo se během večeře přihlásili
také zástupci Britské společnosti pro studium náboženství (British Association for
the Study of Religions – BASR) s pozvánkou na příští konferenci EASR, která se
bude ve spolupráci s BASR konat v roce 2013 v Liverpoolu. Po večeři následovala
již volná zábava doprovázená živou hudbou a barem s cenami o něco méně
nepříznivými než ve zbytku Stockholmu.
Poslední den nabídl panely zaměřené na náboženství v Africe, Japonsku a Číně,
teoretizaci buddhismu a hinduismu či setkávání náboženství. Po posledním obědě
následovalo ještě generální shromáždění EASR, po jehož skončení se už všichni
účastníci pomalu trousili do svých hotelů sbalit se na cestu domů. Stockholm,
byť celou dobu zamračený a upršený, byl místem setkání a střetnutí různých
diskurzů a přístupů, ale také místem vzniku nových „spojenectví“ a projektů. Pro
mě osobně měl ale ještě jiný rozměr, jelikož to byla první konference, které jsem
se aktivně zúčastnil. I já jsem ve Stockholmu navázal mnoho cenných kontaktů
a „spojenectví“, ale také nových přátelství. Proto na Jedenáctou výroční konferenci
EASR ve Stockholmu budu navždy vzpomínat a už teď se těším na tu dvanáctou,
která proběhne v září roku 2013 v Liverpoolu a ponese podtitul Religion, Migration,
Mutation.
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