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Reportáž z oslavy 25 let brněnského Ústavu
religionistiky: Tremendum et Fascinans
Miroslav Vrzal, FF MU, Ústav religionistiky1
e-mail: Miroslav.vrzal@mail.muni.cz

Oslava 25 let Ústavu religionistiky se odehrála 11. 12. 2017 v salonku jedné
z restaurací nedaleko Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde brněnská
religionistika našla v posledním patře budovy J svoje sídlo a zázemí. Krom dobrého
jídla a pití musím už na úvod říct, že akce měla také velmi dobrý a zábavný
program, který mě velmi mile překvapil jak svým netradičním zpracováním, tak
i uvolněností celé akce. Ta byla částečně pojatá jako satirická minikonference,
kde vystoupili někteří ze zástupců brněnské religionistiky, kteří si v průběhu celé
oslavy dokázali udělat legraci i sami ze sebe. Večer spojený s oslavou uváděl jeden
z doktorandů Ústavu religionistiky, Tomáš Hampejs.
Na začátku akce se odehrál malý rituál spojující minulost, přítomnost
a budoucnost Ústavu religionistiky, kdy byly na pětiramenném svícnu zapáleny
svíčky bývalými i současnými představiteli brněnské religionistiky. Nechyběl
zde ani jeden z otců zakladatelů brněnského Ústavu religionistiky (ÚR), sociolog
náboženství Dušan Lužný, dále pak Attila Kovács ze spřízněné bratislavské
religionistiky, úplně první absolventka oboru religionistiky Lucie Hlavinková,
nynější představitel ÚR David Zbíral a budoucnost ÚR pak symbolicky
reprezentovala jedna ze současných studentek.
Jednotlivé příspěvky minikonference představili vedoucí ÚR Aleš Chalupa,
který se ve svém příspěvku „Fenomenologie ohně“ věnoval religionistickému
vyhoření, dále Jana Rozehnalová, která ve vtipném průřezu historií ÚR v Brně od
jeho „dřevních“ počátků až po současnost ukázala i zajímavé nálezy zdejší hmotné
kultury, David Václavík pak ve svém plamenném a charismatickém projevu „Proti
všem“ hovořil o religionistickém spiknutí a ironicky karikoval jednotlivé badatelské
přístupy na brněnské religionistice, a nakonec se Dalibor Papoušek ve svém
cimrmanovsky pojatém příspěvku věnoval spojitosti význačného religionistického
badatele, kterým byl Gerardus van der Leeuw, s ÚR. Dalibor Papoušek pak odhalil
zcela zásadní význam van der Leeuwova lavoru, který disponuje rovněž mocí
přenášet na své vlastníky badatelské úspěchy, a který se shodou okolností nalézá
na Ústavu religionistiky.

1

Děkuji Václavu Ketmanovi za pomoc při sepisování této zprávy.
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Obr. 1. Moderátor večera Tomáš Hampejs

Vzhledem k tomu, že jsem na brněnském ústavu od doby, kdy jsem začal studovat
svoje bakalářské studium v roce 2005, tak jsem si během této minikonference na
některé události, lidi a zážitky zavzpomínal i s nemalou mírou osobní nostalgie.
V pozadí akce se pak také linul příběh (podotýkám, že rovněž fiktivní), který
byl prezentován jedním ze studentů, Janem Králem. Ten spočíval v šokujícím
odhalení, že když Aleš Chalupa ve spolupráci s Erichem von Dänikenem zkoumali
mapy pyramid ve světě, odhalili přitom zcela zjevný systém jejich rozmístění,
v němž však jedna pyramida jako by chyběla. Souřadnice pak jasně ukazovaly na
Brno, přímo na oblast, kde se nachází laboratoř LEVYNY2. Tato pyramida zde pak
byla ve sklepení pomocí nového přístroje na měření posvátna Mirceometru, který
zde ukazoval několik set kiloeliadů, skutečně nalezena. V souvislosti s tím bylo
nalezeno také prastaré proroctví, které říkalo, že má-li být řád ve světě zachován
a nemá-li zaniknout brněnský religionistický ústav, je třeba ustanovit staré
bratrstvo, v němž jsou jasně dané role několika senešalů, kteří mají střežit určité
aspekty religionistického vědění a zprostředkovávat znovunavrácení se posvátna
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Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, založená brněnským ÚR.
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na brněnskou religionistiku. Sedm vidoucích bylo pak během akce k tomuto
účelu také zvoleno. Duch posvátna byl znovu vyvolán a harmonie brněnského ÚR
s posvátnem znovu ustavena. Tuto část pak moderátorsky osobitým způsobem vedl
jeden ze studentů, Václav Ketman.
Na závěr akce proběhla opět velmi vtipně pojatá tombola, kde bylo možné nalézt
ceny jako právě van der Leeuwův lavor, který jsem osobně velmi toužil vyhrát,
psací pero Maxe Webera, nebo vzácný a dnes již archivní zakládající dokument
brněnské kognitivní religionistiky.
I když jsem kýžený van der Leeuwův lavor nakonec nevyhrál, musím říci,
že jsem se během celé netradičně pojaté akce výborně bavil. Samotný program
a formu oslavy určitě nebylo jednoduché vymyslet a zrealizovat, a proto je na
místě poděkovat i organizátorům Aleši Chalupovi, Tomáši Hampejsovi, Janě
Rozehnalové, Michaele Ondrašinové, Václavu Ketmanovi a všem dalším, kteří se
na organizaci podíleli.
Na úplný závěr bych Ústavu religionistiky FF MU ještě rád popřál nejméně
další úspěšné čtvrtstoletí!
Obrázky:

Obr. 1. Moderátor večera Tomáš Hampejs. Autor: Jan Šeiner. Nalezeno [13.3.2018] na:
https://www.facebook.com/142667837141/photos/rpp.142667837141/10154823546477142
/?type=3&theater.

