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Pod mottom Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural, and
Political Engagement of the Study of Religions sa pod zá‰titou Európskej
spoloãnosti pre ‰túdium náboÏenstiev (EASR), Medzinárodnej spoloãnosti pre dejiny náboÏenstiev (IAHR), âeskej spoloãnosti pre religionistiku
a Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity uskutoãnila 7. – 11. 9. 2008 v Brne 8. konferencia EASR, ktorá zároveÀ mala
status ‰peciálnej konferencie IAHR.
Zmysel názvu priblíÏil Peter Antes vo svojej otváracej reãi, v ktorej poukázal na úlohu konferencie reálne sa pozrieÈ na ohrozenia i nádeje, ktoré
má pred sebou súãasná religionistika ako akademická disciplína. Aj keì na
jednej strane je pote‰iteºn˘ stúpajúci záujem o náboÏenstvo v Európe i vo
svete a jeho zreteºn˘ kultúrny a politick˘ rozmer, religionistika si vo vedomí, Ïe má ão ponúknuÈ in˘m vedeck˘m disciplínam pre ich komparatívne a globálne kompetencie, uvedomuje aj ÈaÏkosti t˘kajúce sa vlastnej
metodológie, financovania svojho v˘skumu a uplatnenia absolventov.
V prítomnosti tak veºkého poãtu úãastníkov, venujúcich sa ‰irokému
spektru religionistick˘ch otázok, videl viac znak nádeje neÏ znamenie
úpadku religionistickej vedy. Tento úvodn˘ prejav bol jednou zo ‰tyroch
plenárnych predná‰ok (Peter Antes, Martin Baumann, Donald Wiebe, Harvey Whitehouse), v rámci ktor˘ch publikum zaujala aj v˘mena názorov
medzi Wiebem a Whitehouseom na tému financovania a akademickej neutrality práce bádateºov náboÏenstiev.
Prihlásen˘ch 124 (podºa programu konferencie) aktívnych úãastníkov
bolo rozdelen˘ch do 16 sekcií, snaÏiacich sa obsiahnuÈ ão naj‰ir‰ie pole religionistickej práce. Sekcie sa zaoberali teóriou a metodológiou akademického ‰túdia náboÏenstiev, dejinn˘mi kriÏovatkami religionistiky, religionistikou v súãasnej strednej a v˘chodnej Európe a jej miestom v rámci
európskej vedy, anal˘zou náboÏenskej situácie v Európe z religionistického hºadiska, miestom náboÏenstva vo verejnom Ïivote, akademick˘mi
problémami textov˘ch prameÀov v religionistickom v˘skume, vedeck˘mi
prístupmi pri skúmaní archaick˘ch náboÏenstiev a pozíciou v˘chodn˘ch
náboÏenstiev v dne‰nej Európe. KeìÏe zo zrejm˘ch dôvodov prebiehalo
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vÏdy niekoºko sekcií paralelne, poslucháãi boli ãasto postavení pred neºahkú dilemu voliÈ si medzi príspevkami.
Bohat˘ program doplnilo predstavenie zborníka Religious Studies:
A Global View (editor Gregory D. Alles) a diskusn˘ panel o prínose genetiky pre ‰túdium náboÏensk˘ch fenoménov. Poãas konferencie sa konali aj
zasadania komisií EASR a IAHR a generálne zasadanie EASR.
Nenechám si na tomto mieste ujsÈ príleÏitosÈ pochváliÈ organizátorov
a ich pomocníkov za vynikajúce zvládnutie prípravy a priebehu konferencie. Prehºadná webová stránka, bezproblémov˘ spôsob on-line prihlasovania, ochotní a pohotoví ‰tudenti, pripravení poãas konferencie pomôcÈ,
organizaãne a technicky plynul˘ priebeh jednotliv˘ch sekcií a plenárnych
zasadaní: toto v‰etko vytvorilo mozaiku spokojnosti úãastníkov a konferencii dalo – popri odbornej úrovni – aj punc kvalitne pripravenej akademickej udalosti. Vìaku i ocenenie za v‰etku organizátorsku prácu na záver
konferencie v mene prítomn˘ch verejne vyslovila jedna z úãastníãiek konferencie.
Dni 8. konferencie EASR boli príleÏitosÈou sprostredkovaÈ v˘sledky
vlastn˘ch v˘skumov a oboznámiÈ sa s bádaním in˘ch religionistov a zároveÀ bliÏ‰ie spoznaÈ medzinárodnú religionistickú komunitu. Stretnutie
nepochybne potvrdilo to, ão Peter Antes na zaãiatku predstavil ako svoje
oãakávanie: Religionistika má svoje nezastupiteºné miesto medzi akademick˘mi disciplínami a tento „time of hope“ nesmie premrhaÈ.
Viac o konferencii moÏno nájsÈ na http://www.phil.muni.cz/relig/
easr2008/.

