
nost hned první den vzbudily dvě kompa-
rativní studie, vzniklé na základě předcho-
zích setkání, které se staly důkazem efektivi-
ty celého projektu: první z nich (jejími autory
byli B. Voicu a T. Basina) se věnovala srovná-
ní role sociálního kapitálu a občanské partici-
pace v Rumunsku a na Ukrajině, druhá se tý-
kala komparace nerovností a sociální politiky
v zemích střední a východní Evropy a spo-
lečně ji zpracovali K. Strapcová a M. Voicu.
Poněkud odlišný charakter od ostatních přís-
pěvků, založených na sekundární analý-
ze kvantitativních dat, měl referát S. Kerenyi,
teoreticky pojednávající o aspektech občan-
ské neposlušnosti a mobilizaci k ní v maďar-
ské společnosti. Obor sociální psychologie byl
zastoupen v příspěvku T. Kacharevy, uplatňu-
jící v otázce struktury etnické identity u ado-
lescentů semiprojektivní psychologické me-
tody.

První část příspěvků druhého dne byla
vesměs ukotvena v diskurzu sociální kon-
strukce reality a týkala se většinou vnímání
identity, evropanství a hranic EU po jejím
rozšíření na východ. Odpolední část byla
podstatně diferencovanější z hlediska meto-
dologického i tematického: objevila se zde
mimo jiné percepce rodinných hodnot a re-
flexe rozšiřování informačních a komunikač-
ních technologií v zemědělských oblastech.
Českou republiku prezentovaly tři tematicky
odlišné příspěvky, věnované menšinovým
organizacím a občanské participaci migrantů
v ČR (Y. Leontiyeva), konstruování pojmu do-
mova v českém pohraničí (J. Laštovková) a ob-
razu důchodců v českých médiích (R. Sed-
láková). 

V průběhu posledního dne zazněl, kro-
mě teoretických příspěvků o pesimismu spo-
lečnosti i ve společnosti a transformaci úlohy
státu v EU, také návrh na ustavení samostat-
né asociace mladých sociálních vědců v Ev-
ropě pod názvem Network of Young Europe-
an Social Sciencists (dál jen NYESS) se síd-
lem v rumunském Sibiu. Účastníci diskuto-
vali nad návrhem statutu NYESS, která by
měla být vědeckou neziskovou organizací za-
měřenou na rozvoj znalostí a podporu zájmů

mladých sociálních vědců zejména z evrop-
ských postkomunistických zemí. Hlavními
aktivitami NYESS bude pořádání konferencí
a vědeckých setkání členů, podpora společ-
ných projektů v rámci asociace a publikace
vědeckých periodik. Plánované individuální
členství by mělo být otevřeno všem, kteří se
budou aktivně podílet na rozvoji sociálních
věd v evropském kontextu. Právě návrh na
ustavení asociace lze považovat za jeden
z nejvýznamnějších přínosů celého setkání.

Hmatatelným výsledkem setkání v Lie-
paji bude vedle plánovaného ustavení asoci-
ace NYESS také připravovaný konferenční
sborník.

Jitka Laštovková, Yana Leontiyeva

Sedmá mezinárodní konference o smrti
Bath, Velká Británie, 15.–18. září 2005 

Na rozdíl od západní Evropy, kde již koncem
20. století došlo k detabuizaci smrti (viz Wal-
ter, T. 1994. The Revival of Death. London and
New York: Routledge), patří česká společ-
nost spíše k těm, které před smrtí stále zaví-
rají oči, jakoby se jejích členů netýkala. Ná-
silná a nečekaná smrt je sice často středem
pozornosti v médiích, ale běžné umírání
a smrt jsou stále vytěsňovány na okraj po-
zornosti. Moderní hospicové hnutí bylo sice
v devadesátých letech 20. století (se třicetile-
tým zpožděním oproti Anglii) prakticky
uplatněno i u nás, ale rozšiřuje se jen velmi
pomalu. Rovněž fakt, že v Čechách narůstá
počet pohřbů bez obřadu, svědčí o tom, že se
lidé snaží kontaktům se smrtí vyhnout. Roz-
šíření této praxe je ve světovém kontextu na-
prosto výjimečné, ačkoliv tomu v ČR dopo-
sud nebyla věnována větší pozornost. Mezi-
národní konference, jako byla ta v Bathu,
k tomu jednoznačně vyzývají. 

