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Medzinárodná vedecká konferencia
„Pluralita myslenia v tradícii
kresťanského staroveku a stredoveku“.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
Bratislava 12. decembra 2014

12. decembra 2014 sa v priestoroch auly TF TU uskutočnila medzinárod-
ná konferencia na tému „Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku 
a stredoveku“. Konferencia bola zorganizovaná na záver riešenia zahraničné-
ho vedeckého projektu a jej cieľom bolo prezentovať čiastkové i komplexné 
výsledky výskumu problematiky plurality v antických i stredovekých dielach, 
ktoré boli dôležitými medzníkmi plurality pre ďalší vývin kresťanstva.

Z osobností, ktoré sa na nej zúčastnili, spomeňme Rabbi Josh Ahrensa, 
židovského rabína, ktorý vystúpil s príspevkom Early Christianity as Part of 
Jewish Pluralism in Late Antiquity. Spomedzi ďalších zahraničných hostí sa na 
konferencii aktívne zúčastnili profesor Widok s príspevkom Pluralizm myślenia 
w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego a hostia – kolegovia z Olomouca 
David Vopřada s výkladom sv. Ambróza pod názvom Totum quis potest com-
prehendere? Sv. Ambrož a přístupy k plnosti Slova a Vít Hušek s príspevom 
Pluralita biblického textu u latinských otců 4. století. 

Okrem týchto zahraničných hostí na konferencii vystúpili ako hostia 
predstavitelia z iných univerzít. Dr. J. Pigula z TF KU v úvodnej prednáške na 
tému Cirkev a cirkvi, teológia a teológie v prvých kresťanských storočiach 
poukázal na pluralitu textovej tradície v ranej Cirkvi. Ďalšiu prednášku na té-
mu rôznosti prekladov s názvom Pluralita biblických prekladov vo vzájomnej 
korešpondencii sv. Augustína a sv. Hieronyma predniesol R. Horka, PhD. 
Prednášku s podobnou tematikou, týkajúcu sa plurality v biblickej interpre-
tácii, predniesol ThLic. M. Lichner, D.Th., dekan TF TU, a nazval ju Pluralita 
biblických textov ako základ teologickej práce u svätého Augustína. Augusti-
niánskou témou obohatila konferenciu aj M. Andoková, PhD., z FF UK, ktorá 
prispela do diskusie témou Interpretácia 1 Jn 2,3-4 podľa Tyconiovho spisu Liber 
regularum a jeho echo v Augustínovom protidonatistickom kázaní. Ďalšiu, 
v poradí už štvrtú prednášku na augustiniánsku tematiku v oblasti plurality, 
predniesla Dr. K. Karabová z FF TU pod názvom Dialektika verzus rečnícke 
teórie u sv. Augustína.

Po anticky zameraných prednáškach konferencia postúpila smerom 
ku stredoveko ladeným témam. Prvou z nich prispel do diskusie doc. M. 
Chabada z FF UK a mala názov Odsúdenia z roku 1277 a fi lozofi a Jána Dun-
sa Scota. Mala za cieľ poukázať na posun v teologických myšlienkach, ktoré 
možno pozorovať medzi odsúdenými tézami z roku 1277 a myšlienkami J. D. 
Scota z konca 13. a začiatku 14. storočia. Druhou, stredoveko ladenou témou 
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prispel „domáci“ prednášajúci doc. R. Nemec z TF TU a jeho prednáška zne-
la Pluralitná koncepcia cnosti v stredovekom učení V. Ockhama. Nemec sa 
usiloval poukázať na posun v chápaní aristotelovsky interpretovaných cností 
na začiatku 14. storočia a na pozitívny posun smerom ku pluralitnému (nielen 
výlučne kresťansky výlučnému) chápaniu cnosti.

Všetci menovaní vo svojich príspevkoch poukázali na pluralitný cha-
rakter kresťanskej tradície, na dialogický rozmer prítomný v dejinách kres-
ťanského myslenia a na potrebu plurality aj v dnešnej kultúre a kresťanstve, 
predovšetkým v podobe diskusie. Druhým cieľom konferencie bolo prezen-
tovať zborník štúdií, ktorý vyšiel pod rovnomenným názvom ako konferencia 
(Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku). Obsahuje 
výber z diel z kresťanského staroveku: dve knihy Liber regularum od Tyconia 
(prel. M. Andoková), Augustínovo dielo De fi de et operibus (prel. R. Nemec), 
preklad Odsúdení z roku 1277 (prel. M. Chabada) a preklad dvoch článkov 
Ockhamovho spisu O spojení cností (prel. R. Nemec). Pri každom preklade 
sa nachádza rozsiahla štúdia jednotlivých autorov, ktorá pomáha lepšie do-
kresliť myšlienkové pozadie textu. Editorom celého diela je ThLic. M. Lichner, 
D.Th., dekan TF TU, doc. R. Nemec, PhD., a ThDr. C. Šesták, PhD. Myslím, že 
rovnako ako konferencia, aj táto publikácia nás obohatí o hlboké myšlienky 
z tradície kresťanského myslenia.
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