
AKO ČÍTAŤ TRAKTÁTOVÚ LITERATÚRU

Oddelenie dejín staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV 
usporiadalo 21. apríla 2008 slovensko-česlcý interdisciplinárny vedéčlcý workshop Ako 
čítať traktátovú literatúru. Toto podujatie by malo iniciovať sériu 'ďalších podobných 
pracovných stretnutí zameraných na podporu interdisciplinárneho, výskumu v oblasti 
humanitných vied. ’ - ... . ..

Náš domáci literárny fond  je  bohatý na traktátovú literatúru rozmanitého charak
teru. S  traktátovým textom sa môže stretnúť každý odborník pri štúdiu historických pra
meňov. Funkciou traktátu bolo sprostredkovať čitateľovi,,odborné“ informácie alebo 
polemické názory poučnou a esteticlcy príťažlivou formou. Výskum tohto literárneho 
útvaru patrí ešte stále k  takmer „ bielym miestam ", zaslúži si preto sústredenú p.ozor-: 
nosť. Dokumentuje totiž myslenie z rôznych oblastí humanitných vied v ich pŕoto-vývo-
jovom štádiu. ................. - ■ ' ' '1

. Účastníci workshopu mali možnosť prezentovať svoje,,čítanie“ dvochíráktätôvých 
textov, ktoré zastupujú odbornú a náboženskú literatúru druhej poloyice 17. a začiatku 
18. storočia. Náboženskú literatúru reprezentoval text, O Istech a chytrostech, ďábel- 
ských. Jeho predpokladaným, zatiaľ nepotvrdeným autorom je  pietistický kazateľ Eliáš 
Milec. Odborná literatúra bola zastúpená latinslcým predhovorom k Novému trhu latin- 
sko-slovenskému (1678) Daniela Sinäpia. Spestrením workshopu bolo sprístupnenie 
muzikologického výskumu hudobných traktátov.

V tomto i v nasledujúcom čísle Slovenskej literatúry uverejňujeme referáty, ktoré 
odzneli na podujatí.

, j , - . . : - . -  .. Timotea Vráblová

„Milecoy traktát“ z literárnohistorického hľadiska

ERIKA BRTÁŇOVÁ, Pedagogická fakulta TU, Trnava
Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

Pokiaľ ide o niektoré polstoročia či dokonca celé storočia, naše literárnohistorické 
poznanie je stále skôr fragmentárne a reziduálne ako komplexné a koherentné. Čo v prí
pade ranoosvietenského spisovateľa Eliáša Milecá(1691 — 1757) platí y plnej miere. Na 
to, že je tento autor považovaný za významnú osobnosť slovenskej literárnej kultúry pr
vej polovice 18. storočia, jeho literárne práce, ale i životné osudy poznáme veľmi málo, 
a to iba na úrovni evidencie.
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Milecov súčasník Michal Rotarides si jeho meno y Katalógu významných uhorských 
autorov a diel síce poznačil, no. heslo o ňom nezaznamenal..' .Nä: význam účinkovania 
Eliáša Mileca upozornil až cirkevný historik Andrej Smál v Zozname turčianskych vzde
lancov a spisovateľov v druhej polovici 18. storočia. K. Milecovnuí menu pripojil dobovo 
príznačné ocenenie jeho vzdelanosti „egregiiim hoc Thurotziensium deous“- (vzácny tur
čiansky poklad).* 2 3 Obšírnejší životopisný portrét spolu s. výpočtom diel podal Alexius Ho- 
rányi v Pamiatke. Uhrov a obyvateľov uhorských provincií} Takmer .o storoeiekneskôr 
Mileca pripomenul Ľudovít Haan v práci, v ktorej zhrnul fakty o Uhrocli študujúcich na 
jenskej univerzite Uhorská Jena,4 Toto dielo sa.stalo jedným z. prameňbv pre dodnes'vy- 
hľadávaný biografický lexikón významných osobností rakúskej monarchie zostavený 
Constantom von Wurzbach.5 '■ . . ; .

