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Článek
Druhý ročník islamologické konference v Českých
Budějovicích
Ve čtvrtek 8. 11. a v pátek 9. 11. 2018 pořádala Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen TF JU) druhý ročník odborné konference
s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy. Do metropole jižních Čech přijeli badatelé z Prahy (FF, FHS a HTF UK), Plzně (FF ZČU), Pardubic (FF
UPa), Olomouce (FF UPOL a CMTF UPOL) a Bratislavy (FF UK) diskutovat o široké problematice výzkumu dějin a současnosti islámu.
Oproti minulému ročníku se konference díky vyššímu počtu přednášejících rozrostla do dvou
dnů. Ve čtvrtek večer proběhla úvodní zvaná přednáška Miloše Mendela o dějinách a budoucnosti českého i slovenského interdisciplinárního výzkumu islámu, po které následovala pořadateli
moderovaná diskuze. Naše odborné setkání bylo slavnostně otevřeno přivítáním děkanem TF JU
Rudolfem Svobodou.
V pátek se v konferenční místnosti střídali přednášející v rámci jednotlivých sekcí, které byly pořadateli sestaveny do tematických celků. Společným motivem první skupiny příspěvků byl text.
Dušan Deák z Bratislavy hovořil na téma z oblasti indického islámu „Šahá Datta Kalamá – mystické a lokálne vyznanie viery“. Následovali ho dva kolegové z pražských pracovišť, kteří pozornost
posluchačů zaměřili na Korán. Eduard Nosek ve svém příspěvku „Biskup Abú Qurra (z. 830)
a jeho užití koránské terminologie v dialogu s al-Ma'múnem (z. 833)“ poukázal na zajímavé souvislosti vycházející z výzkumu křesťansko-muslimských vztahů. Josef Ženka posluchačům představil genezi překladu Koránu z pera významného česko-amerického lingvisty A. R. Nykla, kterému
věnuje svoji bohatou publikační činnost.
Druhá sekce se zaměřila na západní výzkum islámu a jím používanou terminologii. Lenka Zilvarová z Pardubic se zamýšlela nad uplatnitelností kategorie fundamentalismu v islámu. Její kolegyně Zuzana Černá si pokládala otázku, z jakého důvodu je pro nás srozumitelný stereotypní
obraz islámu. Po obou příspěvcích se mezi posluchači a přednášejícími rozvinula plodná diskuze.
První odpolední sekce byla věnována islámu v Česku. Nejprve vystoupila plzeňská kolegyně
Veronika Hásová se svým referátem „Metodologické přístupy při zkoumání islámu v České
republice“. Představila jednu z klíčových kapitol zajímavé publikace Sondy do studia (o) islámu
v období „migrační krize“, kterou v roce 2018 vydalo nakladatelství Dokořán. Následovali ji dva
kolegové z Olomouce. Daniel Topinka popsal výsledky analýzy sociálních sítí arabsky mluvících
cizinců v Brně. Tomáš Janků ve svém příspěvku hovořil o kategorizaci „těch druhých“ ze
strany muslimů žijících v České republice. Islám v Česku se tedy stal jedním ze zásadních témat
odborného setkání.
Poslední sekce konference byla věnována doktorandům. Ivo Mach z pardubické religionistiky
zmínil významnou osobnost evropské islamologie, kterou byl Louis Massignon. Jakub Horváth
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z bratislavské religionistiky vykreslil postavu Ježíše jako prostředku da´wy (misie) rakouské nevládní náboženské organizace Fitrah. Letos jsme překročili horizont česko-slovenského islamologického prostředí, když mezi nás zavítala kolegyně ze Sarajevské univerzity Admira Delić se
svým příspěvkem „Niqab and beard payment case: Could muslims be islamophobic?“. Konferenci
svým referátem uzavřel doktorand bratislavské religionistiky Lukáš Větrovec, který na příkladu
teorie masového islámu představil přístupy ke zkoumání globalizované religiozity.
Po celou dobu v konferenční místnosti probíhala posterová sekce, kde své projekty představili kolegové z Prahy (Zuzana Rendek: Sociální přijetí muslimů v období postmigrační krize), Olomouce
(Jaroslav Franc: Alois Musil: teolog, který nechtěl být znalcem islámu) a Českých Budějovic (Martin Klapetek: Muslimský hřbitov a Mešita mučedníků na Columbiadamm v Berlíně).
Rádi bychom poděkovali vedení TF JU za veškerou podporu, která napomohla k úspěšnému průběhu odborného setkání. V neposlední řadě chceme poděkovat Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích za finanční podporu konference na základě schválené Žádosti o přidělení RVO financí na mimořádné aktivity spojené s VaV.
Za pořadatele Martin Klapetek
(TF JU, klapetek@tf.jcu.cz)

