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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 shromáÏdûní 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 individuální ãleny ze zemí, jeÏ Ïádnou religionistickou spoleãnost nemají nebo 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, jejíÏ nástupnickou organizací je âSR, byla pﬁijata do IAHR hned v roce svého 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 religionistick˘ch spoleãností, 6 spoleãností regionálních (africkou, v˘chodoafrickou, severoamerickou, jiho- a jihov˘chodoasijskou, latinskoamerickou a evropskou, tj. EASR) a ãtyﬁi spoleãnosti pﬁidruÏené (affiliate), coÏ
jsou spoleãnosti ustavené nikoli na geografickém, n˘brÏ na oborovém základû.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].
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Ve stﬁedu 18. srpna 2010 se konalo setkání mezinárodního v˘boru
IAHR. Mezinárodní v˘bor sdruÏuje po dvou delegátech z kaÏdého ãlenského uskupení. âSR na jednání zastupoval její tajemník, David Zbíral.
Setkání mezinárodního v˘boru má znaãnou dÛleÏitost, jelikoÏ valné shromáÏdûní IAHR projednává dle stanov jen body, které jí k jednání pﬁedloÏí
mezinárodní v˘bor.
Jednání zaãalo obligátním seznámením se zápisem tajemníka IAHR Tima Jensena z pﬁedchozího jednání mezinárodního v˘boru IAHR (jeÏ se
konalo v roce 2008 v Brnû v rámci 8. v˘roãní konference EASR) a se zprávou tajemníka a hospodáﬁe IAHR (od úmrtí Garyho Lease funkci hospodáﬁe zastával rovnûÏ Tim Jensen). Ve zprávû tajemníka Jensen mimo jiné
oznámil, Ïe se podaﬁilo zachovat ãasopis Numen jako periodickou publikaci vydávanou nakladatelstvím Brill (vãetnû urãujícího vlivu v˘konného
v˘boru IAHR na podobu ãasopisu), av‰ak o vydávání stejnojmenné doprovodné ediãní ﬁady toto nakladatelství jiÏ nemá zájem. Kromû toho Jensen oznámil, Ïe dosud nepﬁi‰la Ïádná nabídka na konání svûtového kongresu IAHR v roce 2015 a Ïe bude vypsáno druhé kolo v˘bûrového ﬁízení.
Nûkteﬁí úãastníci kongresu spekulovali o Evropû, vzhledem k tomu, Ïe
v Evropû se svûtov˘ kongres IAHR konal naposledy roku 1990 (po ¤ímu
následovala série mimoevropsk˘ch destinací – Mexico, Durban, Tokio,
Toronto).
Posléze pﬁi‰ly na ﬁadu návrhy na zmûny ve stanovách IAHR a v jejích
ﬁádech, konkrétnû v obecném ﬁádu (Rules of Procedure, dÛleÏit˘ doplÀkov˘ dokument ke stanovám), v proceduﬁe nominace v˘konného v˘boru
a v proceduﬁe jmenování ãestn˘m ãlenem IAHR. Úãelem zmûn bylo povût‰inou zpﬁehlednûní, zjednodu‰ení a vût‰í formulaãní dÛslednost tûchto
dokumentÛ. K v˘znamnûj‰ím zmûnám do‰lo hned v nûkolika oblastech.
Na prvním místû se lze zmínit o zmûnû ve struktuﬁe v˘konného v˘boru.
