
Ïenská v˘chodiska fie‰it problematiku konzumerismu a trvale udrÏitelného
rozvoje, jakoÏ i potence proenvinmentálního my‰lení a jednání jako pfie-
mostûní rozdílnosti jednotliv˘ch náboÏensk˘ch i sekulárních skupin spo-
leãnosti. Problematika spotfiebního Ïivotního stylu je dnes celosvûtov˘m
problémem, net˘ká se pouze západní spoleãnosti, ale ve vysoké mífie téÏ
tfietího svûta, jehoÏ obyvatelé se ãasto snaÏí západní styl Ïivota kopírovat.
Nejsnadnûj‰í pfiitom pro nû je právû pfiejímání té ãásti kultury, která je na
první pohled viditelná, uchopitelná a pfienosná, coÏ je právû kultura mate-
riální a mediální.

V ãeském kontextu není problematice konzumerismu prozatím vûnová-
na dostateãná pozornost, tím spí‰e byla úãast na konferenci inspirativním
pfiínosem, neboÈ pomohla odhalit mnoÏství témat relevantních také pro
ãeskou spoleãnost. Na‰e situace je vinou odli‰né minulosti stále ponûkud
jiná neÏ situace vyspûl˘ch západních spoleãností. Obãanská spoleãnost
i osobní zodpovûdnost jedincÛ se po pádu komunismu teprve rozvíjí a je
to pfiedev‰ím materiální kultura, kterou z vyspûl˘ch západních spoleãnos-
tí pfiebíráme. Pfiejímání duchovních (nejen náboÏensk˘ch) hodnot probíhá
o poznání pomaleji. Nakolik zde hraje roli míra sekularizace na‰í spoleã-
nosti je otázkou, která by vyÏadovala dÛkladné studium. Snad se proto
i v âR doãkáme konference, která by vysoce aktuální problematiku vzta-
hu konzumerismu a náboÏenství, respektive rÛzn˘ch typÛ reakcí na kon-
zumerismus, fie‰ila.
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Krymská konference 
o svátcích a kaÏdodennosti 

Martin Klapetek

Ve dnech 15. aÏ 20. kvûtna 2006 se v ukrajinském Sevastopolu konala
mezinárodní religionistická konference s názvem Religious Outlook in An-
cient and Modern Societies: Holidays and Everyday Life.

Pravidelné konference jsou souãástí mezinárodního projektu Material
and Intellectual Culture in the World Historical Process, u jehoÏ zrodu stál
Ústav pro studium náboÏenství Filozofické fakulty Jagellonské univerzity
v Krakovû, kter˘ v organizaãním t˘mu tradiãnû zastupuje Henryk Hoff-
mann. Sevastopolsk˘mi partnery projektu byli National Preserve of Tauric
Chersonesos pod vedením Nikolaje A. Alekseenka a Katedra filozofick˘ch
a sociálních vûd Národní technické univerzity zastupovaná Jurijem A. Ba-
binovem. Bûhem osmi let, po které jmenovan˘ projekt trvá, se do pracov-
ního setkávání na vûdeck˘ch konferencích postupnû zapojili také odborní-
ci z Ruska, Moldávie a letos i první zástupci z âeské republiky.

Postupnû se ve v˘stavních prostorech archeologického muzea stojícího
v blízkosti vykopávek antického Chersonésu vystfiídalo pfies sedmdesát
historikÛ, religionistÛ, etnologÛ a archeologÛ. Bûhem setkání zaznûly re-
feráty na rÛznorodá témata, která byla pofiadateli vhodnû sefiazena do te-
matick˘ch celkÛ. Dopoledne prvního dne bylo vûnováno úvodním meto-
dologick˘m referátÛm tematicky vycházejícím z názvu konference. Mezi
jin˘mi zde zaznûl pfiíspûvek Andrzeje Flise (Krakov) vûnovan˘ rozboru
spoleãného ãasu jakoÏto syntézy posvátného a profánního. Jeho kolega
Henryk Hoffmann (Krakov) se soustfiedil na reflexi tzv. „morfologie kaÏ-
dodennosti“, kterou sestavil polsk˘ religionista W∏odzimierz Pawluczuk
(Krakov). Odpoledne nejprve zaznûly referáty z okruhu islámsk˘ch studií.
Problematiku kaÏdodenního Ïivota TatarÛ v Polsku úãastníkÛm pfiiblíÏila
studentka religionistiky Anna Ksiazek (Krakov), krymsko-tatarskou pro-
blematiku druhé poloviny 19. století pfiedstavil Dmitrij Prochorov (Simfe-
ropol). Oddíl uzavfiel Martin Klapetek (âeské Budûjovice) prezentací
vûnovanou islámu v souãasném Nûmecku, konkrétnû proÏívání náboÏen-
sk˘ch svátkÛ jakoÏto integraãního prvku komunit vûfiících.

