Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Historický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Jablonski-Forschungsstelle an der
Universität Stuttgart připravují workshop a mezinárodní konferenci
Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století
Obě setkání si kladou za cíl prozkoumat problematiku konfesního násilí v jeho nejrůznějších
podobách v prostředí zemí Koruny české i v širším středoevropském prostoru (rakouské
země, další oblasti Říše, Uhry, Polsko) na sklonku středověku a v raném novověku. Budou
zaměřena mezioborově (historie, teologie, religionistika, dějiny filozofie, dějiny umění).
Jejich cílem je také podchycení proměn nábožensky motivovaného násilí v dlouhém časovém
úseku. Vítány budou obecné a syntetické pohledy na problematiku, ale i přiměřené množství
případových studií. Zasedání nejsou věnována válečným konfliktům z politického a
vojenského hlediska, byť by měly náboženské pozadí.
Workshop je zaměřen na domácí prostředí, jeho účelem je jednak zmapovat současný stav
poznání uvedené problematiky a jednak otevřít nové směry a možnosti výzkumu. Toto setkání
by také mělo prohloubit mezioborovou komunikaci a případně i obsáhlejší diskuse. Uskuteční
se 18. června 2014 (zatím počítáme s jednodenním zasedáním, v případě většího zájmu
odborníků by bylo možné je prodloužit na dvoudenní). Výstupy budou po příslušné lektoraci
publikovány v časopise Folia Historica Bohemica.
Na mezinárodní konferenci zveme odborníky z výše uvedených oborů, kteří budou sledovat
jak širší teritoriální, tak i regionální specifika náboženského a konfesního násilí. Jednání
umožní konfrontaci vnitřního a vnějšího pohledu na problematiku konfesního násilí v českých
zemích a středoevropském prostoru. Nabídne také pohled na obecné a specifické aspekty
studované tematiky.
Konference bude konat ve dnech 5.-7. listopadu 2014. Jednacími jazyky budou angličtina a
němčina. Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii.
Tematické okruhy:
 Teoretická východiska pro uplatňování násilných forem ovlivňování náboženského
přesvědčení a chování
– vymezení pojmu násilí
– terminologie
– typologie konfesního násilí
 Konfesní násilí v myšlení a argumentaci
– zdůvodňování násilí v konfesním zápase
– legitimizace násilí
– obžalování z násilí jako argument vůči protivníkovi
– násilí jako forma argumentace
– reflexe náboženského násilí v politické teorii
– literární a vizuální reprezentace násilí
 Instrumentalizace konfesního násilí
– použití násilí v procesu konfesionalizace a pobělohorské rekatolizace
– konkrétní motivace pro uplatnění násilí a cíle, jichž mělo být jeho prostřednictvím
dosaženo
– ritualizace násilí

Nabídky referátů v délce 20 minut pro workshop i konferenci, které budou obsahovat anotaci
(v rozsahu max. jedné normované strany), zasílejte na adresu konfesni.nasili@email.cz do 15.
dubna 2014. Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

Organizační výbor:
Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart)
Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR)
Eva Doležalová (Historický ústav AV ČR)
Martin Holý (Historický ústav AV ČR)
Jiří Mikulec (Historický ústav AV ČR)
Vladimír Urbánek (Filosofický ústav AV ČR)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
das Historische Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, das
Philosophische Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik und
die Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart bereiten die folgende internationale Konferenz vor:
Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa
vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
Die Tagung findet vom 5.–7. November 2014 in Prag statt.
Die Tagungssprachen werden Deutsch und Englisch sein.
Die Konferenz hat sich zum Ziel gesetzt, das Phänomen konfessioneller Gewalt in seinen
jeweiligen Erscheinungsformen vom Spätmittelalter bis zum Ende der Frühneuzeit, zwischen
hussitischer Revolution und Aufklärung, vergleichend und transdisziplinär zu erforschen –
schwerpunktmäßig im Bereich der böhmischen Länder, darüber hinaus aber auch im breiteren
mitteleuropäischen Raum (österreichische Länder und andere Reichsterritorien, Ungarn,
Polen). Dabei sollen Vertreter unterschiedlicher Fachdisziplinen (vor allem Geschichte,
Theologie und Kirchengeschichte, Philosophie, Kunstwissenschaft) ihre eigene Perspektive
einbringen und den Blick auf verschiedene Quellengattungen richten. Spezifika religiöser
Konflikte im genannten Untersuchungsraum sollen dabei ebenso herausgearbeitet werden wie
Wandlungsvorgänge religiös motivierter Gewalt. Willkommen sind sowohl regionale Fallstudien und vergleichend angelegte Beiträge als auch begriffs- und ideengeschichtlich argumentierende Vorträge.
Themenkreise:


