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Konference Mezinárodní spoleãnosti
pro sociologii náboÏenství v Lipsku

Lucie Hlavinková – Roman Vido

Ve dnech 23. – 27. ãervence 2007 se v Lipsku konala 29. konference In-
ternational Society for the Sociology of Religion (ISSR), jejíÏ název znûl
Secularity and Religious Vitality a které se zúãastnilo pfiibliÏnû pût set
úãastníkÛ z pûtapadesáti zemí. ISSR pfiedstavuje jednu z nejv˘znamnûj-
‰ích platforem pro v‰echny, kdo se zab˘vají (nejen) sociologick˘m studi-
em náboÏenství. Organizace vze‰la z pÛdy katolické univerzity v belgické
Lovani a u jejího zrodu stál v roce 1948 profesor Jacques Leclercq. Ja-
koÏto La Conférence International de Sociologie Religieuse (CISR) byla
pÛvodnû silnû spjata s katolick˘m a frankofonním „milieu“ a tvofiila tak
základnu tehdej‰í sociologie religieuse. Zatímco první z charakteristik po-
stupem ãasu zcela ustoupila, druhá si stále uchovává svÛj v˘znam, coÏ se
projevuje mimo jiné také tím, Ïe vedle angliãtiny pfiedstavuje francouz‰ti-
na druh˘ oficiální jednací jazyk organizace i v‰ech akcí jí pofiádan˘ch.
Dvojjazyãností se tudíÏ vyznaãovala i tato konference.

Téma sekularizace a náboÏenské vitality bylo v pfiíspûvcích úãastníkÛ
podrobeno anal˘zám na mikro- i makro- úrovni. Zkoumána byla i interak-
ce mezi nimi, ústící do pfiípadného konfliktu ãi koexistence – sekularizace
i náboÏenská vitalita byly vnímány jako stál˘ pfiedpoklad ãi neukonãen˘
proces. Star‰í sekularizaãní teorie, spojující sekularizaci s modernizací,
byly kladeny do kontrastu s nejnovûj‰ím náboÏensk˘m v˘vojem ve svûtû
(napfi. expanzí letniãního hnutí, nárÛstem alternativní spirituality, islám-
sk˘ch hnutí ãi politického hinduismu).

Program pfiipraven˘ organizátory konference byl velmi obsáhl˘ a pest-
r˘. Kromû tfií blokÛ plenárního zasedání probíhalo nûkolik dal‰ích typÛ
setkání, tvofiících dohromady propracovanou strukturu: tematické sekce,
pracovní skupiny (zamûfiené pfiedev‰ím na metodologii), fórum pro zaãí-
nající v˘zkumníky, jazykové/regionální skupiny a recenzní diskuse nad
nov˘mi publikacemi pod názvem Author Meets Critics. V tûchto sekcích
pak probíhaly velmi Ïivé a bezprostfiední diskuse a byla zde pfiedstavena
v‰echna dÛleÏitá témata souãasné sociologie náboÏenství: náboÏenství
a sociální problematika (napfi. imigrace), téma tûla, emocí a náboÏenské
zku‰enosti (napfi. v pentekostalismu ãi islámu), otázky náboÏenství ve
vztahu k právu, genderu, násilí ãi médiím a mnohá dal‰í.

Sibylla, Tomá‰, Zósimos).11 V̆ jimku tvofií soubor apokalyps z Nag Ham-
mádí, kter˘ byl pro svÛj specifick˘ charakter zafiazen na závûr v˘bûru (Zje-
vení Pavlovo, První a Druhé zjevení Jakubovo, Zjevení Petrovo).

Potû‰ující je skuteãnost, Ïe se na celém projektu podíleli nejen zku‰ení
badatelé (Jaroslav BroÏ, RÛÏena Dostálová, Zdenûk Kratochvíl, Jifií Mrá-
zek, Petr Pokorn˘, Wolf B. Oerter, Dagmar PeÀázová, Petr PeÀáz), ale ta-
ké nadûjná nastupující generace, aÈ uÏ její pfiedstavitelé pÛsobí pfiímo
v CBS (Josef BartoÀ, Du‰an Coufal, Jan A. Dus, Radka Fialová, Matyá‰
Havrda, Sidonia HorÀanová, Lenka Jirou‰ková, Lucie Kopecká, Jifií Pav-
lík, Jan Roskovec, Pavel Ryne‰, Petr Tomá‰ek, Zuzana Vlãková), nebo
spolupracují externû (Jifií Hoblík, David Zbíral).12

O v˘znamu projektu svûdãí mimo jiné i fakt, Ïe dva první díly „novo-
zákonní apokryfní trilogie“ jiÏ vy‰ly ve druhém vydání. ·koda jen, Ïe se
nepodafiilo do druhého vydání apokryfních evangelií vãlenit také text ne-
dávno objeveného Jidá‰ova evangelia.13