Pokiaľ ide o reflexiu Milecóvho diela v domácich literárnohistorických prácach dru
hej polovice 20. storočia, okrem osvietenských postojov zdôrazňuje sa najmä príslušnosť 
k pietistom.6 Na pietistické konexie upozornil tiež M. Hamada.7 Celkový prehľad Mile- 
covej literárnej tvorby podala G. Gáfriková v nepublikovanom rukopisnom hesle, vypra
covanom pôvodne pre Slovník slovenských spisovateľov:8

Milecove literárne práce reprezentujú náboženskú spisbu prvej polovice 18. storočia, 
keď význam náboženskej literatúry v európskej kultúre síce kolísal, ale produkcia svetskej 
tvorby ešte neprevažovala.9 Náboženské cítenie E. Mileca sa začalo prehlbovať už počas 
pobytu na gymnáziu v sedmohradskom Nagy Enyede. No výraznejšie podnety mu poskyt
lo štúdium na univerzite v Jene V rokoch 1722 -  1725 cez učiteľov, pietistických teológov 
Johanna Franza Buddea a Johanna Jacoba Rambacha. Ponávrate z Jeny Miléc istý čas pô
sobil ako dvorný kazateľ barónky Alžbety Calisiovej-Révaiovej v Bytčici (Trenčianska sto
lica). Od roku 1730 účinkoval v Bratislave ako farár síovenško-maďarskej cirkevnej obce, 
na členov ktorej vplýval -  podľa Haana — „svojou učenosťou a ušľachtilým charakterom“.10 
Po smrti Mateja Bela Milec prevzal vedenie kruhu bratislavských pietistov. “

‘ROTARIDES, Michal: Auctonim et seriptorum Hungariae prqecipnorum catalogus alphabeticus. 
Rukopis je  uložený vo fonde Diecéznej knižnice V Nitre, sign. 116.

2ŠMÁL"(SCHMAL), Andrej: Syllabus litteratorum Thurocziensium. 1755 (Lýceálna knižnica ÚK .SÁV 
v Bratislave, sign. 371). ... ,

3 HORANYI, Alcxms:Memoria.Himgaronim etprovincialium scriptiS edílis hotorum. Toimis ID.Viennae,
1776, s. 615.. ' , •

4 HAAN, Ľudovít: Jena Hungarica sivé Memoria Hungarorum atribus proximis saeculis Academiae
Jenensi adscriptorwn. Gyulae, 1858, s. 45 -4 6 . ■

5 WURZBACH, Constant von: Biographischeš Lexikón des Kaiserťhums Oestemeich. 18. Teil. Wicn, 1868,
s, 313, , • . ■; -

6 „Nie jc prekvapením, že práve pietisti, ako Matej Bcl, Eliáš Milec, Ján Tomka-Sasky, Pavel Doležal, Jozef 
Bcncúr a i., prechádzali na pozície osvietenstva a stávali sa na Slovensku jeho prvými .šíriteľmi“:'(Dejiny 
staršej slovenskej literatúry. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 166).

7 HAMADA, Milan: Pictistický vychovávateľ Pavel Doležal. In: Pavel Doležal a jeho doba. Bratislava : 
Slovenská pedagogická knižnica, 1978, s. 40, 46.

8 Vyšiel v zredukovanej verzii ako Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava : Obzor, 1986.
7 BLACK, Jcrcmy: Evropa osnmáctáho stoleti. Praha : Vy.šchrad, 2003, s. 264.
111 „...a posoniensibus, dum viveret, ob eximiam eruditionem non mínus, quam vitae probitatem magni ha

bitus“ (Haan, c. d., s. 46). .. ~ ‘
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Zatiaľčo Bel sa podieľal na vydaní diel nemeckého mystika Jbhänna Arndta (1555 
-  1621), ktorý bol obľúbeným autorom slovenských evanjelikov (i pietistov),11 Milec sa 
venoval propagovaniu spisov zakladateľa píetističkého hnutia Filipa .lakuba Spenera 
(1635 -  1705). Ako prvú preložil SpeneroVu Postíllu äneb Gnmtovní učení a  článeich 
víry Iďesťanské na obyčejné nedélni a svátečni evangelia (1739)^ ktorá sa stala predme
tom búrlivej polemiky evanjelickej komunity: Spornými boli najmä dve skutočnosti - • vy
nechanie mena autora á zmenený titul. Na námietky svojich odporcov Milec argumentom 
val tvrdením, že postupoval podľa praxe svojich predchodcov a titul vôbecnežmeml,'iba 
rozšíril o slovo Postilla.12 Skutočným dôvodom útoku „ortodoxných“ duchovných bol 
Milecov príklon k pietizmu, kvôli ktorému „zakúsil veľa nepríjemností zo strany svojich 
druhov“, ako uvádza Haan.13 *

Pietisti svoje výzvy k prehĺbenej zbožnosti zdôvodňovali nasledovne:

,Jestli pak nékdo na stráži postavenjest, a vidí celé houjý Božských sondu, q tak mnohá 
vlnobití hnevu jeho zdaleka, (Abak. 2, 1. lza. 24, 1.) neméjte mu za zlé, kdyžpro Boha 
vystríha. Nemúže sepo dnes dosti tvrdé volati. jcprobuzení bezpečných sliižebníkucirkey- 
nich i obci ze Sna, aby se za času Boha báti učili, prvé nežby pŕišel a-pohnili Svícnem 
z místa jeho,liU . * . ■ >., í