Druh˘ den konference zaznûly nejprve pfiíspûvky zamûfiené na hmotné
prameny k antick˘m dûjinám, jako byly napfiíklad archeologické nálezy
sakrálních objektÛ, depoty mincí ãi typologicky rÛznorodé so‰ky. ¤ada re-
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Dalibor Antalík,
Jak srovnávat nesrovnatelné:
Strategie mezináboÏenské
komparace,

Praha: Oikúmené 2005, 231 s.
ISBN 80-7298-144-7.

Není to tak dávno, co se na na‰em kniÏ-
ním trhu objevil sborník komparativních
studií BÛh a bohové: Pojetí boÏství v nábo-
Ïensk˘ch tradicích svûta (Radek Chlup
[ed.], Praha: DharmaGaia 2004), a je tu
dal‰í práce t˘kající se oblasti srovnávacího
studia náboÏenství, tentokrát teoreticky, me-
todologicky, ale ãásteãnû i historicky zamû-
fiená kniha Dalibora Antalíka. Îe se jedná
o práci nanejv˘‰ uÏiteãnou a základní, je
zjevné, uvûdomíme-li si, Ïe recenzovaná
publikace je vÛbec první a pÛvodní takto te-
maticky zamûfienou monografií u nás.

Pfiesto dluh, jenÏ má ãeská religionistika
ve vztahu k ‰iroké mezinárodní diskusi
o srovnávacím v˘zkumu náboÏenství, která
zamûstnává religionistiku od jejích nejranûj-
‰ích poãátkÛ a ve zv˘‰ené mífie pak zvlá‰tû
od 60. a 70. let minulého století v rámci me-
todologické sebereflexe, splácí jen ãásteãnû.
Z velkého mnoÏství pfiístupÛ vyuÏívan˘ch
pfii komparaci rÛzn˘ch náboÏensk˘ch tradic,
smûrÛ a fenoménÛ Antalík vybírá a analyzu-
je totiÏ jen ty srovnávací strategie, které se
uplatÀovaly pfii v˘zkumu náboÏensk˘ch
kultur starovûkého Pfiedního v˘chodu.

Autorov˘m zámûrem v‰ak nebylo podat
celkov˘ historick˘ nástin komparativního
diskurzu v rámci religionistiky. To podle nûj
uãinili jiní. V této souvislosti se zmiÀuje
o rozsáhlé studii Franka Whalinga „Compa-
rative Approaches“, která je souãástí jím
editovaného sborníku Contemporary Ap-
proaches to the Study of Religion in 2 Vo-
lumes (sv. I: The Humanities, Berlin – New
York – Amsterdam: Mouton Publishers
1983-1984, 165-295), a práci Jacquese
Waardenburga Classical Approaches to the
Study of Religion: Aims, Methods and Theo-
ries of Research (Berlin: Walter de Gruyter
1973-1974). DoplÀme, Ïe vedle nich existu-
je celá fiada dal‰ích dûl, o kter˘ch sice Anta-

lík nepí‰e, která jsou v‰ak neménû v˘znam-
ná (Eric J. Sharpe, Comparative Study of
Religion: A History, London: Duckworth
21986, Luther H. Martin „Comparison“, in:
Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.),
Guide to the Study of Religion, London –
New York: Cassell 2000, 45-56, atd.)

Ve svém badání se Antalík zamûfiuje na
oblast starosemitsk˘ch náboÏensk˘ch kultur
starovûkého Pfiedního v˘chodu. Díky tomu
je stále v kontaktu s „diskurzem tzv. staré
orientalistiky, biblistiky a historické religio-
nistiky“ (s. 7). V̆ zkum v tûchto oborech pak
kombinuje s teoretick˘mi úvahami spadají-
cími pfiedev‰ím do oblasti srovnávací reli-
gionistiky. Kniha Jak srovnávat nesrovna-
telné je v˘sledkem propojení v‰ech tûchto
jeho zájmÛ. Mnohem spí‰e neÏ dûjiny uve-
den˘ch vûdních disciplín ale pfiedstavuje
a prozkoumává to, jak ony zmínûné „tfii au-
tonomní obory uÏívaly a uÏívají srovnávací
metody pfii v˘zkumu téhoÏ badatelského po-
le“ (s. 8). Práce tak podle jeho vlastní cha-
rakteristiky „usiluje o to, postihnout rÛzné
,strategie‘, s nimiÏ tyto disciplíny podnikaly
své v˘pravy za dobrodruÏstvím do svûta
mezináboÏenské komparace“ (s. 8).

