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Mezinárodní konference o v˘chodním
kﬁesÈanství, judaismu a islámu
Jana Rozehnalová
Ve dnech 25.– 28. ãervna 2008 se uskuteãnilo ve slovenské obci Dolná
Krupá u Trnavy mezinárodní sympozium pod názvem „Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane
(632-1405)“. Sympozium v prostﬁedí klasicistního zámku zorganizoval
s podporou nadace Alexandra Humboldta slovensk˘ sinolog Marián Gálik (Orientální ústav Slovenské akademie vûd). Zvlá‰tností tohoto setkání
bylo sloÏení úãastníkÛ, neboÈ jádro pﬁedná‰ejících tvoﬁili badatelé, kteﬁí
v minulosti získali stipendium Humboldtovy nadace a to v rÛzn˘ch spoleãenskovûdních oborech, pﬁedev‰ím historikové, ale také orientalisté
a archeologové.
Hlavním tématem konference byly vzájemné kontakty a mezináboÏenské vztahy tﬁí zmínûn˘ch tradic: kﬁesÈanství, zejména v˘chodního, judaismu a islámu v období vymezeném smrtí Muhammada a Tamerlána (6321405). Konference navazovala na pﬁedchozí setkání „Trade, Journeys,
Inter- and Intracultural Communication in East and West (up to 1250)“,
které se uskuteãnilo v roce 2004, nûkteﬁí úãastníci se tedy nesetkávali
v Dolné Krupé poprvé.
Program byl rozdûlen do tﬁí dnÛ. Odborná ãást byla proloÏena mal˘mi
exkurzy pﬁekvapivû do Ïivota a tvorby Ludwiga van Beethovena, kter˘ na
zámku jistou dobu pÛsobil. V programu se tedy na‰el prostor pro pﬁedná‰ku o jeho soukromém Ïivotû, i prohlídku domku, ve kterém pob˘val. V úvodu konference také v historickém sále zaznûla jeho Sonáta mûsíãního
svitu.
Úãastníci se na konferenci sjeli doslova z celého svûta, pﬁítomni byli badatelé nejen z Evropy, ale také z Austrálie, Izraele a z âíny. Podobnû pestrá byla i paleta pﬁístupÛ, kter˘mi uchopili zvolené téma. V úvodním bloku
pﬁedná‰ek se Marián Gálik pokusil nastínit historick˘ v˘voj západního a
v˘chodního kﬁesÈanství s ohledem na vzájemné vztahy a vztahy k ostatním
abrahamovsk˘m tradicím. Upozornil na období christologick˘ch sporÛ, jehoÏ v˘sledkem byla narÛstající propast mezi západním a v˘chodním kﬁesÈanstvím, a vyzval k hledání historick˘ch v˘chodisek k rozvoji ekumenického dialogu, nejen v rámci kﬁesÈanství.
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O pﬁedpokladech ‰íﬁení kﬁesÈanství, jak jsou formulovány v Matou‰ovû
evangeliu, promluvil Petr Pokorn˘ (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy). Poslední obsáhlej‰í pﬁíspûvek vûnovan˘ tentokrát náboÏenské toleranci a naopak donucování k víﬁe v islámu pﬁednesl Yohanan
Friedmann (Hebrejská univerzita v Jeruzalémû).
V dal‰ích sekcích zaznûly pﬁíspûvky, které podstatnû geograficky roz‰íﬁily mapované pole zájmu také o témata z Afriky (Viera Pawliková-Vilhanová, Mlada Mikulicová) a Indie (Jana Rozehnalová). Pozdnû odpolední
sekce byla potom vûnována pﬁíspûvkÛm archeologÛ, pﬁeváÏnû ze Slovenské akademie vûd, kteﬁí se soustﬁedili pﬁedev‰ím na byzantské vlivy patrné na památkách stﬁedoevropského prostoru (Titus Kolník, Alexander
Ruttkay aj.).
Druh˘ den konference byl velmi nabit˘. Aãkoliv mezi pﬁípûvky pﬁevaÏovaly historické anal˘zy, zaznûly i detailnûj‰í rozbory vûnované filosofick˘m problémÛm. Do této skupiny patﬁil pﬁíspûvek Olgy Lizzini (Univerzita v Bochumi) o reflexi konceptu jedinosti v arabské islámské
filosofii. Zajímavou pﬁedná‰ku, která nastínila vztahy mezi Jeruzalémsk˘m královstvím kﬁiÏákÛ a v˘chodními kﬁesÈansk˘mi církvemi, proslovil
pﬁední odborník na dûjiny kﬁíÏov˘ch v˘prav Benjamin Z. Kedar (Hebrejská univerzita v Jeruzalémû).
Jin˘ aspekt vzájemn˘ch kontaktÛ mezi náboÏensk˘mi spoleãenstvími,
totiÏ v rovinû umûlecké, pﬁedstavila Lucy-Anne Hunt (Metropolitní univerzita v Manchesteru), která se zamûﬁila na vliv islámského umûní na
kﬁesÈanskou umûleckou produkci. Na Dáln˘ v˘chod posluchaãe pﬁenesl
Samuel N. C. Lieu (Univerzita Macquarie v Sydney), kter˘ v pﬁíspûvku
bohatû provázeném fotografiemi, promluvil o památkách nestoriánské misie v âínû.
Událostí, která smutnû poznamenala prÛbûh setkání v Dolné Krupé, bylo neãekané úmrtí pﬁedního ãeského sumerologa Blahoslava Hru‰ky, s jehoÏ texty se setkali i ãtenáﬁi na stránkách Religia.
Poslední dopoledne pﬁed ukonãením konference bylo vûnováno diskusi
o vyhlídkách a moÏn˘ch cestách, jak˘mi se vztahy tﬁí velk˘ch monoteistick˘ch náboÏenství mohou ubírat, a zejména otázce zda a jakou roli mohou v tomto procesu sehrát samotní badatelé. Zatímco nûkteﬁí pﬁítomní se
pﬁiklánûli k aktivnímu zapojení badatelÛ do mezináboÏenského dialogu, jiní zÛstali zdrÏenlivûj‰í. Pro religionistu byla úãast na této konferenci pﬁedev‰ím pﬁipomínkou toho, Ïe studium mezináboÏensk˘ch vztahÛ je tématem, které pﬁitahuje badatele z mnoha rÛzn˘ch oborÛ, nejen z okruhu
religionistiky. Nûkteﬁí z nich se navíc nezdráhají (znovu) vznést otázku angaÏovanosti vûdcÛ na tomto poli a hledat moÏná uplatnûní v˘sledkÛ sv˘ch
bádání.

