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Svûtov˘ kongres IAHR v Torontu

RADEK KUNDT

Ve dnech 15.-21. srpna 2010 hostila univerzita v kanadském Torontu
v pofiadí jiÏ dvacát˘ Svûtov˘ kongres Mezinárodní asociace pro historii ná-
boÏenství (International Association for the History of Religions, IAHR).
Na této v˘znamné akci svûtové religionistiky, jeÏ se koná pouze jednou za
pût let,1 byla dÛstojnû zastoupena i âeská republika: vedle sedmi úãastníkÛ
z Ústavu religionistiky FF MU se zúãastnili také pfiedstavitelé Katedry re-
ligionistiky FF UPa, Ústav religionistiky FF MU patfiil na kongresu k nej-
lépe zastoupen˘m pracovi‰tím i v evropském a celosvûtovém mûfiítku.

Îe pÛjde o konferenci s nejlep‰í moÏnou úrovní organizace, naznaãil
hned její úvodní veãer, kdy se konalo slavnostní zahájení, na kterém pfii-
bliÏnû osm set úãastníkÛ z celého svûta pfiivítali, mezi jin˘mi, postupnû jak
pfiedsedkynû IAHR Rosalind I. J. Hackettová, tak i fieditel kongresu Do-
nald Wiebe, pro kterého je Trinity College Torontské univerzity domov-
sk˘m pracovi‰tûm. Po slavnostním zahájení následovala v luxusních pro-
storách Královského ontarijského muzea gala recepce, jejíÏ souãástí byla
kromû nezbytného obãerstvení i Ïivá jazzová hudba (znalci jistû ocení
jméno pfiedního francouzského saxofonisty Raphaëla Imberta) a soukromá
prohlídka v˘stavy The Warrior Emperor and China’s Terracotta Army.

Charakter svûtov˘ch kongresÛ IAHR, které jsou díky své zfiídkavosti
nadány vÏdy jistou aurou v˘jimeãnosti, je pokaÏdé urãován jak místem,
kde se kongres koná, tak i autorsk˘m podpisem sv˘ch organizátorÛ. Obo-
je platilo i pro kongres leto‰ní. Zatímco Toronto, povaÏované mnoh˘mi za
jedno z nejkosmopolitnûj‰ích mûst svûta, i jeho univerzita odráÏely rozliã-
nost kulturních zázemí i pfiístupÛ pfiedná‰ejících, organizátofii v˘bûrem
ústfiedního tématu, plenárních fieãníkÛ i panelÛ samotn˘ch vtiskli kongre-
su jednotn˘, pfiísnou vûdeckost akcentující ráz. Mnohé pfiitom napovídal
jiÏ samotn˘ název kongresu, Religion: A Human Phenomenon, kter˘m se
organizátofii snaÏili dostateãnû jasnû naznaãit to, co podrobnûji dovysvût-
lují v popisu sv˘ch hlavních cílÛ, mezi které patfiila pfiedev‰ím snaha
„zamûfiit pozornost na náboÏenství do té míry, do jaké jsou ‚vefiejnû pfií-
stupná‘ v˘zkumn˘m nástrojÛm a technikám historick˘ch, spoleãensk˘ch
a pfiírodních vûd“.2 Ve stejném „dovysvûtlení“ se zcela zámûrnû objevují

1 Pfiedchozí, devatenáct˘ kongres IAHR se konal roku 2005 v japonském Tokiu.
2 Religion: A Human Phenomenon: XXth World Congress of the International Associa-

tion for the History of Religions: General Program, [Toronto: University of Toronto
2010], 14.
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Jednání v˘borÛ a valn˘ch shromáÏdûní
IAHR a EASR 
na Svûtovém kongresu IAHR

DAVID ZBÍRAL

Svûtov˘ kongres IAHR v Torontu ve dnech 15.-21. srpna 2010 nebyl
jen pfiíleÏitostí k pfiedstavení badatelsk˘ch v˘sledkÛ v rÛzn˘ch oblastech
vûdeckého studia náboÏenství, k diskusím a k obohacujícím neformálním
setkáním s kolegy. ZároveÀ hostil také setkání v˘borÛ a valného shromáÏ-
dûní IAHR (International Association for the History of Religions)
a EASR (European Association for the Study of Religions), organizací
sdruÏujících religionistické spoleãnosti jednotliv˘ch státÛ, popfiípadû indi-
viduální ãleny ze zemí, jeÏ Ïádnou religionistickou spoleãnost nemají ne-
bo tato spoleãnost není ãlenem IAHR, respektive EASR.

âeská spoleãnost pro religionistiku (âSR) je ãlenem obou uveden˘ch
organizací. âlenství âSR v IAHR je dokonce na pomûry stfiedoevropské
religionistiky velmi starého data: Spoleãnost pro studium náboÏenství, je-
jíÏ nástupnickou organizací je âSR, byla pfiijata do IAHR hned v roce své-
ho ustavení, na Svûtovém kongresu IAHR v ¤ímû v roce 1990. âlenem
EASR je âSR jiÏ od jejího zaloÏení v roce 2000.

