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Mezinárodní konference 2013
Společnosti pro biblickou literaturu (SBL)
J A R O S L AV B R O Ž
Ve dnech 7.–11. 7. 2013 hostila jubilující starobylá universita ve
skotském St. Andrews účastníky mezinárodní konference Společnosti pro
biblickou literaturu (Society of Biblical Literature).1 Už samotný vzhled historického města při malebných mořských útesech svědčí o šestisetleté péči
o vysoké vzdělání na třetí nejstarší univerzitě v anglojazyčných zemích a první ve Skotsku.
Na úvodním shromáždění, vedeném předsedou Společnosti Johnem F. Kutskem, dostaly slovo krátké odborné sumáře o tom, Co biblisté potřebují vědět
o … Kumránu (C. Newsom), … Samaritánském Pentateuchu (S. Schorch), …
Septuagintě (K. De Troyer), … raném rabínském judaismu (Ch. Milikowsky)
a … o novozákonní textové kritice (H. Strutwolf).
Mezi přední body programu patřila bezesporu sekce o díle místního novozákoníka Richarda J. Bauckhama Christologie, stvoření a eschatologie za
jeho osobní přítomnosti. Druhým oceněním vysoké úrovně biblické teologie
v St. Andrews byla panelová sekce o právě vycházejícím čtvrtém dílu knihy
N. T. Wrighta Paul and the Faithfulness of God (London – Minneapolis). Velké
pozornosti se také těšila panelová diskuse o knize Hermanna Spieckermanna
a Reinharda Feldmeiera The God of the Living / Der Gott der Lebendigen (Baylor – Tübingen, 2011), která po německé edici vchází anglickým překladem do
širšího biblistického světa. Kruh znalců Septuaginty hodnotil s odstupem padesáti let Barthélemyho Les Devanciers d’Aquila. Stále jsou předmětem odborného zájmu kumránské svitky. Na konferenci jim byly věnovány excelentní
sekce Písařské tradice ve svitcích od Mrtvého moře a Třicet let po anglické edici
Chrámového svitku. Znalce biblické teologie a liturgie zase přitahovaly prezentace tématu Rituální inovace, sledující vztahy mezi obměnami bohoslužby
a posvátných textů v Hebrejské bibli a v Kumránu, ale také v širším kontextu
středomořské oblasti Blízkého Východu, včetně legitimity obměny kultu nebo
jejího odmítání (např. 1 Král 12–13). Tomuto tématu byla blízká sekce Boží
jméno a obraz Boha. Ke slovu přišla také biblická translatologie. Nida Institut
for Biblical Scholarship at the American Bible Society sponzoroval sekci Jak
mohou translatologické studie přispívat k jasnosti biblické textové kritiky.
Autor této zprávy se účastnil konference v rámci plnění projektu „Historie
Bible a její interpretace“ (GAČR) a pracoval především v sekci Listu Židům,
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kterou koordinuje Eric F. Mason. Ta byla letos zaměřena na 8. a 9. kapitolu
tohoto novozákonního spisu, a tak většina prezentací pojednávala o charakteru Kristova kněžství ve srovnání se starozákonním kultickým systémem.
Výrazný příspěvek přednesl G. Gabel (Münster) na téma Co je tak zajímavého
na starém vybavení? Israelský pouštní stan podle Žid 9,1–5 neboli Jak (ne)přistupovat k Boží Přítomnosti. Mimo toto hlavní téma prezentoval J. Brož Témata
a motivy kněžské christologie v Žid 11.
Uprostřed hlavního náročného programu se nabízely četné příležitosti
k formálním i neformálním setkáním. Díky organizačně dobře zvládnutým
večerním „fireside“ v útulných prostorách univerzitních budov rozesetých
po městě bylo možno poznat lidskou tvář těch, které většina vědeckého světa
zná jen z bibliografických titulů. Takové milé rozprávění Emanuela Tova nebo
Athalye Brennerové o tom, jak jde život, dokáže být dobrou motivací zvlášť
mladým badatelům.
Mezi výjimečné zážitky patřilo ostatně také zhlédnutí filmové dokumentace projektu Sephardi Voices o sefardských Židech, kteří po 2. světové válce dobrovolně nebo nuceně emigrovali ze Severní Afriky nebo ze Středního
Východu. Naopak zase s historií místní teologické vědy se mohli zájemci
seznámit v přednášce N. T. Wrighta o 600 letech biblické exegeze na Univerzitě
v St. Andrews, přednesené v působivém sněmovním sále.
Závěrem nelze přehlédnout na konferenci představenou kvalitní knižní
nabídku prestižních odborných vydavatelství, která navíc sponzorovala kávová
občerstvení. Pořadatelé vyzdvihli též společenský rozměr vědecké konference velkorysým pozváním ke stolu se zvukem skotské dudácké kapely. To vše
uprostřed pěstěných trávníků poklidného starobylého města, světové kolébky
golfu.
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