Nedávné zavedení dvou nov˘ch, pﬁesnû vymezen˘ch funkcí, tajemníka
pro ãlenství a internetového úﬁedníka, zhodnotil stávající v˘konn˘ v˘bor
jako nepraktické a nepﬁiná‰ející tajemníkovi k˘Ïené ulehãení jeho nároãného úkolu. Navrhl proto návrat ke star‰ímu modelu: tyto funkce budou
zru‰eny a na oplátku opût pﬁibude ãlenÛ „bez portfolia“. KaÏd˘ v˘konn˘
v˘bor tak bude mít vût‰í volnost v upﬁesnûní úkolÛ sv˘ch ãlenÛ podle jejich moÏností a zájmÛ. Bûhem projednávání tohoto bodu byl pﬁijat návrh,
aby se tito ãlenové napﬁí‰tû nenaz˘vali ãleny „bez portfolia“, n˘brÏ „dal‰ími ãleny“, a to v neposlední ﬁadû v reakci na návrh Jana Platvoeta smûﬁujícího k tomu, aby mezinárodní nebyla jen ãlenská struktura IAHR
a „dodatkové“ funkce ve v˘konném v˘boru, n˘brÏ aby byly skuteãnû mezinárodní i nejvy‰‰í v˘konné funkce v IAHR. Dal‰í zmûnou je zavedení
pojmu propadlého ãlenství, o nûmÏ se jiÏ léta mluvilo jako o nutném opat-
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ﬁení k vyﬁazení spoleãností neplatících ãlensk˘ pﬁíspûvek. Neplatícím ãlenÛm bude napﬁí‰tû po 18 mûsících pozastaveno ãlenství, a pokud stav nenapraví, budou po 3 letech vymazáni ze seznamu ãlenÛ. Dále do‰lo ke
schválení roz‰íﬁení stanov o vûtu, podle které „IAHR není fórem pro konfesní, apologetické ãi jiné podobné zájmy“.2 Jde o v˘znamn˘ krok v dûjinách IAHR. Sice v zásadû popisuje jiÏ panující stav, ale vzhledem
k opakujícím se snahám o zataÏení vûdeckého studia náboÏenství do náboÏensk˘ch ãi kryptonáboÏensk˘ch agend, tedy mimo legitimní vûdecké
zámûry, bylo toto v˘slovné vymezení rozhodnû na místû. S tímto oficiálním posílením akademického profilu IAHR bylo spojeno téÏ pﬁedstavení
nového oficiálního informaãního textu o IAHR. V‰echny navrhované
zmûny v ﬁádech byly mezinárodním v˘borem schváleny a vstoupily tím
v platnost. Zmûnu stanov mÛÏe odhlasovat jedinû valné shromáÏdûní, proto byly zmûny pouze schváleny k doporuãení valnému shromáÏdûní.
Posléze pﬁi‰la na poﬁad jednání mezinárodního v˘boru volba nového
v˘konného v˘boru IAHR na funkãní období 2010-2015. JelikoÏ tajemník
IAHR neobdrÏel od pﬁedstavitelÛ ãlensk˘ch organizací ve stanovené lhÛtû
k pÛvodnímu návrhu nominaãního v˘boru Ïádné alternativní návrhy, nebylo tﬁeba hlasovat a kandidáti byli ve shodû se stanovami IAHR pouze
prohlá‰eni za zvolené. Pﬁedsedkyní IAHR zÛstává Rosalind I. J. Hackettová, tajemníkem Tim Jensen. Posty místopﬁedsedÛ obsadili Abdulkader
Tayob a Ingvild S. Gilhusová, zástupkyní tajemníka byla zvolena Maria
del Mar Marcosová Sanchezová, hospodáﬁem Brian Bocking, publikaãní
úﬁednicí Morny Joyová, tajemníkem pro ãlenství Abrahim H. Khan (zmûny stanov ru‰ící tuto funkci mohou b˘t z logiky vûci aplikovány aÏ od pﬁí‰tího funkãního období).3
Poté byl mezinárodnímu v˘boru pﬁedloÏen seznam spoleãností doporuãen˘ch v˘konn˘m v˘borem k pﬁijetí do IAHR. ·lo o estonskou a litevskou
spoleãnost pro religionistiku, o International Association for the Cognitive
Science of Religion (IACSR), o American Academy of Religion (AAR)
a o International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association (ISORECEA), organizaci, jejíÏ konferenci spolupoﬁádá âSR 16.-18.
prosince 2010 v Brnû. Jedin˘m návrhem, o nûmÏ nepanovala jednoznaãná
shoda, byl návrh na pﬁijetí poãetnû i finanãnû velmi silné AAR, která za‰tiÈuje mnoho kvalitních v˘zkumÛ religionistické povahy, ale i mnoho v˘zkumÛ a zájmÛ ukotven˘ch náboÏensky. Rozhodující bylo v tomto ohledu

2 Viz <http://iahr.dk/constitution.html> [30. 10. 2010].
3 Seznam v‰ech ãlenÛ v˘boru uvádí IAHR Bulletin 39, 2010, 63 (internetová verze:
<http://iahr.dk/communications/2010/IAHR_Bulletin_39_Toronto_Congress_Edition_WEBversion.pdf> [15. 10. 2010]).
