Konference Rizika pohostinnosti: fantazie a skutečnost
Od pátku 20. do neděle 22. května jsme v Praze uspořádali ve spolupráci s Anthropos
Research Group z Katolické univerzity v Lovani mezinárodní konferenci.
Účastníků bylo dohromady přibližně 40; kromě těch z České republiky dorazili i hosté
z Belgie, Bulharska, Německa, Řecka, Nizozemska, Srbska/Itálie, Ukrajiny a Velké Británie.
S potěšením jsme uvítali i zástupce naší norské partnerské instituce – za School of Mission
and Theology ve Stavangeru, nyní teologické fakulty univerzity VID, přijeli Kari Storstein
Haug, Tomas Sundnes Drønen, Nina Sundnes Drønen a Øyvind Hadland.
Zahájení programu se v pátek ráno ujala profesorka Ivana Noble, v rámci své přednášky se
zaměřila na dvojí pojetí pohostinnosti u Derridy, a na problematiku rozlišování, kdy je
nezbytné mluvit o nepodmíněné a kdy o podmíněné pohostinnosti. Dále načrtla kontext a
vývoj přípravy konference i některé parametry a problematické stránky tématu, jemuž je
věnována. Další přednášku s názvem „Jesus as a stranger and refugee in the Gospels: an
Early Christological Theme and its Relevance for the current discussions on hospitality“ (Ježíš
v evangeliích jako cizinec a uprchlík: rané christologické téma a jeho přínos pro současnou
diskusi o pohostinnosti) přednesla Ekaterini Tsalampouni z Aristotelovy Univerzity v Soluni.
V přednášce vycházela z biblických i raně patristických materiálů. Následovaly dvě přednášky
věnované specifickým historickým zkušenostem s jinakostí – prof. Jiří Hanuš z Masarykovy
univerzity v Brně pronesl příspěvek „The Medieval City and Its Rules of Life: Law, Freedom,
and Risk“ (Středověké město a jeho pravidla: právo, svoboda a rizika) a o. Andrew Louth,
emeritní profesor Durhamské univerzity, se zaměřil na zkušenosti ruských exilových teologů
v Paříži po revoluci v roce 1917.
Odpoledne představili výsledky své práce doktorandi a postdoktorandi – a to ve třech
různých skupinách. Celkem se jednalo o deset kratších přednášek na rozličná témata různými
způsoby související s tématem konference. Večer byl zakončen společným promítáním filmu
a volnou diskusí na šíře pojaté téma pohostinnosti.
Sobotní program začal dvěma filosofičtěji zaměřenými příspěvky – Tim Noble PhD, si zvolil
téma „Emmanuel Levinas and Vladimir Jankélévitch: the Possibilities and Limits of
Hospitality“ (Možnosti a meze pohostinnosti podle Emmanuela Levinase a Vladimira
Jankélévitche) a doktor Vojtěch Mašek PhD, z Centra teologie, filosofie a mediální teorie při
KTF UK v Praze se ptal: „Can Levinasian Ethics be translated into the politics of hospitality?“
(Může být levinasovská etika převedena do politiky pohostinnosti?) Následoval blok v režii
Anthropos Research Group z Katolické univerzity v Lovani: profesor Yves De Maeseneer a
doktorka Vaiva Adomaityte se nejprve zaměřili na téma strachu jako hlavní překážky
pohostinnosti, a pak představili jako jedno možné pojetí pohostinnosti přístup Jeana Vaniera,
zakladatele komunity Archa.
Odpoledne jsme mohli vyslechnout názory účastníků panelu z řad českých odborníků, kteří
mluvili o svých osobních zkušenostech z práce s uprchlíky a dalšími souvislostmi tohoto

tématu v českém kontextu. Do tématu nás uvedll ředitel Jaboku, dokttor Alois Křřišťan, a
doktor Zdenko Širkka poté pře
edstavil jed notlivé pan
nelisty. Řediitelka Sdružžení pro inttegraci a
migraci Magda Falltová prone
esla úvodníí příspěvek „Responses to the Reefugee Crisis in the
Czech R
Republic: Politics,
P
Me
edia, Societty“ (Reakce
e České re
epubliky naa uprchlicko
ou krizi:
politika,, média, sp
polečnost). Členové pěěti různých
h organizacíí pak referoovali o své
é práci a
odpovíd
dali na otázzky z plénaa. Mezi pannelisty byli:: Alena Fen
ndrychová, vedoucí Prrogramu
práce s migranty Diakonie Českobraatrské církkve evangelické; Maartina Tom
manová,
koordin
nátorka prácce s migranty Charity ČČeské repub
bliky; Zuzana Terry ze SStudentského hnutí
za solidaaritu; Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny Če
eskobratrské církve evaangelické; a Nikolay
Savov z Autonomního sociálníího centra KKlinika.
Nedělníí ráno jsmee začali spo
olečnou lituurgií. Násle
edovala hlavvní přednášška konference od
Prof. M
Michaela Barnese, SJ, z Heythropp College Lo
ondýnské univerzity,
u
ppojmenovaná „The
Virtues of Hospitallity: on Bein
ng Host andd Guest“ (B
Být hostitele
em a hoste m – o před
dnostech
pohostinnosti). Ko
onferenci ukkončila záv ěrečná pan
nelová disku
use, jíž se kromě M. Barnese
účastnilli doktorka Kari Storsttein Haug z naší partn
nerské instittuce v Norssku, docentt Parush
Parusheev, ředitel St.
S Trivelius Higher Theeological Insstitute v Bulharsku, dooktor Petr Jaandejsek
z Jaboku
u a docent Davor
D
Džaltto z Americkké univerzitty v Římě (A
AUR).
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