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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.


