Zápis ze schůze Patristické společnosti ČR
konané dne 19. 9. 2013 v Praze
Schůzce se konala při příležitosti Patristické konference 2013 na KTF UK v Praze ve čtvrtek
19. září. Schůze byla svolána na 17:45 hod., usnášeníschopná byla od 18:15 hod. (dle čl. 7.6
stanov), jednání skončilo v 18:45 hod. Vedením schůze byl pověřen jednatel společnosti
V. Hušek.
Přítomni: členové společnosti (14 z celkových 50): Magdalena Bláhová, Pavel Dudzik,
Radka Fialová, Vladimír Hrabal, Vít Hušek, Lenka Karfíková, Jana Plátová, David Vopřada,
Veronika Černušková, Markéta Bendová, Róbert Horka, Marcela Andoková, Jiří Pavlík a
Jana Nováková (zapomněla se podepsat); prezenční listina přiložena k zápisu;
uchazeči o členství a zájemci: Pavel Koronthály, Jaroslav Brož, Helena Doubravská, Helena
Panczová.
Program:
1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2013, aktuality na poli patristického bádání
2. Patristická konference v roce 2014 a jiné návrhy projektů
3. Registrace nových členů
4. Hlasování
5. Diskuse
Hlavní výsledky jednání:
Ad 1. Hlavní aktivitou společnosti v roce 2013 bylo uspořádání patristické konference, která
se konala v Praze ve dnech 19.-20. září 2013 za finanční a organizační podpory Katolické
teologické fakulty a Husitské teologické fakulty UK. Na konferenci zaznělo 23 referátů.
Vydání sborníku z konference není plánováno, organizátoři konference však povzbuzují
autory příspěvků, aby své texty dopracovali k publikaci a jednotlivě či v tematických
skupinách nabídli redakcím českých či zahraničních časopisů. Z českých časopisů přednostně
oslovíme Studia theologica (časopis čtyř teologických fakult), Teologická reflexe (ETF UK) a
Theologica (KTF UK), dále připadají v úvahu např. časopisy Parrésia, Reflexe, Listy
filologické, Communio viatorum, Byzantinoslavica (poslední dva jsou cizojazyčné, příspěvek
by bylo nutno přeložit). Domluva na uspořádání tematických celků proběhne následně mailem
(ex post: první informace jsou v mailu D. Vopřady z 30. 9.).
V dubnu 2013 navštívil ČR prof. Marek Starowieyski a přednesl přednášky v Olomouci a
v Praze. Jeho návštěva byla spojena s prezentací českého překladu jeho knihy Slovník
raněkřesťanské literatury Východu: arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská
literatura (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012), která byla ohlášena na loňské schůzi.
Událost připomněla Jana Nováková.
V červnu 2013 se v Jeruzalémě konala jubilejní konference Mezinárodní patristické asociace
k 50. výročí této společnosti: Patristic Studies in the Twenty-first Century: An International
Conference to Mark the 50th Anniversary of AIEP/IAPS. Konference se účastnila L.
Karfíková, která o ní také podala zprávu. Případní zájemci o členství v této vědecké
společnosti se mohou obrátit na prof. L. Karfíkovou, národní korespondentku asociace.
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V srpnu 2013 se konala pravidelná origenovská konference: Colloquium Origenianum
Undecimum – Origen and Origenism in the History of Western Thought (Aarhus, 26.-30. 8.
2013) a návazný doktorandský seminář (30.-31. 8. 2013). Z českých badatelů se konference
účastnili L. Karfíková, V. Hušek a F. Outrata.
V září 2013 se v maďarské Nyíregyháze konalo setkání národních zástupců badatelů v oblasti
patristiky a starokřesťanské literatury (Incontro di studiosi di Patrologia e Antichità
Cristiane). Pořadatelem byla Maďarská patristická společnost ve spolupráci s Istituto
Patristico Augustinianum di Roma a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
(místní řeckokatolický seminář). Kromě naší země se účastnili se badatelé z Polska,
Slovenska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska. Každý účastník přednesl zprávu o stavu
oboru ve své zemi (ediční řady, projekty, instituce). Výsledkem jednání je zatím jen rámcový
návrh na konání společných konferencí v této části Evropy (tematicky zaměřených, patrně
jednou za 2 roky) a společně deklarovaná snaha hledat možnosti spolupráce a vzájemné
podpory, především ve prospěch našich studentů. Zprávu předal V. Hušek, který zastupoval
české badatele.