Napriek tomu, že pietistická náuka neodporovala zvesti evanjelia, pietizmus v slo
venskom prostredí vzbudil nedôveru a značný odpor. Po jeho odsúdení iniciovanom Da
nielom Krmanom na synode v Ružomberku (1707) s ostrou kritikou vystúpil Pavol Seve
rmi v spise Collectanea antipietisticana (1741), v ktorom za jeden z nebezpečných spô
sobov rozširovania pietizmu označil „ničemné knihy“.15

Z hľadiska obsahového zamerania špecifickou črtou pietistickej, literatúry bola jej 
takmer výlučne christologická orientácia, čo potvrdzujú aj tituly Milecpvých preklado
vých i pôvodných prác. Najprekladanejším autorom sa stal predstaviteľ pospenerôv- 
skej teológie Johann Jacob Rambach.16 17 Milec preložil štyri Rambachove spisy Pŕe- 
myšlováni s výkladem a naučením o utrpení Ježíse Krista (1744), Premyšlování o sed
mi posledních slovich ukrižovaného Ježiše. (1738),17 Evanjelium Izaiáše o narazení

11 Patery knihy o pravéiri Iďesťanstí, jertž konají o spasitedlném pokání, srdečné litosti nad hŕíehý, pravé
víre, svatem životu a obcovaní pravých kresťanú. [Halle], 1715. Záhradka rajská plná kresťanských 
ctnosií,jenžskrze vroucné modlitby do duší štípené býti mq;/. [Halle], 1720.- :

12 Podrobnejšie o tom píše Štefan Adamovič (Spor o Milecov slovenský, preklad Spetierovho diela 
„Glaubcnslchre“ v prvej polovici 18. storočia. In: Cirkevné listy, roč. 43; 1929, s. 268 -  270, 276 -  279).

13 „Erat vir activus, assccla Speneri zelozus, quam ob rcm non paucas a collegis experiabaturmollestas“
(Haan, c. d., s. 46). ’ ..

'4 Evanjeliclcy Budič Srdce: zálcžcjící v šesti částkách, 1744, s. 109. , . '
15 SEVERINI, Pavol: Collectanea Antipietisticana, t. j. Spolusebräni učení toho, v ňemž opravdoví 

hutheráni tém domnelým t. f. Pietistúm podie Píšem S. a Lutheranskeho náboženstvi snémových kníh 
odporujú 1744, s. 78. - " 7  ~ -

lr’WESSELING, Klaus-Gtinther: Johann Jacob Rambach. In: Biograpkisch-Bibliogfaphisches Kirchen- 
lexikon. Band VII (1994). Spalten 1299 -  1307. http://www.bbkl.de.

17RAMBACH, Johann Jacob: Betrachtungen liber die Sieben Letzten Worte des gekreuzigten. Jesu. Halle, 
1726.
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Krista Pána (1744)18 a Spasitedlné reči Pána Ježiše (1745) s príväzkbm Pŕemyšlováni 
o tajemství Ježiša Krista v figúre hada médéného a mést u to čis iných. Rarn bach o vu 
predlohu nemožno vylúčiť ani v prípade spisu Pŕemyšlováni s výkladem a: naučením 
o osmerým blahoslavenství (1738), lebo pri výklade biblického textu sa zachováva pra
vidlo „piatich okolností“, ktoré vo svojej hermeneutike recipoväl Rambach ovplyvnený 
teóriou A. H. Franckeho.19 * „Okolnosti“ sú v texte popísané explicitne a tvoria osnovu 
reči, ktorá zahŕňa pôvodcu {„Osoba, kteráž toto učenípŕedkládala“), adresáta („Ty oso
by, kterým Pán Ježiš touto reč d ržeľ), miesto {„Misto, kdež Kristus tato slova promlu- 
v iľ) , čas {„Čas, kdy tato slova Pán promluviľ), podnet {,JPŕíležitost k témto ŕečem 
byla“) a cieľ reči („07  této reči“). S Rambachovou predlohou treba počítať-tiež pri 
katechizme Utešená ruční knižečka zvláštépro ditky kresťanské (1738)3° Podľa nemec
kého vzoru vznikla aj tlač používaná maďarskou komunitou bratislavských evanjelikov 
A ’Bárányoknak az ô jó  pásztoroknak karjaira való egybengyujtetések (1739).21 . . -