Bûhem prací se pod vedením Petra Pokorného podafiilo sestavit zdatn˘
koptologick˘ t˘m (Matyá‰ Havrda, Lucie Kopecká, Wolf B. Oerter, Pavel
Ryne‰, Zuzana Vlãková), kter˘ nyní pfiipravuje souborné vydání gnostic-
k˘ch textÛ z Nag Hammádí, plánovan˘ch jako dal‰í dva díly jiÏ zmínûné
ediãní fiady Vy‰ehradu. Ve vzdálenûj‰ím ediãním v˘hledu CBS tak zÛstá-
vá „poslední“ velk˘ soubor spisÛ souvisejících s kontextem vznikajícího
kfiesÈanství – svitky od Mrtvého mofie.
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11 Z naznaãen˘ch dÛvodÛ u nûkter˘ch apokalyps selhává také tradiãní ãlenûní na starozá-
konní a novozákonní apokryfy. Vzhledem k tomu, Ïe fiada tûchto tzv. intertestamentár-
ních spisÛ (napfi. âtvrt˘ Ezdrá‰, Nanebevzetí Izajá‰ovo) vy‰la jiÏ pfied ãasem ve v˘bo-
ru Knihy tajemství a moudrosti (viz pozn. 1), rozhodli se editofii rezignovat na
reprezentativnost antologie a radûji zafiadili texty, které dosud nebyly publikovány
a ãasto nejsou ani v cizojazyãné literatufie snadno dostupné (napfi. ZávûÈ Adamova, Zje-
vení ·adrakovo).

12 Nûkteré z pfiípravn˘ch prací byly publikovány i v tomto ãasopise. Viz zejm. David Zbí-
ral, „Bogomilsko-katarsk˘ apokryf ‚Otázky Jana Evangelisty‘“, Religio 11/1, 2003,
118-129; Zuzana Vlãková, „Gnostické interpretace biblického pfiíbûhu o stvofiení ãlo-
vûka“, Religio 14/1, 2006, 87-100.

13 Srov. Marek Dospûl (ed.), Jidá‰ovo evangelium, (Koniaschova knihovna klasikÛ 2),
Praha: Koniasch Latin Press 2006.



V úvodním bloku plenárního zasedání byly pfiedneseny pfiíspûvky t˘ka-
jící se situace v hostitelském Nûmecku. Prezidentka organizaãního v˘boru
Monika Wohlrab-Sahrová zde prezentovala sekularizaci skrze tfii dimenze
konfliktu, a to na pfiíkladu situace v b˘valém v˘chodním Nûmecku (rozpor
mezi ãlenstvím ve stranû a církvi, vûdeck˘m a kfiesÈansk˘m svûtov˘m ná-
zorem a mezi kfiesÈanskou a marxistickou morálkou). Data k jejímu pfiís-
pûvku pocházela z v˘zkumu, kter˘ zahrnoval tfii generace obyvatel b˘valé
NDR. Velmi zajímav˘ byl také pfiíspûvek Huberta Knoblaucha t˘kající se
holistick˘ch hnutí, spirituality a lidového náboÏenství v Nûmecku. Lidé na
Západû jsou podle nûj radûji oznaãováni za „spirituální“ neÏ „náboÏenské“
– b˘t „náboÏensk˘“ pro nû znamená b˘t svázán s církví, b˘t „spirituální“
znamená b˘t svobodn˘. Spiritualita je zaÏívána, ne vûfiena (jako náboÏen-
ství).

Druh˘ blok plenárního zasedání pfiedstavil nové teoretické pfiístupy
k sekularizaci a náboÏenské vitalitû. Detlef Pollack konfrontoval teorie
individualizace (reprezentované zejména Danièle Hervieu-Légerovou
a Grace Davie) s empirick˘mi daty v˘zkumu a vyslovil pfiesvûdãení, Ïe ná-
rÛst alternativních forem náboÏenství nevyrovnává pokles tradiãní religio-
zity. V dal‰ím pfiíspûvku, nazvaném „Gendering Secularization Theory“,
Linda Woodheadová nabídla tezi, Ïe proces sekularizace pfiímo souvisí se
sexuálním osvobozením Ïen v 60. letech (v alternativních proudech nábo-
Ïenství, ãi spí‰e spirituality je 80% pfiívrÏenkyÀ Ïen).

V dal‰ích dnech mohli úãastníci vyuÏít ‰irokou nabídku jednotliv˘ch te-
matick˘ch a pracovních skupin. V sekci o implicitním náboÏenství a sou-
ãasné spiritualitû, kterou sledovala Lucie Hlavinková, do‰lo bohuÏel ke
zmûnám v programu. Nûkteré pfiíspûvky se vÛbec neobjevily, jiné se slib-
n˘m názvem pak nesplnily oãekávání. Jedním z tûch zajímavûj‰ích byl
pfiíspûvek Keese De Groota s názvem „Three Types of Liquid Religion“,
zab˘vající se náboÏensk˘mi iniciativami mimo institucionalizované nábo-
Ïenství a církevními iniciativami v sekularizovaném svûtû (napfi. boho-
sluÏbami v nemocnici, na nûÏ chodí ãlenové i neãlenové církve, ãi aktivi-
tami pro rodiny s dûtmi).

