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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/>.

NáboÏenství a moderní
ãeská spoleãnost
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Publikace je urãená pfiedev‰ím stu-

dentÛm humanitních a spoleãensko-

vûdních oborÛ. Je vûnována anal˘ze

role náboÏenství v ãeské spoleãnosti

ve 20. a na zaãátku 21. století a pro-

mûnám vztahu ãeské spoleãnosti k to-

muto v˘znamnému kulturnû-spole-

ãenskému fenoménu. Zab˘vá se

problémem náboÏenství v ãeské spo-

leãnosti jednak v historické perspekti-

vû, kdy zkoumá zejména vztah mezi

náboÏenstvím a politikou v kontextu

vzniku moderního ãeského národa,

samostatného státu a komunistického

reÏimu, jednak v religionistické per-

spektivû, kdy se zamûfiuje na jednotli-

vé podoby religiozity v ãeské spoleã-

nosti a její promûny. 

Pozornost vûnuje i tzv. ãeskému ateismu. Cílem je podat plastick˘ obraz ná-

boÏenského Ïivota ãeské spoleãnosti a zpochybnit nûkteré hluboce zaÏité

„m˘ty“, mezi které patfií i tvrzení o nejateistiãtûj‰ím národû svûta.
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