Niektoré nejasnosti ohľadom Milecovho autorstva sa môžu rozplynúť až po kritic
kej analýze prekladov, resp. analýze literárneho štýlu. Do tvorivých postupov E. Mileca 
by vniesla viac svetla tiež reflexia jeho vzťahu k domácej jazykovej tradícii a k dobovej 
jazykovej norme. To sú však otázky, ktoré presahujú kompetenciu literárnej vedy a spa
dajú skôr do pôsobnosti lingvistiky a textológie. Objektívnemu posúdeniu autorstva pre
káža aj to, že okrem autorských údajov sa na titulných listoch nenachádzajú ani všetky 
vydavateľské údaje (najmä miesto vydania a meno tlačiara) s výnimkou občasných zmie
nok o jazyku prekladu (v predhovore práce Pŕemyšlováni o sedmi posledních slovích 
ulďižovaného Ježiše).22 Svedčí to o súvekej vydavateľskej praxi (zásahy cenzúry) uplat
ňovanej v prípade titulov, pri ktorých bol predpoklad, že môžu vyvolať negatívny ohlas.

Isté pochybnosti vzbudzuje aj pôvod spisu Evanjelicitý budič srdce záležející v šesti 
částkách a dielka O Istech a chytrostech ďábelských, na ktoré dnes sústreďujeme našu 
pozornosť. Ak by sa Milecovo autorstvo aj potvrdilo, inšpirácie a podnety prevzaté z diel 
nemeckých pietistov nemožno celkom vylúčiť. Treba mať na pamäti, že v 18. storočí, 
keď sa nedostatok literárnej produkcie v domácom jazyku začal akútne pociťovať, bola 
prekladateľská činnosť považovaná za rovnako dôležitú a potrebnú tvorivú aktivitu 
ako pôvodná tvorba, ý.

Obidve spomínané práce sa ešte počas Milecovho života stali súčasťou konvolútu 
opatreného titulom Meditationes sacrae, ktorý vo svojom fonde dodnes uchováva Lyceálna

18 RAMBACH, Johann Jacob: Betrachtungen über das Ev. Esaia von der Geburt Christi. Halle, 1724. -
19 Wesseling, c. d.
2I1„V exemplári LK (Lyccálnej knižnice-pozn. E. B.) v Bratislave je k Dvojimu katechismu učení kresťan

ského pripojená Utešená ruční knižečka zvlášte pro ditky kresťanské. Vytíštčná Leta Páné 1738 (preklad 
časti knižky nemeckého pietistu Jána Jakuba Rambacha Erbauliches HandbUchlcin für Kinder od Eliáša 
Mileca)“ (KRMAN, Daniel: Itinerárium. Životopis a poznámky napísal a text preložil G. Viktory. 
Bratislava : Tatran, 1969, s. 229, poznámka 119).

21 Wurzbach, c. d., s. 313.
22 „Tato pŕemyšlováni predložená sou nejprvé v nemecké reči v zjevném shromaždení na Síni jedného zná

meho sirotcího domu v nemecké zemi, času postního leta Pánč 1725. V nádeji pak, že mnohým ještč 
k včtšímu vzdčlání poslouží, roku nasledujícího v též reči i vytištená sou“ (Pŕemyšlováni o sedmi posled
ních slovích ukrižovaného Ježiše. 1738, s. 3 — 4).
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knižnica v Bratislave.23 Bratislavský exemplár obsahuje posesorský udaj, zapísaný podľa 
všetkého duktom Michala Institorisa-Móšovského, podľa ktorého mu knihu daroval; E. 
Milec v roku 1751.24 Mimochodom, označenie meditationes .sacrae obsahuje aj -ďalší 
Mošovského posesorský záznam v Rambachovom spiss Pŕemyšlování svýkladem a nau
čením o utrpení Ježíše Krista, pochádzajúcom od toho istého darcu (1753).25 Možno, usu
dzovať, že Milec mal na Institorisa-Mošovského značný vplyv; tým by sa dalo naprí
klad vysvetliť jeho rozhodnutie prijať miesto kaplána v kalvínskom Debrecíne.26 Dokon
ca po Milecovej smrti prevzal Institoris-Mošovský vedenie bratislavského ev. a. v. zboru 
(1758).