Jednou z nejatraktivnûji znûjících byla pracovní skupina s názvem New
Visual Methods in Religious Studies vedená Hubertem Knoblauchem, kte-
r˘ pfiedstavil videoanal˘zu mariánského zjevení v nûmeckém Marpingenu.
Velmi dÛleÏit˘m prvkem pfii videoanal˘ze je faktor ãasu, tzn. nejedná se
o pouhou ikonografii, ale je zde ukázána strukturovanost. Îeny, které za-
Ïívají vidûní, pouÏívají svá tûla tak, aby daly na vûdomí obecenstvu, co se
dûje, co vidí. Hubert Knoblauch a Sabine Petschkeová pak na základû ana-
l˘zy záznamu a komparace materiálÛ z 19. století vyslovili tezi o zásadní
zmûnû charakteru místních mariánsk˘ch zjevení: Marie není pfiedstavová-
na jako neviditelná osoba stojící vnû, na urãitém místû, ale je pfiítomná
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uvnitfi tûch, co ji vidí. Druh˘m pfiíspûvkem v této pracovní skupinû byla
anal˘za papeÏsk˘ch vystoupení od Michaely Pfadenhauerové. Jako v‰ech-
ny velké události jsou i papeÏská vystoupení událostmi mediálními – to, co
vyhovovalo Janu Pavlu II. (napfi. líbání zemû pfii v˘stupu z letadla bylo je-
ho „znaãkou“), nemusí vyhovovat jeho nástupci. Tfietí pfiíspûvek, analyzu-
jící záznamy náboÏensk˘ch proÏitkÛ v hnutí Fiat Lux, pfiednesl Bernt
Schnettler, kter˘ zdÛraznil potfiebu etnografického v˘zkumu v náboÏenské
komunitû, jeÏ musí pfiedcházet vlastní anal˘ze videozáznamu.

Autofii této zprávy Lucie Hlavinková a Roman Vido byli se sv˘mi pfiís-
pûvky o sekularizaci v ãeské spoleãnosti zafiazeni do sekce vûnované v˘-
voji religiozity v b˘val˘ch komunistick˘ch státech stfiední a v˘chodní Ev-
ropy. Zde dominovaly pfiedev‰ím pfiíspûvky zaloÏené na empirick˘ch
v˘zkumech, pfiiná‰ející tzv. tvrdá data z jednotliv˘ch státÛ tohoto regionu.
Jednalo se zejména o v˘zkumné zprávy dlouhodobûj‰ích projektÛ. Z pfied-
ná‰ejících uveìme napfi. Sergeje Flereho („Questioning the Need for
a Special Methodology for the Study of Eastern Orthodoxy: Notes on Pe-
culiarities of Eastern Christianity“) ãi Gergelye Rostu, spolupracovníka
Miklóse Tomky z Maìarska („Secularization and Social Differences:
Youth and Religion in Hungary“).

Zajímavou zku‰enost pro ãeské „prvoúãastníky“ znamenalo setkání
v rámci tzv. linguistic groups. V na‰em pfiípadû ‰lo o skupinu urãenou pro
badatele a badatelky ze stfiední a v˘chodní Evropy vedenou polskou soci-
oloÏkou a editorkou fiady sborníku o náboÏenství v postkomunistické Ev-
ropû Irenou Borowik. Národnostní skladba tohoto setkání byla pestrá; Ïel
ãeská sociologie zde (aÏ na R. Vida) nebyla zastoupena vÛbec (mimo nás
se za âeskou republiku úãastnil konference jen Tomá‰ Havlíãek z Kated-
ry sociální geografie a regionálního rozvoje PfiF UK v Praze). Je‰tû o nû-
co hÛfie na tom bylo Slovensko, které na akci „vyslalo“ pouze jedinou pre-
zentující úãastnici – Michaelu Moravãíkovou z Ústavu pre vzÈahy ‰tátu
a cirkví v Bratislavû. Na tomto místû je tfieba jen litovat malé ãeské úãas-
ti. Nejen ãeská sociologie, ale ani religionistika by urãitû nemûla nechávat
akce podobného v˘znamu bez pov‰imnutí. Pfiipravujeme se tak o pfiehled
o aktuálním dûní v evropské, ale i svûtové sociologii náboÏenství „z první
ruky“. A souãasnû pfiicházíme o moÏnost podûlit se na mezinárodním fóru
o vlastní zku‰enosti a prezentovat nové informace a poznatky ze svého
„národního kontextu“.

Na závûr je tfieba dodat, Ïe organizátofii konference zpfiíjemnili v‰em
zúãastnûn˘m pobyt nejen nûkolika spoleãensk˘mi událostmi, ale i dobfie
zpracovan˘mi informaãními materiály, v˘bornou organizací a velice dob-
fie zvládnutou pfiípravou vãetnû emailové komunikace pfied zahájením kon-
ference. BliÏ‰í informace o prÛbûhu akce lze získat také na webov˘ch
stránkách konference na adrese <http://www.sisr2007.de>.
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