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Devátá konference EASR v Messinû

DALIBOR PAPOU·EK

Leto‰ní v˘roãní setkání evropsk˘ch religionistÛ sdruÏen˘ch v Evropské
asociaci pro studium náboÏenství (European Association for the Study of
Religions – EASR) se konalo ve dnech 14.-17. záfií 2009 v sicilské Messi-
nû. Jeho organizace se spolu s místní univerzitou (Università degli Studi di
Messina) ujala Italská spoleãnost pro dûjiny náboÏenství (Società Italiana
di Storia delle Religioni), reprezentovaná její viceprezidentkou a souãasnû
pfiedsedkyní organizaãního v˘boru konference profesorkou Giulií Sfame-
ni Gasparrovou. Konferenãní jednání bylo souãasnû zafiazeno jako regio-
nální konference do oficiálního programu Mezinárodní asociace pro dûji-
ny náboÏenství (International Association for the History of Religions –
IAHR).

Na rozdíl od pfiedchozí, VIII. konference EASR v Brnû (2008), která se
soustfiedila na metodologické problémy a teoretické v˘hledy souãasné re-
ligionistiky,1 se jednání v Messinû vrátilo k historick˘m kofienÛm evropské
vûdy o náboÏenstvích, v jejíÏ formativní fázi sehráli ital‰tí religionisté v˘-
znamnou roli. Znaãná pozornost jednání tak byla vûnována odkazu Raf-
faela Pettazzoniho (1883-1959), od jehoÏ smrti uplynulo jiÏ pÛlstoletí,
a Uga Bianchiho (1922-1994), kter˘ uÏ v roce 1966 uspofiádal v Messinû
v˘znamnou konferenci o gnosticismu2 a pozdûji byl vÛdãím organizáto-
rem XVI. kongresu IAHR v ¤ímû (1990), vûnovaného pojmu náboÏenství
ve srovnávací perspektivû.3

Konferenãní setkání na Sicílii, na nûmÏ se podílely více neÏ dvû stovky
úãastníkÛ, se z rÛzn˘ch úhlÛ soustfiedilo na téma Religion in the History of
European Culture.4 Dobrou polovinu pfiíspûvkÛ, pfiednesen˘ch vesmûs
v ital‰tinû nebo angliãtinû (ménû jiÏ ve ‰panûl‰tinû, nûmãinû nebo fran-
couz‰tinû), tvofiily referáty vûnované mediteránním náboÏensk˘m kultu-
rám, jejichÏ tûÏi‰tû leÏelo z pochopiteln˘ch dÛvodÛ v antice. Plastick˘ ob-
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1 BlíÏe viz <http://www.phil.muni.cz/relig/easr2008/>.
2 Ugo Bianchi (ed.), Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina, 13-18 aprile

1966, (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen 12), Leiden: E. J.
Brill 1967.

3 Ugo Bianchi (ed.), The Notion of „Religion“ in Comparative Research: Selected Pro-
ceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Re-
ligions, Rome, 3rd-8th September, 1990, (Storia delle religioni 8), Roma: L’Erma di
Bretschneider 1994.

4 Podrobné materiály konference viz <http://ww2.unime.it/easr09/eng/>.
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Mezinárodní religionistická konference
v Sevastopolu

MARTIN KLAPETEK

Ve dnech 10.-12. kvûtna 2009 se v ukrajinském Sevastopolu konala me-
zinárodní 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 sou-
ãástí 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 fa-
kulty 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 ná-
rodní 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 úãast-
níkÛ konference si tedy mohl zvolit okruh pfiedná‰ek, které ho nejvíce za-
jímaly. První den byl vûnován úvodním referátÛm tématicky vycházejícím
z názvu konference. Mimo jiné zde zaznûl pfiíspûvek Tomá‰e Bubíka (Par-
dubice), smûfiovan˘ do oblasti metodologie dûjin náboÏenství, nebo Hen-
ryka Hoffmanna (Krakov), vûnovan˘ náboÏenství ve fenomenologickém
aspektu Claase Jouco Bleekera. Kazimierz Banek (Krakov) se soustfiedil
na reflexi teoretick˘ch kofienÛ a souãasné praxe muslimského fundamen-
talismu. Ammar Kanach (Sevastopol) prezentoval konceptuální pfiístupy
k anal˘ze islámského fundamentalismu. Bûhem odpoledního bloku sou-
stfiedili posluchaãi svou pozornost mimo jiné na staromaìarskou mytolo-
gii jako základ maìarského nacionalismu, téma, které pfiedstavil Wies∏aw
Bator (Krakov).