Text O Istech a chytrostech däbelských je súčasťou konvolútu Meditationes sacrae, 
ktorý pozostáva zo siedmich samostatných tlačí. Ich vročenie sa pohybuje v rozmedzí 
rokov 1738 — 1745, pri zostavení nebolo však smerodajné, rozhodujúca bola totiž moti
vická línia hlavnej postavy Ježiša Krista. Motívy indikujú premyslenú stupňovitú kompo
zíciu: prebudenie srdca, blažený život veriaceho, Ježišovo narodenie, ukrižovanie 
a vzkriesenie, spása ľudstva, úklady nepriateľa. Kompozícia teda kopíruje všetky stupne 
kresťanského vzdelávania, od ktorého závisí nevyhnutný duchovný rast kresťana. Slovo 
„vzdelávanie“, ktoré je v tituloch spisov pomerne frekventované, treba považovať za kľú
čové. Recepcia zahŕňa rôzne stupne kresťanskej zrelosti.27

K čítaniu („sepsané, a k čténí užitečné“) ak  samostatnému štúdiu („Díla svého zkus 
jedenkaždý!“) sa nabáda aj v prvom spise konvolútu. Evanjelicltý budič Srdce sa skladá 
zo šiestich oddielov, ktorých kompozícia má niekoľko spoločných črt: príhovor, numeric
ké členenie textu, dialogickosť a polemickosť.

V prvom oddieli (Sprostičké a kratičké navedení ku Iďesťanství) sa príhovor spája so 
súborom 75 rád. Rady majú charakter odporúčaní, ako viesť pravý kresťanský život. 
Druhá časť má polemický náboj a je koncipovaná ako dialóg (12 otázok a:12 odpovedí). 
Jadro druhého oddielu (Spasitedlné zkušování nynejších iďesťanství mnohých duší) pred
stavuje fiktívny dialóg medzi Ježišom a spoločenstvom kresťanov, ktorým j e, adresova
ných 100 napomenutí. Záver tvorí krátka modlitba. V treťom oddieli (Obhájení zdravého 
Iďesťanství proti 133 obecným odporum, mocným podvodum a výmluvám) sa „pravá kres
ťanská viera“ obhajuje na základe téz Lutherovho katechizmu.V štvrtom oddieli (Namlou- 
vani k pravému Iďesťanství, skrze jeho drahé užitlcy, výborné poklady, a nesmirná po
tešení) dialogickosť a polemickosť úplne chýba, zachované zostalo iba enumerické čle
nenie textu. Autor ukazuje na príkladoch (75), ako rozvíjať osobný vzťah s Bohom. Enu- 
merickosťje dokonca príznaková aj pre záver (zavírkd), obsahujúci 22 námetov na samo
statnú úvahu. Piaty oddiel (Spasitedlné probuzení k  horlivosti v Iďesťanství) sa svojou

23 Meditationes sacrae. Lyceálna knižnica ÚK SAV v Bratislave, sign. 3537.
24 „Librum hune ab admodum Revcrendo Domino Elia Miletz oblatum pia meňte accepit Michael Institoris 

Mossotzi. Posonnii 1751.“
25 „Has sacras de passione JcSu Christi meditationes dono accepit ab adm. Rndo. Elia Miletz Michael 

Institoris Posonii 9. Oct. 1753“ (Lyceálna knižnica UK SAV v Bratislave, sign. V. teol. 3955).
2f’ĎUROVIČ, Ján P.: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin : Matica slovenská, 1940, s. 239.
27 „Nčkterá místa toto knihy dávaj! tak mluvíc, nemluvňatkňm mléka; jiná pak ukazují mládencúm a mužúm 

v kŕcsťanství hrubý pokrm“ (Pŕemyšlování o sedmi posledních sloviek Ukrižovaného Ježíše. 1738, 
s. 103). - "
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kompozíciou úplne vymyká z celého súboru. Úvahou nad duchovným napredovaním ve
riaceho, ktoré by sa malo prejaviť v jeho horlivom živote viery, sa žánrovo približuje 
k eseji. Posledný oddiel (Milostivé navštívení Boží) sa skladá z troch častí: 'z predhovoru, 
fiktívneho dialógu a modlitby.

Zaujímavú -  dialogicko-polemickú -  pozíciu má predovšetkým posledný spis kon- 
volútu O Istech a chytrostech ďábelslcých. S ostatnými tlačami je v kontrapunkte či 
v otvorenej polemike, lebo jeho predmetom je posledný stupeň kresťanského vzdelania 
-b o j s nepriateľom a jeho úklady. Čo neznamená, že o nepriateľovi sa na iných miestach 
nehovorí. Okrem toho ide o rozsahom najkratší, nepaginovaný spis (19 s,). Kompozíciaje 
symetrická a prstencová. Do jedného rámca po krátkej expozícii témy sú vložené štyri 
súborné celky. N ebude tedy to žáden za vec zbytečnou pokládati, jestli se mu kratičce 
nejzvláštnéjši Isti a chytrosti Satanový predloží, kterýchž on itžívá: I. v nabízení a pokuše
ní k zlému; II. v pŕekážení a rušení dobrého; III. v ostrihám a upevňovánípríbytku svého 
v lidech; IV. v pokušení dítek Božích.“21 Ide teda o štyri kategórie (4x18) nepriateľských 
úkladov (72).

