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Věk konverzí
Konverze a konfese
v (dlouhém) raném novověku
20.–21. května 2021

v Olomouci (KHI FF UP, Na Hradě 5)
on-line, nebo hybridně

VĚDECKÁ KONFERENCE
Časový rozvrh jednacích bloků
Čtvrtek
9.30–11.00

Elity a konverze

11.15–12.00

Obraz konvertitů a konverze v konfesní
polemice a apologii

14.00–15.00

Konvertita a jinověrec v náboženských
příručkách

15.00–16.00

Vnitřní světy konvertitů mezi jistotou
a zoufalstvím

Pátek
Výzkum konverzí v předmoderní
společnosti zažil v posledních dvou
desetiletích v západních historiografiích
nebývalý rozmach a stal se podstatnou
součástí výzkumu konfesních kultur
v raném novověku. Reformace
v 15. a 16. století přinesly nový fenomén:
změna vyznání od té doby nebyla
jen přestupem od judaismu a islámu
ke křesťanské víře, ale také změnou jedné
západokřesťanské konfese v jinou. Téma
je sice implicitně přítomno v podstatě
v každém pojednání o náboženských
dějinách v českých zemích 15.–18. století,
jen výjimečně však bývá chápáno jako
svébytný předmět výzkumu.

8.30–10.00

Konverze médií

10.15–11.45

Konverze mezi argumentem a literární
figurou

13.00–14.30

Násilné konverze: mezi mocí a spásou

14.45–16.45

Instituce a konverze

Konference vytváří prostor pro setkání badatelek a badatelů
nejrůznějších historických i nehistorických disciplín a sdílení
výzkumů o konverzích v kontextu náboženských změn raně
novověké Evropy.
Příspěvky bude možné publikovat
v časopise Historica Olomucensia (ERIH+)
ve standardním recenzním řízení.

Obrácení sv. Pavla, 1473–1477
(Meester van het Amsterdamse Kabinet)
Rijksmuseum Amsterdam/Rijksstudio

PROGRAM VĚDECKÉ KONFERENCE
Čtvrtek 20. května
9.00–9.15 prezence (v případě hybridního konání)
9.15 zahájení
Elity a konverze (9.30–11.00)
Robert Novotný: Konverze před věkem konverzí
Jiří Brňovjak: Konfese, konverze a kariéry šlechty hornoslezských knížectví
Opavského, Krnovského a Těšínského v 17.–18. století
Monika Tihányiová: Konverzia uhorskej šľachty v 16. storočí
na príklade rodu Bubekovcov z Plešivca

Obraz konvertitů a konverze v konfesní polemice
a apologii (11.15–12.45)
Jan Červenka: Odraz konverze Jiřího Sovky v literatuře
Aneta Kancírová: Konverze braniborského kurfiřta (1613)
a její obraz ve spisech ortodoxních luteránů
Josef Hrdlička: Aktér a vzor. Konverze ke katolické víře v okruhu Viléma
Slavaty z Chlumu a Košumberka

Konvertita a jinověrec v náboženských příručkách (14.00–15.00)
Daniel Soukup: „Ad corda Iudaeorum“. Formace židovských konvertitů
v českých zemích v první polovině 18. století
Miloš Sládek: Kacíři v českých postilách konce 17. a prvních tří čtvrtin
18. století

Vnitřní světy konvertitů mezi jistotou a zoufalstvím (15.15–16.45)
Jan Kilián: Sen o vytrvání ve víře.
Konverze válečné generace (20.–50. léta 17. století) obyvatel
krušnohorských měst
Eva Hajdinová Kalivodová: Nouveaux convertis v 18. století.
Vnitřní svět a duchovní život francouzských navrátilců ke kalvínství
Radmila Prchal Pavlíčková: Vidění o spáse a zatracení „odpadlíků“

od 17.30 společenský večer (v případě hybridního konání)

Pátek 21. května
Konverze médií (8.30–10.00)
Marie Škarpová: Novodobé konverze staré literatury?
Ondřej Jakubec: Obracení kostelů na víru: konverze sakrální architektury
v českých zemích raného novověku
Daniela Rywiková: „Jiný“ Zákon a Milost v kostele sv. Václava v Moravské
Ostravě. Konfesijní identita, komunikace a umělecká inovace

Konverze mezi argumentem a literární figurou (10.15–11.45)
Jan Pavlíček: Konverze v pojetí posledních Mediceů.
Setkání s bezejmenným konvertitou
Hana Ferencová: Konverze českých zemí v anglických cestopisech.
Cesta Richarda Pococka v roce 1737
Iveta Coufalová: „… protože byl jedinou nadějí této země…“
Konverze a pevnost víry jako argument ne/úspěšného rodiče
(na příkladu saského prince, 1730)

Násilné konverze: mezi mocí a spásou (13.00–14.30)
Jiří Mikulec: Jak se vyhnout konverzi.
Falešné zpovědní cedulky v prvních pobělohorských desetiletích
Josef Kadeřábek: Vynucené konverze obyvatel měst ve dvacátých a třicátých
letech 17. století – přechodové rituály, které se nestaly?
Ingrid Kušniráková: Konvertiti a konverzie v uhorských sirotincoch 18. storočia

Instituce a konverze (14.45–16.45)
Robert R. Novotný: „Pracujíce na této turnovské vinici Páně…“
Rekatolizace Turnovska ve druhé polovině 17. století
Marie Ryantová: Cesta za svobodou?
Konverze členů řeholních řádů k protestantismu
Leoš Zich: Křty muslimů v pražské arcidiecézi
v době velké turecké války (1683–1699)
Anna Pečinková: „Konverze města“.
Moravské královské město Jihlava a augsburská konfese

16.45–17.00 zakončení