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doporuãení v˘konného v˘boru IAHR a v˘znamn˘ch ãlenÛ North American Association for the Study of Religion (NAASR) Donalda Wieba a Luthera H. Martina. Mezinárodní v˘bor poté o jednotliv˘ch návrzích hlasoval
a pﬁijetí valnému shromáÏdûní ve v‰ech pﬁípadech vût‰inou hlasÛ doporuãil.
V sobotu 21. srpna pak byly závûry mezinárodního v˘boru pﬁedloÏeny
valnému shromáÏdûní, které pﬁijalo zprávy tajemníka a hospodáﬁe, schválilo v‰echny doporuãené zmûny ve stanovách a odhlasovalo pﬁijetí v‰ech
spoleãností, které k pﬁijetí doporuãil v˘konn˘ a posléze mezinárodní v˘bor. Valné shromáÏdûní také odhlasovalo jmenování Luthera H. Martina
a Donalda Wieba ãestn˘mi ãleny IAHR. Bylo zde rovnûÏ vyhlá‰eno sloÏení nového v˘konného v˘boru.
Také EASR konala v Torontu svá jednání, jmenovitû jednání ‰ir‰ího v˘konného v˘boru4 a valného shromáÏdûní. Aã delegátÛ z Evropy nebylo
o nic ménû neÏ na evropsk˘ch konferencích EASR, vût‰ina dÛleÏitûj‰ích
rozhodnutí byla odloÏena na pﬁí‰tí jednání „doma v Evropû“, konkrétnû na
konferenci EASR v Budape‰ti 18.-22. záﬁí 2011, kam jsou v‰ichni ãlenové âSR srdeãnû zváni. Po pﬁedstavení zápisu z konference EASR v Messinû5 pﬁi‰la jiÏ tradiãnû na pﬁetﬁes otázka „spících“ ãlenÛ, kteﬁí v souãasné
dobû neprojevují Ïádn˘ zájem o ãinnost EASR a dlouhodobû neplatí ãlenské pﬁíspûvky (Polsko), neãlenÛ, kteﬁí by se ãleny stát mohli (zvlá‰tû pokud jsou, jako Slovenská spoloãnosÈ pre ‰túdium náboÏenstiev, ãleny
IAHR), ãi problematická a rozhádaná situace ruské religionistiky, jeÏ nutí
nûkteré pﬁeváÏnû mladé ruské badatele k individuálnímu ãlenství v EASR.
Na jednání do‰lo rovnûÏ k volbû hodnostáﬁÛ na funkãní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Podobnû jako v pﬁípadû IAHR se k návrhu
nominaãního v˘boru ve stanovené lhÛtû nese‰ly Ïádné alternativní návrhy,
a zvolení tak bylo pouze vyhlá‰eno bez nutnosti pﬁikroãit k hlasování.
Pﬁedsedkyní se stala na druhé funkãní období Maya Burgerová. Ani na
místû pokladníka a jeho zástupce (Marco Pasi a Wim Hofstee) nedo‰lo ke
zmûnû. Ke zmûnû naopak do‰lo na postu tajemníka EASR: tajemníkem
byl zvolen souãasn˘ pﬁedseda âSR, David Václavík. Jde doposud o jedno
z nejvût‰ích vyznamenání âeské spoleãnosti pro religionistiku i ãeské religionistiky vÛbec.

4 Termín „v˘konn˘ v˘bor“ se v EASR uÏívá dvojznaãnû, jednak pro uÏ‰í, volen˘ v˘bor
EASR, jednak v ‰ir‰ím vymezení, které vedle vlastního v˘konného v˘boru zahrnuje také po dvou ãlenech v˘borÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch spoleãností.
5 Srov. zprávu z konference: Dalibor Papou‰ek, „Devátá konference EASR v Messinû“,
Religio 17/2, 2009, 251-252.