„Hle, milý čtenáŕi, máš zde jen 72 nejobecnéjších Istí satanových, kteréž rnísto malé pru
hy posloužiti mohou, aby poznal jakového na tomto podlém duchu Istivého nepŕítele 
máme, jehožto utokové, tím nebezpečnejší jsou, ponevadž náše vlastní porušené telo 
a lerev, verné pomáhá, jemu ve všem ruky podává, a sily k vykonám jeho škodlivých pfed- 
sevzetí dodává.“29

Uplatnené kompozičné princípy vypovedajú v mnohom o žánrovej charakteristike 
tlačí. Viaceré tituly konvolútu Meditationes sacrae obsahujú konkrétne žánrové určenie 
pŕemyšlování, čo je doslovné pretlmočenie nemeckého Betrachtung.či latinského medita- 
tio. O charaktere tohto žánru hovorí -  hoci nepriamo -  aj autor spisu Pŕemyšlovánitsvý- 
kladem a naučením o utrpení Ježíše Krista. ,

„Nenalezají se zde žádné učené leritiky, které.se k ničemu méné nešikují, jako ku kríži 
Pána našeho Ježiše Krista. Vzal sem pred sebe text podlé srovnaného vypsaní čtyŕ evan- 
gelistu, ten sem porádnšpri každém pŕemyšlování rozdelil, smysl a moc recké gruntovni 
reči, kde toho potŕebí bylo, ukázal, pri výkladu ne jen  smysl slov, ale i v nich obsaženou 
vše v krátkosti predložil, nepéje Božské moudrosti pri všech pŕípadnostech bedlivé zna
menal, a z této krátke histórie sedmdesatoro naučení vytahl, kteráž nejhlavnejši pravdy 
pravého Iďesťanství v sobe obsahují, a vúbec samých vnitrnosti textu a historiclcých pŕí- 
padností, bez násilí vyvedená jsou.“20

To znamená, že ide o výklad biblického (pôvodne gréckeho) textu s tým, že dôraz sa 
kladie na doslovný a prenesený zmysel. Keďže žáner „pŕemyšlování“ dopĺňa tzv. malý 
žáner modlitby, autor exegézou sleduje širšie intencie — priviesť veriaceho k pokániu * 29 30

38 O Istech a chytrostech ďábelských, s. [3], ’ *
29 O Istech a chytrostech ďábelslcých, s. [17], . . .
30 Pŕemyšlování s výkladem a naučením o utrpení Ježíše Krista. 1744, s. 2.
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a nasledovaniu Krista. Preto možno v „píemyšlování“ vidieť aj formu presvedčovania 
(Curtiov výraz forma tractandi).31

Táto žánrová forma je príznačná aj pre štvrtý a piaty oddiel spisu Evanjelicltý budič 
Srdce.

Pri oddieloch, v ktorých sa formou dialógu konfrontujú rozdielne názorové stano
viská, prichádza do úvahy žáner sporu. Jeho typické znaky vykazuje kompozícia oddielu 
Milostivé navštívení Boží\ predhovor s expozíciou {Pŕedmluva k všechném čtenámm), 
vlastný spor (Rozmlouvání učitele s posluchačem) a j ednoznačný záver (Každodenní do
máci modlitba v obecné nouzí)?2

Spis O Istech a chytrostech ďábelských je text argumentatívneho typu, preto by sme 
ho mohli žánrovo charakterizovať ako forma tractandi, ale obsahom -  podľa našej mien
ky -  sa blíži skôr k novozákonnej epištole čiže apoštolskému listu. Už v novozákonnej 
dobe sa list stal „normatívnou stránkou kresťanských náboženských textov“. Bol 
prostriedkom komunikácie a nahrádzal osobnú prítomnosť. Slúžil k sprítomneniu apoš
tolského svedectva alebo prorockého napomenutia.33 34 35 Predstavu o takejto „službe“ lištu 
(„dobromyslné probuzováni slcrz kresťanské korrespondencie a psání“) mali aj pietisti.34