Konferenci s názvem The Social Context
of Death, Dying and Disposal (DDD7), konají-
cí se ve Velké Británii zhruba každé dva roky,
organizačně tentokrát zajišťovalo nově zalo-
žené Centre for Death and Society na prestiž-
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ní Univerzitě v Bathu. Počet zúčastněných se
značně rozrostl od jejího prvního pořádání
v Oxfordu v roce 1993, což svědčí jak o zvy-
šující se atraktivitě tématu, tak o vysoké kva-
litě konference, která s každým dalším koná-
ním přiláká více a více účastníků z celého
světa. Snahou pořadatelů bylo zahrnout
všechny aspekty smrti, umírání a ztráty blíz-
kého, přičemž byl aplikován interdisciplinár-
ní přístup k tématu. Na konferenci se tak se-
šly v zásadě dvě skupiny účastníků, přičemž
záměrem bylo právě propojení diskusí mezi
nimi. Jednou skupinou byli akademici, kteří
se tématem smrti a souvisejícími tématy za-
bývají především v rovině teoretické – socio-
logové, religionisté, antropologové, archeolo-
gové, historikové atd. Druhou skupinu tvoři-
li naopak ti, kteří se setkávají se smrtí nebo
jejími přímými následky ve své denní praxi –
lékaři, pracovníci paliativní péče, poradci
pro pozůstalé atd. 

Během konference zaznělo zhruba 130
příspěvků na rozličná témata související se
smrtí, umíráním a ztrátou blízkého, která by-
la pojata z nejrůznějších perspektiv v závis-
losti na konkrétním oborovém zázemí konfe-
rujících. Nejhojněji byli zastoupeni odborní-
ci z Velké Británie, Spojených států americ-
kých a dále z Austrálie. Nechyběli však ani
delegáti z většiny západoevropských zemí,
zatímco konferujících z oblasti bývalého vý-
chodního bloku bylo poskrovnu. Příspěvky
byly přednášeny ve zhruba šesti paralelních
sekcích a kromě toho každý den zazněla jed-
na delší společná přednáška zaměřená na so-
ciální aspekty smrti.

Účastníci konference zároveň oslavova-
li desáté výročí založení britského časopisu
Mortality, dnes nejvýznamnějšího odborné-
ho časopisu, který se z interdisciplinárního
hlediska snaží uchopit problematiku smrti
a umírání. K přispěvatelům do tohoto časo-
pisu patří odborníci z nejrůznějších spole-
čenských věd, sociology, antropology a ar-
cheology počínaje a psychology, biology a lé-
kaři konče. Abstrakty příspěvků přednese-
ných na konferenci byly vydány v příloze le-
tošního 10. ročníku časopisu Mortality.

Konferenci zahájila Glennys Howarth,
spoluzakladatelka The Centre for Death and
Society. Následovala ji bulharská novinářka
Diana Ivanova s videoprojekcí vypovídající
o smrti a s ní spojených rituálech konaných
ve vesnici Bela Rečka na severu Bulharska.
Příspěvků z bývalého východního bloku neza-
znělo na konferenci mnoho, v tomto smyslu
byla Česká republika zastoupena nadprůměr-
ně. Magdaléna Rajčanová z Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy se zabývala soci-
álním životem zemřelých, respektive identi-
tou mrtvých těl na jejich cestě skrze patolo-
gické oddělení a krematorium. Pohřebním ri-
tuálům byly dále věnovány dva příspěvky.
První se týkal návratu ke starým pravoslav-
ným tradicím v Rusku a zpracovali jej Elena
Vjedenskaja, Liana Grinykova a Pavel Petru-
šov, druhý, který přednesla Olga Nešporová,
byl věnován postojům ke smrti a pohřební
praxi v České republice, kde se naopak tra-
diční náboženské rituály příliš neuplatňují
a dochází k minimalizaci pohřebních ritů. Pro
většinu západních odborníků bylo prostředí
postkomunistických zemí a jejich tradic svě-
tem značně exotickým díky výrazné odliš-
nosti od jejich vlastního, a tak byly tyto přís-
pěvky přijaty s velkým zájmem. 

