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LEVYNA přináší do Brna experiment
Kristýna Brožková, FF MU, Ústav religionistiky
Podobně, jako před několika lety obohatilo slovník českých religionistů přídavné
jméno „kognitivní“, které dnes patří již do základní výbavy výrazových prostředků
každého aktualizovaného religionisty, v září roku 2011 přibyla mezi klíčová
slova nejen brněnských religionistů další novinka – zvláštní slůvko LEVYNA.
A souvislost mezi oběma výrazy samozřejmě není náhodná.
Kromě tradičního anglického ženského jména je totiž LEVYNA také akronymem
názvu nového pracoviště brněnského Ústavu religionistiky – Laboratoře pro
experimentální výzkum náboženství (Laboratory for Experimental Research of
Religion). Ta vznikla jako tříletý projekt financovaný Evropskými strukturálními
fondy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
ve kterém uspěla žádost religionistů sdružených kolem České společnosti pro
kognitivní studium kultury (ČSKSK). Jejich hlavní snahou bylo získat prostředky
k vytvoření potřebného zázemí pro systematické studium a rozvoj experimentálních
metod při studiu kultury a náboženství a vytvořit v Brně stabilní mezioborový
a mezinárodní tým výzkumníků. Díky nemalému úsilí, značné dávce entusiasmu
a nezbytným kontaktům se zahraničními pracovišti nakonec snahy brněnských
religionistů přinesly své ovoce a v září tak mohl Ústav religionistiky slavnostně
otevřít první laboratoř společenských věd v České republice.
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LEVYNA, ve které tým mladých vědců zkoumá – přesněji řečeno učí se zkoumat –
náboženské jevy experimentálními metodami pod vedením zkušených zahraničních
expertů, je unikátním pracovištěm nejen v kontextu České republiky. Projekt
laboratoře experimentálního výzkumu v sociálněvědní oblasti přináší mnoho
nových příležitostí nejen pro výzkumníky samotné, ale i pro celkový dynamický
rozvoj společenskovědních oborů a jejich vzájemnou spolupráci. Klíčovým zájmem
všech aktivit je synergie – spojený výzkum, snaha o propojení konceptů a témat
a navození efektivní spolupráce během interdisciplinárního výzkumu náboženství
za účelem zabezpečení kvalitního mezioborového transferu znalostí s důrazem
na průběžnou týmovou výzkumnou práci, vedenou se společně vypracovanou
metodikou.
Výzkumný tým LEVYNA tvoří třináct badatelů z řad doktorských
studentů a čerstvých doktorů oborů religionistiky, antropologie, psychologie
a neuropsychologie, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale také Velké
Británie. Vzájemnou spoluprací, výměnou zkušeností a znalostí jednotlivých
oborů a pod vedením zahraničních expertů tak během tří let vznikne koherentní
interdisciplinární výzkumný tým se zázemím mezi odborníky a výzkumnými
pracovišti po celém světě. V čele týmu stojí dvojice zahraničních odborníků –
dr. William Lee McCorkle z tiffinské univerzity v americkém Ohio a dr. Dimitris
xygalatas z dánského Aarhusu (kde působí na brněnskými kognitivci oblíbeném
institutu MindLab). Oba experti získali své doktoráty na ICC (Institute for
Cognition and Culture) v Belfastu, tedy na předním světovém pracovišti pro
multidisciplinární kognitivní studium kultury, a patří mezi významné představitele
současné kognitivní religionistiky. Díky projektu LEVYNA nyní mohou oba experti
strávit v Brně 18 měsíců čistého času a předávat tak potřebné znalosti a zkušenosti
týmu mladých výzkumníků. Kromě teoretického a metodologického zázemí navíc
členové týmu získají i jedinečné praktické dovednosti a vědomosti díky účasti na
terénním výzkumu doktora xygalata, který na Mauriciu zkoumá tzv. extrémní
rituály, jako je například chůze po žhavém uhlí.
Aktivity laboratoře však nezůstanou uzavřené uvnitř stěn nového pracoviště
a nebudou přínosem pouze pro omezený počet členů týmu. Naopak, díky novým
kurzům budou všichni pracovníci laboratoře předávat nabyté zkušenosti
bakalářským i magisterským studentům, kteří tak získají vědomosti, ke kterým
by se vlastním zájmem a pílí dostávali velmi ztěžka, což jim mohou jejich kolegové
sdružení kolem ČSKSK jenom potvrdit. Navíc bude LEVYNA v souvislosti
s navazováním a rozvojem mezinárodní spolupráce pořádat řadu konferencí,
seminářů a workshopů. Brno tak v následujících třech letech navštíví ta
nejzvučnější jména kognitivní religionistiky a mnohá z nich vystoupí i na veřejných
přednáškách.
Projekt LEVYNA znamená pro brněnskou religionistiku významný průlom,
díky kterému se bude moci směle zařadit mezi nejprestižnější religionistická
pracoviště jak v evropském, tak i ve světovém měřítku. Popřejme jí tedy štěstí, má
se vskutku nač těšit.
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Související odkazy
LEVYNA – Laboratoř pro experimentální studium náboženství
<www.levyna.cz>
IACSR – International Association for the Cognitive Science of Religion
<www.iacsr.com>
Institute of Cognition and Culture – Queen’s University Belfast
<http://www.qub.ac.uk/schools/InstituteofCognitionCulture/>
Religion, Cognition and Culture – MindLab, Aarhus University
<http://teo.au.dk/en/research/current/cognition/>
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