List mohol mať tiež podobu paraenetickej -  zväčša tematickej — kázne, ktorá pôso
bila na vôľu a city veriaceho. Poukazuje na to rukopisná poznámka M. Institorisa-Mošov^ 
ského, ktorá hovorí, že časť textu O Istech a chytrostech ďábelslcých sa zhoduje s „Frey- 
linghausenovou postilou“. 35 abys vedel, kterak toto naučení k pravému užitku svéinu 
obrátili máš, predložím tobé to, jednoho kresťanského učitele slovy...“ .Spomínaným 
kresťanským učiteľom je pravdepodobne nemecký pietista Johann Anastasius Freyling- 
hauscn (1670 - 17.39). ' . V
"■ Pri koncipovaní textov boli uplatnené princípy a pravidlá rétoriky (organizácia textu 
a štylistické prostriedky). Iba prostredníctvom nich možno objektívne posúdiť autorskú 
stratégiu. Rétorické figúry sú signifantmi estetickej stránky textu. Vyjadrenie súvekej 
predstavy o takejto kvalite textu nájdeme v spise Pfemyšlování s výkladem a naučením 
o osmerým blahoslavenství (druhý spis Meditationes sacrae), kde sa pri novozákonnej 
Kázni na hore vyzdvihuje spojenie vznešeného obsahu s jednoduchou formou: „Tu jest 
nejvétší vznešenost veci,, s nejvyší, ačkoli dokonalou a nevybornéjší sprostností spojená: 
Odkud když jednou tranquebaršti missionarii jednotnú umelému, malabärskému poetovi 
tato slova: Blahoslavení chodí duchem, nebo j  ej ich jest Jcralovství nebeské, predložili, 
aby je  v svuj vznešený poetický spúsob mluveni proméňil, on toho dovesti nemohl,“36 .

. 31 CURTIUS, Efinst Róbert: Evropslcá literatúra a latinský i/récfové/c. Praha Triáda, 1998, s. 242.
32 „Od traktátu i dalších žánru se však v dôsledku dialogické formy liší dynamičtčjším, sdčlnčjším a pritaž-

livčjším podáním, blížícím se dramatu“ (ČORNEJ, Petr: Hádání. In: MOCNÁ, Dagmar -  PETERK.A,
Josef a kol.: Encyklopédie literárních žánru. Praha — Litomyšl : Paseka, 2004, s. 226).

33 „Prestožc na novozákonní listy nemôžeme apľikovat typológii listú literárních, je zfetelné, že nejde o tex- 
‘ ty narativní, ale argumentativní, pnčcmž každý tvorí pŕirozený literárni*’celok“ (POKORNÝ, Petr:

Literárni a teologický úvod do Nového zetkona. Praha : Vyšchrad, 1993, s. 153).
34 Evanjelicky Budič Srdce. 1744, s. 102.
35„Hacc ct scquentiae totidem nobis leguntur in Frcilinghausii Poštillis super Textus Epistolius pro

Dominica XXI post Trifnitatis]“ (O Istech a chytrostech ďábelských, s. [17]).
36 Pfemyšlování s výkladem a naučením o .osmerým blahoslavenství. 1738, s. [5 — 6]. „
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V súvislosti s estetickou stránkou textu treba upozorniť najmä na názornosť (eugenia), 
ako zložku slovesnej stránky reči (elocutio), ktorá podľa Aristotela vypôsobuje také výrazy, 
ktoré označujú predmety v ich činnosti a živosti. (,Jdázornost tedy podie mého mínénipu- 
sobi tukové výrazy, je ž  označujípredmety v jejich činnosti a živosti.“)21 Quintilianus neskôr 
označil názornosť za rečnícku ozdobu.37 38 39 ,Jlázomostje sice, aspoň jakjá  to chápu, ve vypra- 
vování velkou prednosti, když se má néco pravdivého nejen ŕíci, ale jaksi primo ukázat, 
avšak múže být podŕízena jasnosti.“29 Vďaka názornosti sa stáva reč živšou a jasnejšou. 
Tomáš Akvinský vo svojom komentári k Sentenciám napísal, že kvôli názornosti používa 
básnik obrazný spôsob vyjadrovania.40 Názornosť pokladal za ozdobu veci aj J. A. Komen- 
ský.41 Základ literárneho zobrazenia v Milecových spisoch tvoria často vizuálne prvky.

„Když se človek k témto menším vécem namluviti dává, činíj ako had, kterýž kdyžjen nej- 
prv hlavu pňtiskl, celé plslcé telo za sebou táhne. Malým Icvasem dá se celé tésto nakvasi- 
ti, malou jiskrou celý les spáliti, a človeka tak o jeho svobodu pripraviti, že ták málo 
stoji V jeho vuli, aby opét vstal, jako kámen není spúsobný sám sebe zastaviti, když se 
jednou z vysokosti pŕikrého vrchu húleti počal. “42 43 -'

Toto sú — aspoň fragmentárne naznačené — možnosti literárnohistorickej diskusie 
o Milecovom traktáte (O Istech a chytrostech ďábelských), ktorej cieľom je zoznámenie 
sa s podobami traktátovej literatúry v 18. storočí.