Druhý den přednesl plenární přednášku
jeden ze zakladatelů sociologie smrti ve Vel-
ké Británii Tony Walter. V přednášce nazva-
né Mediator Deathwork se věnoval teoretické-
mu uchopení málo zkoumaného vztahu me-
zi mrtvým, jeho prostředníkem (mediator me-
zi mrtvým a pozůstalými) a veřejným rituá-
lem, přičemž poukázal na aspekty shody
práce patologů s postupy vykonávanými spi-
ritistickými médii. Rovněž se zaměřil na kom-
paraci rozdílných, namnoze protikladných
přístupů vedoucích pohřebních služeb v An-
glii a ve Spojených státech amerických. Za-
tímco pohřební služby v Americe slouží jako
prostředníci mezi mrtvým a pozůstalými, si-
tuace v Anglii je zcela opačná, organizátoři
tamních pohřbů se snaží ochránit živé před
kontaktem s mrtvým. Nejsou tedy prostřed-
níky, nýbrž vytvářejí bariéru mezi mrtvým
a živými (barrier deathwork). 

Zprávy
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Další společná přednáška se zabývala
praktičtější problematikou, a sice praxí umí-
rání v anglické společnosti. Ředitel Centra
pro kreativní život z londýnského St. Chri-
stopher´s Hospice (jedná se o první moder-
ní hospic, o jehož zřízení se v roce 1967 za-
sloužila Cicely Saunders, zakladatelka mo-
derního hospicového hnutí) Nigel Hartley
věnoval svou přednášku problémům hospi-
cové péče v Anglii. Poukázal na výzvy, se kte-
rými se hospicové hnutí musí vzhledem k so-
ciodemografickým i kulturním změnám vy-
rovnávat, pokud si chce zachovat svůj vý-
znam a duchovní rozměr. Podle jeho názoru
by měla být zachována ústřední filosofie vy-
tvořená zakladatelkou hnutí nehledě na mís-
to, ve kterém se tato péče odehrává. Samot-
ná organizace by se však měla inovovat a při-
způsobit aktuálním potřebám současné spo-
lečnosti. 

Poslední plenární přednášku přednesl
Bob Kastenbaum, americký psycholog dlou-
hodobě se zabývající problematikou smrti,
výzkumník a ředitel geriatrické nemocnice,
který rovněž dlouhou dobu působil jako šéf-
redaktor amerického časopisu Omega, Jour-
nal of Death and Dying. Zabýval se problema-
tikou dvou zdánlivě odlišných témat – smrti
a sexu – která jsou zejména v psychologické
tradici navazující na Freuda často propojová-
na (Thanatos a Eros), přičemž poukázal na

konceptualizace smrti a sexuality v utopistic-
ké literatuře (Thomas More, Francis Bacon,
Tomaso Campanella, Johannes Andrea a Ja-
mes Harrington). 

Konference byla velmi podnětná, zazně-
lo množství kvalitních příspěvků o smrti,
umírání, truchlení, pohřebních rituálech, za-
cházení s mrtvým tělem atd. a bylo navázáno
mnoho nových kontaktů jak pro interdiscip-
linární spolupráci, tak pro komparativní stu-
dia podobných fenoménů v různých částech
světa. Studium přístupu ke smrti a umírání
přináší velmi důležité poznání o konkrétní
studované společnosti, jelikož smrt je nepo-
chybně jednou z antropologických univerzá-
lií, se kterou se musí každá společnost či kul-
tura nějakým způsobem vyrovnat. Velkou
pestrost přednesených příspěvků příznačně
ilustrují i výše uvedené společné přednáš-
ky, které se tematicky i oborově značně liši-
ly. Poměrně úzké tematické zaměření konfe-
rence společně s jejím interdisciplinárním
charakterem nicméně působilo velmi přínos-
ně. Propojení poznání sociálních věd s po-
hledy z praxe přineslo nové náhledy na pro-
blematiku a nepochybně obohatilo obě stra-
ny. Je škoda, že v českém prostředí není vi-
nou vzájemného podceňování obou stran
tento přístup příliš často uplatňován. 

Olga Nešporová

Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2005, Vol. 41, No. 5

972


