Správa z konferencie Žena na tróne a ženy bez trónu
Dňa 29. 11. 2017 sa v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach konala medzinárodná interdisciplinárna
konferencia ,,Žena na tróne a ženy bez trónu“, ktorá vznikla pri príležitosti
300. výročia narodenia Márie Terézie. Konferenciu organizovala nezisková
organizácia Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS), v
spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach.
Konferenciu slávnostne otvoril riaditeľ ŠVK v Košiciach, JUDr. Ján Gašpar,
spolu s Mgr. Zdenkou Bencúrovou, riaditeľkou Cerehisu, n.o. a počas celého
dňa bola sprístupnená aj laickej verejnosti.
Vďaka širokej centrálnej téme konferencia ponúkala priestor pre množstvo
rôznorodých príspevkov z oblasti histórie, genealógie, numizmatiky, politiky či
umenia. Celkovo odznelo 16 príspevkov, ktoré boli tematicky rozdelené do 2.
blokov. Prvý blok bol venovaný osobnosti Márie Terézie pri príležitosti výročia
300. rokov od jej narodenia. V druhom bloku konferencia dala priestor
zabudnutým osobnostiam, konkrétne ženám, ktoré zanechali stopu v dejinách,
napriek tomu, že nedisponovali takou mocou ako významná panovníčka.
Prvému bloku bol nakoniec venovaný len jeden príspevok, ktorý predniesol
Ing. Jozef Slavkovský, CSc. V príspevku priblížil novodobé numizmatické
artefakty venované Márií Terézií.
Druhý blok konferencie sa niesol v duchu ,,žien bez trónu“. Medzi príspevkami
odzneli informácie o živote bieloruskej spisovateľky Larysy Henijuš, o
emancipačnom konaní Terézie Pulszkyovej a spisovateľskej kariére Kamilly
Borosnyay. Prednášajúce z Maďarskej republiky využili priestor na priblíženie

života a práce významnej spisovateľky a redaktorky, Márie Bartóky ako aj
genealógie rodu Berzeviczyovcov, so zameraním na Andechsko-Meranskú
Adelheid. Zaujímavý bol aj jediný príspevok konferencie prednesený v
anglickom jazyku od Anett Ogoljuk-Berzsenyi o zberateľkách v 18. storočí.
Príspevky slovenských účastníkov konferencie sa zaoberali hlavne osobnosťami
Rakúsko-Uhorskej histórie. Blok bol venovaný testamentom Žofie Beczovej a
jej postaveniu v rodine Andrássyovcov, ďalší príspevok približoval proces a
dôvody beatifikácie Zity Bourbonsko-Parmskej. Prednáška o postavení ženy
ako dôležitom činiteľovi v živote národa bola venovaná Terézií Vansovej a
nemenej významná a zaujímavá bola prezentácia príspevku o Kristíne a Terézií
Klobusiczky. Súčasťou konferencie boli aj príspevky z umeleckej oblasti.
Priestor dostala konkrétne Mária Moyzesová a jej koncertné a divadelné
vystúpenia a odznela prednáška zaoberajúca sa životom a tvorbou Oleny
Mondičovej, prvej rusínskej sochárky.
Veľký ohlas mal príspevok so zreteľom na politický odkaz Olymp de Gouges, v
ktorom sa autorka zameriava na postavenie žien vo Veľkej francúzskej
revolúcií a aj po nej. V príspevku sa kladie dôraz na upovedomenie postavenia
žien v spoločnosti na celom svete, či už počas buržoáznej revolúcie alebo aj
storočia po nej.
Konferencia ,,Žena na tróne a ženy bez trónu“ priniesla mnoho zaujímavých
výsledkov a veríme, že ich autori budú v tejto téme pokračovať aj v ďalšom
profesnom živote.
Ďakujeme všetkým účastníkom, ako aj návštevníkom podujatia, ktorých táto
udalosť zaujala.
Radka Cardová (CEREHIS, n.o.)