PRAMENE

Meditationes sacrae. (Konvolút). Lyceálna knižnica UK SAV v Bratislave, sign. 3537:
1. Evanjelicky budič srdce, záležející v šesti latkách. 1744. 134 s.
2. Pŕemyšlování s výkladem a naučením o osmerým blahoslavenství, kterým Pán Ježíš své kázaní na hore 

začal, v kterých se každé slovo svetle vyjadruje, sama vec predstavuje a vykládá, i jinc pravdy odtud 
vyvodí, všccko pak k vzdčlání vynakládá. 1738. 128 s.

3: Pŕemyšlování o sedmi poslcdních slovích ukrižovaného Ježíše; s pŕídaVkem o tajemství zákona z strany
zločincú povešených na dŕevč. [Hale] 1738. 152 s.

4. ’ Pŕemyšlování o sedmi poslcdních slovích ukrižovaného Ježíše; s pŕídavkem o. tajemství zákona z strany
zločincú povešených na dŕevč. [Hale] 1738. 152 s. - , *>

5. Evanjelium Izaiáše o Narazení Krista Pána, kap. 9, 6. Jako též o jeho potešení plném jménu Immanuel, 
v zvláštních pŕemyšlovánich predložené a k vzdčlání vydané. [Hale] 1744. 204 s.

6. Spasitedlné reči Pána Jcžiše vysvetlené a k vzdčlání vydané. 1745. 231 s.
7. O lstčch a chytrostech ďábelských. [19 s.]

37 ARISTOTELES: Rétorika. Poetika. Praha : Petr Rezek, 1999, s. 214.
38 QUINTILIANUS, Maximus Fabius: Základy rétoriky. Praha : Odeon, 1985, s. 368.
39 Quintilianus, c. d., s. 192. '
40Curtius, c. d., s. 244. - i : . . . ■
41 „Ozdobami včcíjsou .zvláštnosť, tj. novost toho, co se pŕednáší, .pŕípadnosť, tj. aktuálnosti a jädínosť,

tj. názomost. Nástroji názornosti jsou verismus (,po částkách nččeho'výčítánť) ä hypotyposis (,cirkum- 
štancií jadrné vyčítání, aby se poslucháči zdalo, ne žc poslouchá, ale že sc divá na vôci“), tedy jevy napo- 
máhající včtší cxplicitnosti a obraznosti sdčlení“ (KŔAUS, Jifí: Rétorika v déjiriách jazykovékomunika- 
ce. Praha : Academia, 1981, s. 114), :

43 O Istech a chytrostech ďábelských, s. [4 -  5].
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Pohyb mezi žánry (Ctení traktátu O Istech a ehytrostech ďábelských 
z literárnévedné perspektívy)
JAN MALURA Ostravská univerzita

Ústav pro česlcouTiteraturuAV ČR, Praha '

Následující pŕíspévek nemá být „hotovou“, argumentačné uzavŕenou štúdií, jeho 
podoba je dána diskusním charakterem našeho setkání. Nejprve pripomenú pozici pojmu 
„traktát“ v českém uvažování o starší literatúre, dále naznačím možnou metódu a cíle 
žánrového zkoumání a nakonec se pokúsim o ctení traktátu O Istech a ehytrostech ďábel- 
slcých z hlediska žánrovosti. Zámémé ponechám stranou (až na drobné vyjimky) nábo- 
žensko-historický kontext Milecova díla.

I .

Pojem traktát (tractatus) se vytrvale užívá v českém uvažování nad literatúrou starší 
doby, píedevším epochy stredoveku a husitství, méné raného novoveku. K jeho hlubší 
žánrové reflexi se však naše literárni, historické a filologické bádání uchylovalo jen výji- 
mečné, dosud nejdukladnéji ve stati Eduarda Petru Traktát a rečjalco žánry české litera
túry 15. stoleti.'

Jmenovaný olomoucký badatel mnohokrát deklaroval, že žánry stredoveké literatú
ry je treba odvodit pŕímo ze samotného textového materiálu, ä to jednak ze stredoveké

1PETRÚ, Eduard: Traktát a reč jako žánry české literatúry 15. stoleti. In: Vzdálené hlasy. Olomouc : Votobia,
1996, s. 118-129. ;
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