Theoretische Ausgangspunkte für die Anwendung von Gewalt im religiös-kirchlichen
Umfeld
– Zeitgenössische Abgrenzungen von Gewalt
– Begriffsgeschichtliche Wandlungen im mitteleuropäischen Raum
– Typologie konfessioneller Gewalt zwischen Spätmittelalter und Aufklärung



Konfessionelle Gewalt im politischen Denken und in der politischen Sprache
– Begründung von Gewalt in der konfessionellen Auseinandersetzung
– Legitimierungsstrategien entsprechender Gewaltanwendungen
– Gewaltbezichtigung als Argument
– Gewalt als spezifische Form der Argumentation
– Literarische und visuelle Repräsentationen von Gewalt



Instrumentalisierung konfessioneller Gewalt
– Gewaltanwendung, Konfessionalisierung und Staatsbildung
– Intendierte und nicht-intendierte Ziele
– Ritualisierung von Gewalt

Ihr Referatsangebot samt einer Zusammenfassung im Umfang von einer Seite schicken Sie
bitte mit kurzen Angaben zu Ihren Forschungsschwerpunkten bis zum 15. April 2014 an
folgende Adresse: konfesni.nasili@email.cz. Die Organisatoren behalten sich das Recht vor,
eine Auswahl aus den eingehenden Rückmeldungen zu treffen. Die Beiträge – die auf der
Konferenz zunächst in 20 Minuten präsentiert werden - sollen später in ausgearbeiteter Form
in einem Sammelband publiziert werden.

Wissenschaftliche Organisation:
Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart)
Kateřina Bobková-Valentová (Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der
Tschechischen Republik)
Eva Doležalová (Philosophisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik/ Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik)
Martin Holý (Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik)
Jiří Mikulec (Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik)
Vladimír Urbánek (Philosophisches Institut der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik)

Dear Colleagues,
The Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Institute of
Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and the JablonskiForschungsstelle an der Universität Stuttgart are organising an international conference on the
subject:
Religious conflicts and confessional violence in Central Europe in the 15th-18th centuries
The conference will be held in Prague on 5-7 November 2014.
The procedural languages will be German and English.
The conference will examine the issue of confessional violence in its varied forms in the
Lands of the Bohemian Crown and more widely in Central Europe (the Austrian Lands, other
regions of the Holy Roman Empire, Hungary and Poland) in the epoch between the Late
Medieval and the Early Modern Periods, between the Hussite Wars and the Enlightenment.
The conference aims to discuss its topic from an interdisciplinary perspective (including
history, theology, church history, history of philosophy and art history) and to follow both the
broad territorial and the regional aspects of religious conflicts and confessional violence.
We will welcome regional case studies as well as comparative papers and contributions
dealing with the changes in religiously motivated violence over the long term. We also
encourage applicants to propose papers discussing the phenomenon of confessional violence
from the perspective of the history of ideas and intellectual history.

Thematic groups:






Theoretical starting points for the implementation of violence in religious and
ecclesiastical context
– late medieval and early modern definitions of violence
– terminology of violence in the Central European space and its languages
– typology of confessional violence between the late Middle Ages and the
Enlightenment
Confessional violence in thought, reasoning and imagination
– justification of violence in confessional contests
– legitimisation of violence
– accusations of violence as an argument against an antagonist
– violence as a specific form of argumentation
– reflection of religious violence in political theory
– literary and visual representation of violence
Instrumentalisation of confessional violence
– the use of violence, confessionalisation and state-building
– intentional and unintentional ends

– the ritualization of violence
Please send your proposals for papers, including abstracts (max. one standard page) and brief
information about your research interests to konfesni.nasili@email.cz by 15 April 2014. The
organisers reserve the right to select from the proposals. The speakers will have twenty
minutes for their presentations and the revised conference papers will be published in an
edited volume.
Organising committee:
Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart)
Kateřina Bobková-Valentová (Institute of History, Academy of Sciences of the Czech
Republic)
Eva Doležalová (Institute of Philosophy, AS CR / Institute of History AS CR)
Martin Holý (Institute of History, AS CR)
Jiří Mikulec (Institute of History, AS CR)
Vladimír Urbánek (Institute of Philosophy, AS CR)