IAHR pfiedstavuje v˘znamnou platformu religionistického bádání.
SdruÏuje v souãasné dobû (po kongresu v Torontu) 40 národních religio-
nistick˘ch spoleãností, 6 spoleãností regionálních (africkou, v˘chodo-
africkou, severoamerickou, jiho- a jihov˘chodoasijskou, latinskoameric-
kou a evropskou, tj. EASR) a ãtyfii spoleãnosti pfiidruÏené (affiliate), coÏ
jsou spoleãnosti ustavené nikoli na geografickém, n˘brÏ na oborovém zá-
kladû.1

V Torontu se konala setkání rÛzn˘ch úrovní organizaãní struktury
IAHR. Nejdfiíve se pofiádala schÛze v˘konného v˘boru IAHR. Na ní se
projednávala mimo jiné dlouhodobá strategie IAHR, kupfiíkladu otázka
hledání nov˘ch zdrojÛ financování (vedle roãních poplatkÛ placen˘ch
ãlensk˘mi spoleãnostmi) a plány na v˘raznûj‰í zapojení religionistÛ ze
Stfiední a JiÏní Ameriky do IAHR a její ãinnosti.

1 Viz soupis ãlensk˘ch organizací: <http://iahr.dk/associations.html> [15. 10. 2010].

i klíãová slova jako „vysvûtlení náboÏenství jako lidského fenoménu“,
„pfiekonání tradiãních akademick˘ch specializací“ nebo „testování tvrzení
a vûdeck˘ch hypotéz“. Obzvlá‰È silnû byla v tomto smyslu cítit snaha po-
skytnout velk˘ prostor kognitivní vûdû o náboÏenství, a to nejenom pro-
stfiednictvím mnoha specializovan˘ch panelÛ, na nichÏ si úãast ãi neúãast
vybírá kaÏd˘ podle sv˘ch osobních preferencí, ale pfiedev‰ím volbou ple-
nárních fieãníkÛ, kde pfiímo kognitivnû (ãi prokognitivnû) zamûfiení byli aÏ
ãtyfii z celkového poãtu deseti. Vlastní pfiidruÏené sekce, které tvofiily ne-
dílnou souãást akademického programu kongresu, mûly také tfii v˘znamné
organizace zamûfiující se na kognitivní vûdu, a to aarhusská v˘zkumná
skupina The Religion, Cognition and Culture (RCC), z Oxfordu vze‰l˘
The Explaining Religion (EXREL) Project (nyní zahrnující více neÏ 14
univerzit) a v neposlední fiadû také zastfie‰ující International Association
for the Cognitive Science of Religion (IACSR).

Velmi pfiíjemná byla kaÏdodenní organizace. PfiestoÏe v kaÏd˘ okamÏik
probíhalo aÏ dvacet ãtyfii soubûÏn˘ch panelÛ v ‰esti rÛzn˘ch budovách ro-
zeset˘ch po kampusu, podafiilo se uchovat spojitost celé akce, a to jedno-
du‰e díky dopolední i odpolední pfiestávce na kávu, která následovala vÏdy
po skonãení dopolední (9:00-11:00) ãi odpolední (14:30-16:30) ãásti pa-
nelÛ a po které vÏdy pfii‰la na fiadu pfiedná‰ka plenárního fieãníka. V‰ichni
úãastníci se tak dvakrát dennû se‰li k rozhovorÛm, jídlu i zásadnímu vy-
stoupení, a bylo je tak moÏno neustále zásobovat aktualitami, upozornûní-
mi i oznámeními o drobn˘ch zmûnách v programu.

PfiíspûvkÛ zaznûlo nepfieberné mnoÏství a pokr˘valy obrovskou ‰ífii té-
mat od velmi specializovan˘ch panelÛ (napfi. „Between the Devil and the
Deep Blue Sea: An Evaluation of the Study and Practice of Religions in
Nigeria“ nebo „New Imaginaries and Religious Actors in Contemporary
Cuba“) aÏ po panely zasahující svou obecností kaÏdého, kdo to s vûdec-
k˘m studiem náboÏenství myslí váÏnû (napfi. „Categorical and Methodo-
logical Concerns in the Study of Religions“ nebo „Psychological and So-
ciological Issues in the Study of Religion“).

NeÏ se v‰ichni rozlouãili na závûreãném tradiãním kanadském grilo-
vání, pobavila se ãeská ãást osazenstva nad mapou svûtového rozloÏení
náboÏensk˘ch tradic, kterou pfiedstavil poslední plenární fieãník Hans
Kippenberg. Sám tuto mapu ironizoval a slouÏila mu jako ukázka nedosta-
teãnosti obvykl˘ch map náboÏenského vyznání, ãeské religionisty ale ne-
mohla nezaujmout „bûloba“ pokr˘vající âeskou republiku, znaãící nepfií-
tomnost jakéhokoliv pfiedmûtu jejich studia, jíÏ mohla konkurovat snad jen
vût‰í neobydlená ãást Grónska.
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