Sborník příspěvků z konference Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie
(2011), v rámci níž se konalo výroční setkání, právě vychází v nakladatelství CDK.
Sborník z oxfordské konference (2011), které se čeští a slovenští badatelé účastnili v hojném
počtu (L. Karfíková, L. Chvátal, M. Havrda, V. Hušek. J. Plátová, V. Černušková, P.
Balcárek, M. Andoková, R. Horka), vyšel v srpnu 2013 (18 svazků, Studia patristica 53-70).
Sborník příspěvků z patristické konference 2012 nebyl plánován, některé příspěvky vyšly
v časopisech Studia theologica 15/2 (2013) a Listy filologické 136/1-2 (2013).
Další publikace z poslední doby:
 T. Nejeschleba – J. Makovský (usp.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti
evropského myšlení, Brno: CDK, 2012.
 U. Heckel – P. Pokorný, Úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 2013, 840 s.
 M. Andoková, Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom,
Bratislava: IRIS, 2013.
 Parrésia VI (2012), usp. M. Řoutil a P. Milko.
 Jan Damašský, Řeči na obranu obrazů, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.
 Gregor z Nyssy, Život Mojžiša alebo O ceste k dokonalosti v cnosti, připravila H.
Panczová, Trnava: Dobrá kniha, 2012.
Očekávané publikace:
 Řehoř z Nyssy, De hominis opificio, připravuje M. Bláhová.
 Augustin, De immortalitate animae, připravuje L. Karfíková.
Vzhledem k tomu, že společnost nedisponuje žádným majetkem, zpráva o hospodaření nebyla
projednávána.
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Ad 2. Ve dnech 8.-11. května 2014 se v Praze na ETF bude konat konference s předběžným
názvem The Process of Authority. Tématem konference bude vznik a předávání autority
biblického textu a vztah mezi touto autoritou a tradicí biblického textu. Konference proběhne
v rámci projektu Historie a interpretace Bible, přednášející jsou jednotlivě zváni
organizátory. Více informací bude (časem) zveřejněno na webu projektu
http://cbs.etf.cuni.cz/cz/historie-a-interpretace-bible.html.
Ve dnech 29.-31. května 2014 se v Olomouci bude konat mezinárodní konference o
Klementovi z Alexandrie a jeho exegezi (pořádá V. Černušková, J. Plátová a V. Hušek).
Pozvanými hosty jsou Alain Le Boulluec, Annewies van den Hoek, Judith Kovacs a Marco
Rizzi. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, příspěvky lze přihlašovat do 20. ledna 2014. Více
informací: www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/clement2014.htm.
Ve dnech 19.-21. listopadu 2014 (rámcové datum) se v Brně bude konat workshop s názvem
Diegesis v řecké literatuře pozdní antiky a raného středověku (pořádá M. Kulhánková a A.
Sarkissian). Konference proběhne v rámci grantového projektu Raně byzantské narativní texty
v zrcadle moderní literární teorie. Vítány jsou příspěvky v angličtině či němčině (čeština po
domluvě) v délce 20 minut. Návrhy s krátkým abstraktem lze zasílat do 30. dubna 2014 na
adresu mkulhanko@yahoo.com. Pořadatelky požádaly společnost, aby nad konferencí přijala
záštitu a stala se spolupořadatelem bez finančních či organizačních povinností (k tomu viz
níže, ad 4).
Příští konference o Řehořovi z Nyssy se bude konat 17.-20. září 2014 v Římě na téma Kázání
na Velepíseň, hlavním pořadatelem je prof. Giulio Maspero. Více informací na stránkách
konference: http://www.gregoryofnyssa.org.
Ad 3. Do společnosti byli přijati 4 noví členové, jejichž přihlášky byly doručeny v době od
minulé valné hromady: Haig Utidjian, Pavel Koronthály, Jaroslav Brož, Helena Doubravská.
Ad 4. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2013 dle bodu 1 (všichni přítomní
pro) a plán činnosti na rok 2014 dle bodu 2 (všichni přítomní pro).
Valná hromada souhlasí s tím, aby společnost byla spolupořadatelem brněnského workshopu
Diegesis, a členy společnosti vyzývá k hojné aktivní účasti.
Příští valná hromada se bude konat v rámci olomoucké konference o Klementovi z Alexandrie
(29.-31. 5. 2014).
Zapsal Vít Hušek, V Olomouci 24. 9. 2013
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