Kniha je formálnû rozãlenûna do pûti
hlavních ãástí, pfiiãemÏ dvû z nich jsou úvod
a závûr, ve kter˘ch autor uvaÏuje o moÏnos-
tech, limitech a funkci komparativní meto-
dy. Pfiedstavují tak metateoretick˘ rámec
studie, kter˘ je nejen vhodn˘m uvedením do
problematiky srovnávacího v˘zkumu nábo-
Ïenství, n˘brÏ je i bází, která by se mohla
stát základem dosud nevypracované teorie
komparace. Vlastním „jádrem“ studie jsou
pak zbylé ãásti, v nichÏ autor nastiÀuje: ra-
nou podobu mezináboÏenského srovnávání
starovûkého Pfiedního v˘chodu, vznik a pro-
mûny komparativní metody v religionistice
a mapuje aplikace komparativních strategií
pfii studiu náboÏenství starovûkého Pfiedního
v˘chodu.

V úvodních teoretick˘ch pasáÏích se An-
talík zam˘‰lí nad pÛvodem srovnávacího
postupu, kter˘ se podstatnû promítá i do to-
ho, jak vnímáme sami sebe a druhé, nebo
vlastní a cizí pojetí svûta a skuteãnosti.
Srovnávání lze v tomto ohledu povaÏovat za
„pfiirozenou“ souãást na‰ich poznávacích
schopností a aktivit. Zatímco v kaÏdoden-

ferátÛ pfiinesla interpretace ikonografick˘ch témat a jejich rÛzn˘ch prove-
dení. Marek ˚yromski (PoznaÀ) poukázal na v˘znam ceremonií jakoÏto
souãásti propagandy fiímského císafiství. Antonina ·evãenko (Sevastopol)
pfiiblíÏila posluchaãÛm dosavadní v˘sledky v˘zkumÛ slavností v oblasti
antického Chersonésu, s jehoÏ archeologick˘mi vykopávkami se úãastníci
konference setkávali pfii sv˘ch procházkách po pobfieÏí doslova na kaÏdém
kroku.

Bûhem odpoledního bloku soustfiedili posluchaãi svou pozornost na té-
mata z dûjin pravoslavného kfiesÈanství a byzantské architektury z oblasti
Chersonésu a jeho nejbliÏ‰ího okolí. Na závûr dne byla mimo jiné zafiaze-
na pfiedná‰ka Tomá‰e Bubíka (Pardubice) vûnující se otázkám stfietávání
náboÏenství s politickou mocí, coÏ pfiedstavil na konkrétním pfiíkladû sla-
vení církevních svátkÛ bûhem vlády komunistického reÏimu v âeskoslo-
vensku. 

Tfietí jednací den otevfielo vystoupení Andreje Mironova (Sevastopol)
mapující svûtské i náboÏenské svátky ve stfiedovûku. S referáty z oblasti
stfiedovûk˘ch dûjin krymské hmotné kultury se stfiídaly prezentace zamû-
fiené na etnologické aspekty proÏívání svátkÛ a kaÏdodenního Ïivota od
starovûk˘ch spoleãností aÏ do souãasnosti. Nedílnou souãástí programu
konference byly i filozofující pfiíspûvky, které si v‰ímaly pfiedev‰ím kfies-
Èanského rozmûru prací rÛzn˘ch rusk˘ch a ukrajinsk˘ch myslitelÛ. K to-
muto okruhu byla organizaãním t˘mem pfiifiazena také pfiedná‰ka Ale‰e
Prázného (Pardubice) vûnující se konceptu ‰koly v my‰lení Radima Pa-
lou‰e.

Vedle projektu Central European Religious Studies (CERES) se pofiá-
daná interdisciplinární konference zajisté stala v˘razem trvající spoluprá-
ce odborn˘ch institucí ze stfiední a v˘chodní Evropy. ·iroká odborná i la-
ická vefiejnost bude mít moÏnost seznámit se s jednotliv˘mi pfiíspûvky
v pfiipravovaném sborníku.
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