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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 Christiani-
ty, 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 Gá-
lik (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 spole-
ãenskovûdních oborech, pfiedev‰ím historikové, ale také orientalisté
a archeologové.

Hlavním tématem konference byly vzájemné kontakty a mezináboÏen-
ské vztahy tfií zmínûn˘ch tradic: kfiesÈanství, zejména v˘chodního, judais-
mu a islámu v období vymezeném smrtí Muhammada a Tamerlána (632-
1405). 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 ú-
vodu konference také v historickém sále zaznûla jeho Sonáta mûsíãního
svitu.

Úãastníci se na konferenci sjeli doslova z celého svûta, pfiítomni byli ba-
datelé nejen z Evropy, ale také z Austrálie, Izraele a z âíny. Podobnû pest-
rá 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, je-
hoÏ v˘sledkem byla narÛstající propast mezi západním a v˘chodním kfies-
Èanstvím, a vyzval k hledání historick˘ch v˘chodisek k rozvoji ekumenic-
kého dialogu, nejen v rámci kfiesÈanství.

RÉSUMÉ

Le traité antihérétique « Manifestatio heresis Albigensium et Lugdunensium »

L’article propose la première traduction tchèque du traité antihérétique connu sous le
nom de Manifestatio heresis Albigensium et Lugdunensium (Reims, Bibliothèque munici-
pale, ms. 495, ff. 134v-137v). La traduction se base sur l’édition critique d’Antoine
Dondaine («Durand de Huesca et la polémique anti-cathare», Archivum Fratrum Praedica-
torum, 29, 1959, 268-271). Le texte est précédé d’une brève introduction à propos du texte
qui garde la datation du début du XIIIe siècle, mais qui renoue avec les articles respectifs de
Monique Zerner et Annie Cazenave pour mettre en cause la solidité des arguments d’An-
toine Dondaine et Christine Thouzellier qui ont voulu situer ce traité dans le milieu des Pau-
vres catholiques.
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Konferencia Európskej spoloãnosti 
pre ‰túdium náboÏenstviev

Roman Keãka

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 spoloãnos-
ti pre dejiny náboÏenstiev (IAHR), âeskej spoloãnosti pre religionistiku
a Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity usku-
toãnila 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 po-
ukázal 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 ve-
domí, Ïe má ão ponúknuÈ in˘m vedeck˘m disciplínam pre ich kompara-
tívne 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, Har-
vey Whitehouse), v rámci ktor˘ch publikum zaujala aj v˘mena názorov
medzi Wiebem a Whitehouseom na tému financovania a akademickej ne-
utrality 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 re-
ligionistickej práce. Sekcie sa zaoberali teóriou a metodológiou akademic-
kého ‰túdia náboÏenstiev, dejinn˘mi kriÏovatkami religionistiky, religio-
nistikou v súãasnej strednej a v˘chodnej Európe a jej miestom v rámci
európskej vedy, anal˘zou náboÏenskej situácie v Európe z religionistické-
ho 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

O pfiedpokladech ‰ífiení kfiesÈanství, jak jsou formulovány v Matou‰ovû
evangeliu, promluvil Petr Pokorn˘ (Evangelická teologická fakulta Uni-
verzity Karlovy). Poslední obsáhlej‰í pfiíspûvek vûnovan˘ tentokrát nábo-
Ïenské 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‰í-
fiily mapované pole zájmu také o témata z Afriky (Viera Pawliková-Vilha-
nová, Mlada Mikulicová) a Indie (Jana Rozehnalová). Pozdnû odpolední
sekce byla potom vûnována pfiíspûvkÛm archeologÛ, pfieváÏnû ze Sloven-
ské akademie vûd, ktefií se soustfiedili pfiedev‰ím na byzantské vlivy patr-
né na památkách stfiedoevropského prostoru (Titus Kolník, Alexander
Ruttkay aj.). 

Druh˘ den konference byl velmi nabit˘. Aãkoliv mezi pfiípûvky pfieva-
Ïovaly historické anal˘zy, zaznûly i detailnûj‰í rozbory vûnované filoso-
fick˘m problémÛm. Do této skupiny patfiil pfiíspûvek Olgy Lizzini (Uni-
verzita v Bochumi) o reflexi konceptu jedinosti v arabské islámské
filosofii. Zajímavou pfiedná‰ku, která nastínila vztahy mezi Jeruzalém-
sk˘m královstvím kfiiÏákÛ a v˘chodními kfiesÈansk˘mi církvemi, proslovil
pfiední odborník na dûjiny kfiíÏov˘ch v˘prav Benjamin Z. Kedar (Hebrej-
ská univerzita v Jeruzalémû).

Jin˘ aspekt vzájemn˘ch kontaktÛ mezi náboÏensk˘mi spoleãenstvími,
totiÏ v rovinû umûlecké, pfiedstavila Lucy-Anne Hunt (Metropolitní uni-
verzita 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 mi-
sie v âínû.

Událostí, která smutnû poznamenala prÛbûh setkání v Dolné Krupé, by-
lo neãekané úmrtí pfiedního ãeského sumerologa Blahoslava Hru‰ky, s je-
hoÏ 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 monoteis-
tick˘ch náboÏenství mohou ubírat, a zejména otázce zda a jakou roli mo-
hou v tomto procesu sehrát samotní badatelé. Zatímco nûktefií pfiítomní se
pfiiklánûli k aktivnímu zapojení badatelÛ do mezináboÏenského dialogu, ji-
ní zÛstali zdrÏenlivûj‰í. Pro religionistu byla úãast na této konferenci pfie-
dev‰ím pfiipomínkou toho, Ïe studium mezináboÏensk˘ch vztahÛ je téma-
tem, které pfiitahuje badatele z mnoha rÛzn˘ch oborÛ, nejen z okruhu
religionistiky. Nûktefií z nich se navíc nezdráhají (znovu) vznést otázku an-
gaÏovanosti vûdcÛ na tomto poli a hledat moÏná uplatnûní v˘sledkÛ sv˘ch
bádání.
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