Druh˘ den konference zaznûly rovnûÏ pfiíspûvky zamûfiené na v˘znam-
né osobnosti religionistiky, jako byl napfiíklad profil ‰védského historika
náboÏenství a fenomenologa Geo Widengrena od Katarzyny Ilnické (Kra-
kov) nebo portrét holandského religionisty Jacquese D. J. Waardenburga
od Anny Ksianzek (Krakov). Mezi archeologické látky lze zafiadit vystou-

raz italského bádání v tûchto oblastech tak bylo moÏno konfrontovat s me-
todologick˘mi podnûty, jeÏ pfiinesli badatelé z jin˘ch zemí (Jörg Rüpke,
Richard Gordon, Luther H. Martin aj.).

Vedle detailních vystoupení, sledujících ponejvíce tradice historick˘ch
v˘zkumÛ, zaujaly v konferenãním programu pfiedev‰ím panely a sekce,
které otvíraly metodologicky podnûtné problémy.

Jedním z nich byl napfiíklad panel vûnovan˘ pojmu náboÏenství a jeho
promûnám v evropské zku‰enosti kulturní jinakosti. Na pfiíkladu Indie to-
to téma rozkryla nadûjná skupina mlad˘ch badatelÛ z univerzit v Lausan-
ne a Gentu (Philippe Bornet, Sarah Claerhoutová, Jakob De Roover, Ma-
rianne Keppensová) v ‰irokém zábûru od poãáteãních kfiesÈansk˘ch
misijních aktivit aÏ po reflexi v díle Gándhího. Ménû pfiesvûdãiv˘, jakko-
liv provokativní, byl panel o „rehabilitaci“ pojmu posvátno tváfií v tváfi
„sekularizované“ religiozitû (Kim Knottová, Veikko Anttonen). Oba pane-
ly byly vûcnû provázány s plenárními pfiedná‰kami, které proslovily Maya
Burgerová („Europe and India: An Essay in Creative Misunderstanding“)
a Kim Knottová („Theoretical and Methodological Resources for Breaking
Open the Secular and Exploring the Boundary between Religion and Non-
Religion“).

Diskusní workshop (Jörg Rüpke, Kocku von Stuckrad), kter˘ zcela v in-
tencích ústfiedního tématu konference probûhl nad knihou Europäische Re-
ligionsgeschichte,5 vyvolal fiadu koncepãních a metodologick˘ch otázek
spojen˘ch s projektem „kontinentálních“ dûjin náboÏenství a problémem
jejich „vnitfiní“ plurality. Sv˘m zpÛsobem pfiesáhl aÏ k praktick˘m otáz-
kám religionistického vzdûlávání (Wanda Albertsová, Tim Jensen), které
se od VII. konference EASR v Brémách (2007)6 jiÏ staly pravidelnou sou-
ãástí konferenãních programÛ.

V rámci konference tradiãnû probûhla zasedání v˘konného v˘boru
a valného shromáÏdûní EASR, jeÏ se vedle bûÏné „evropské“ agendy sou-
stfiedila zejména na pfiípravu XX. kongresu IAHR v Torontu.7 Podle do-
hodnutého modelu kongres pfieru‰í v pfií‰tím roce pravideln˘ sled v˘roã-
ních konferencí EASR, aby se evrop‰tí religionisté mohli v co nejvût‰í
mífie podílet na tomto vrcholném setkání svûtové religionistiky.
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5 Hans Gerhard Kippenberg (ed.), Europäische Religionsgeschichte: Ein mehrfacher
Pluralismus I-II, Stuttgart: UTB – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009.

6 BlíÏe viz <http://www.religion.uni-bremen.de/dvrweasr2007/>.
7 BlíÏe viz <http://www.religion.utoronto.ca/resources/iahr/>.


