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V prvním prázdninovém týdnu, 3.–7. července 2016, se v jihokorejské metropoli Seoulu konala pravidelná mezinárodní konference Společnosti pro biblickou literaturu (Society of Biblical Literature, dále SBL), která v současné době
čítá kolem 8 500 členů. V posledních letech je záměrem společnosti poskytovat prostor pro mezinárodní setkávání biblických badatelů nejen v evropském
a severoamerickém prostoru, nýbrž „vyjíždět“ a objevovat prostory nové.
Letošní setkání na půdě Yonsei University bylo bezesporu jedinečnou zkušeností pro všechny účastníky konference. Univerzita, navazující na činnost
protestantských misionářů v Koreji v 19. století, jejíž předchůdkyní byla Chosen Christian College (založena 1915), která se postupně proměnila v Yonhee
University, našla definitivně místo v Yonsei University (1957). Během konference byla prezentována úspěšná činnost tamní mezinárodní teologické školy
Global Institute of Theology, která spojuje vědeckou rigoróznost a misionářský
rozměr teologie. Mimo jiné poskytuje rovněž formaci zahraničním studentům
z asijských a afrických zemí.
Schopnost SBL spojit pomocí volné spolupráce regionální uskupení se ukázala mimo jiné v tom, že na konferenci byl dán prostor těmto odborným společnostem: Korean Society of Old Testament Studies, The New Testament Society
of Korea a Society of Asian Biblical Studies. Během konference se pracovalo
ve 47 sekcích, které se věnovaly nejen tradiční tematice, jako starozákonním
a novozákonním knihám, metodologickým otázkám a historicko-kulturnímu
backgroundu biblických dějin, ale také nabízely vhled do nových oblastí bádání, které s četbou Bible souvisejí. V nich se uplatnila rovněž některá lokální
témata. Mezi zvláštní události konference lze řadit zejména práci sekce o studiu Bible v korejském kontextu a o biblických překladech v globálním kontextu a na poli digitálních pomůcek především prezentaci Accordance Bible
Software.
Převažující účast asijských biblistů mohla účastníky z jiných částí světa přesvědčit, že v tomto prostoru nacházejí veliký potenciál pro navazování nadějné spolupráce. Evropské zastoupení nebylo početné. Z nám blízkých zemí na
konferenci aktivně vystoupil kromě autora této zprávy také Bartosz Adamczewski z Varšavy a Ida Frölichová z Budapešti. Jistě nebylo možno přehlédnout přítomnost Thomase Römera, člena Collége de France a University ve
švýcarském Lausanne, s jeho brilantní prezentací o vztahu Mojžíše a Árona
v Pentateuchu a rovněž vystoupení Davida Hamidoviće z téže univerzity.
Jaroslav Brož se mimo jiné účastnil práce v sekci „Epistle to the Hebrews“
(List Židům) a vystoupil s příspěvkem „Something better for Us“ (Heb 11:40):
The Social Categories „Honor/Shame“ Applied on the Audience in Hebrews
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RECENZE A ZPRÁVY

11 as an Example of Re-Contextualizing Old Testament Figures and Stories
(= Společenské kategorie „čest/hanba“ aplikované na adresáty v Listě Židům 11
jako příklad re-kontextualizování starozákonních postav a příběhů). Z dalších
je možno vyzdvihnout prezentaci Victora Rhee (Biola University) Christology
in Hebrews 1:5–14: Three Stages of Christ’s Existence, nebo přednášku Davida
M. Moffitta Abel’s Sacrifice in Hebrews and Material Culture: The Witness of
Some Mosaics of Ravenna. K vysoké úrovni diskuse přispěla mimo jiné také
přítomnost velikána mezi komentátory Listu Židům Harolda Attridge.
K celkovému prožitku kvalitní konference přispělo kromě bohatého obsahu
a skvělé organizace také prostředí univerzitního kampusu, které spojuje velký
prostor poskytnutý přírodě a příjemnou a účelnou moderní architekturu. Ke
konferenční kultuře patří také poznávání místní historie a současného života obyvatel dané země. I v tomto ohledu Seoul poskytuje nevšední možnosti,
k nimž patří jak návštěvy několika historických (většinou nově rekonstruovaných) královských paláců a stylových městských čtvrtí, tak i zkušenost večerního a nočního tepu velkoměsta. Zajímavá je také pouť po křesťanských stopách
v korejských dějinách i současnosti. Hluboký dojem v člověku zanechá jak
návštěva prvního katolického kostela, dnes katedrály Meyongdon Neposkvrněného Početí Panny Marie a svatého Mikuláše, tak místo mučednické smrti
Ondřeje Kim Taegona a mnoha dalších křesťanů na břehu řeky Han.1
doi: 10.14712/23363398.2017.15

1

Účast J. Brože na konferenci byla součástí plnění grantu GA ČR P401/12/G168
„Historie a interpretace Bible“.
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