
prúdov, čo sa oslabilo až na konci tridsiatych ro
kov vďaka ohrozeniu štátu zvonicu. I. Kamenec 
konštatoval spoločný problém literárnej vedy 
a historiografie pri hodnotení tejto doby v kultúr
nych prejavoch, keďže mnohí umelci boli „ne
šťastní bezmocní účastníci udalostí, ale aj aktívni 
aktéri týchto udalostí“, u viacerých sa prejavoval 
výrazný vnútorný rozpor medzi politickým po
stojom a literárnou tvorbou, ktorý ústil až do 
akejsi osobnostnej schizofrénie. V súvislosti 
s výročiami sa vyslovil nie za spomínanie, ale za 
hľadanie príčin javov. M. Šútovec sa zamyslel 
nad emblémami a ikonami dejín šesťdesiatych 
rokov cez témy a jazyk prejavov, pričom komu
nikačný materiál prirovnal k „zapuzdreným mat- 
rioškám“. Podčiarkol potrebu dôkladnej semio- 
tickej analýzy dobového materiálu.

Dva záverečné príspevky sa venovali 
téme exilu. Michal Jareš (Ústav pre českú lite
ratúru AV ČR) predstavil spoluprácu sloven
ských a českých exilových autorov vo Veľkej 
Británii a porovnal vydania slovenských a čes
kých básnických antológií zo štyridsiatych ro
kov. Ondrej Sládek (Ústav pre českú literatúru 
AV ČR) priblížil literárnovedný exil, a to v rôz
nych obdobiach (1938, 1948, 1968) s tým, že 
poukázal na rozdielne podmienky práce spiso
vateľa a literárneho vedca mimo svojej vlasti. 
Ťažkú komunikáciu medzi domovom a svetom 
ukázal na príklade vydávania vedeckých prác 
profesora Mukaŕovského v zahraničí.

Záverečné slová Rudolfa .Chmela (Ústav 
slovenskej literatúry SAV) a Pavla Janouška 
(Ústav pre českú literatúru AV ‘ČR) definovali 
význam tohto stretnutia aj iných podobných 
podujatí: Slováci a Česi sú dva národy, ktoré 
síce žili v spoločnom štáte, no. napriek’ .tomu 
akoby im chýbala spoločná skúsenosť a v deji
nách sa míňali. Rôznosť mýtov k „osmičkám“ 
a rôznosť prežívania týchto zlomových udalostí 
viedla k inému prežívaniu iného jubilejného 
roku -  roku 1993. Má preto zmysel stretávať sa, 
keď máme toľko spoločného a súčasne rozdiel
neho, aby sme cez pohľad toho druhého spozna
li sami seba. .

Adelaida Mezeiová

Posledné veci človeka v. slovenskej kultúre 
17. -18 . storočia

Interdisciplinárny seminár usporiadaný 10. 
a 11. novembra.2008 Ústavom slovenskej litera
túry SAV pri príležitosti „vzniku Gavlóvičovej 
Školy kresťanskej,,n&áv\&7Jí\ na početné podujatia 
organizované oddelením výskumu ■ staršej „ slo
venskej litera túry tohto pracoviska a už tradične 
priniesol pohľad na slovenskú kultúru prelomu 
17. a 18. storočia z pohľadu viacerých humanit
ných disciplín -  literárnej historiografie, umeno- 
vedy, etnológie, jazykovedy a knižnej kultúry. 
Témou aktuálneho podujatia bola eschatologická 
problematika, ktorú referujúci recipovali z kul
túrnych artefaktov, počnúc literárnymi, výtvar
nými a hudobnými dielami k odborným traktá
tom a homiletickým. žánrom,, aj z teologických 
a filozofických konceptov, aj zo- všeobecnejších 
filozoficko-teologických koncepcií.

Prologický charakter mal úvodný príspe
vok františkána Juraja Mihály (OFM) Posledné 
veci človeka a františkánska spiritualita, ktorý 
priblížil otázky života a smrti z hľadiska fran- 

: tiškánskej spirituality, ako juibrmuloval Franti
šek z Assisi, „á ktorá jé pre túto rehoľu dodnes 
určujúca (postoj k smrti z perspektívy života -  
hrozba pre neveriacich a’hriešnych,- prechod do 
nového života pre kajúcnikov). Teologický po
hľad na štyri posledné veci človeka (chápanie 
smrti, posledného súdu, neba/a pekla) z pohľadu 
jezuitskej rehole ponúkla v druhom .diskusnom 
dni Zuzana Dzurňáková z Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity (Posledné veci v jezuitskej 
spiritualite). Autorka zdôraznila, že koncept po
sledných vecí človeka je  v spiritualite jezuitov 
celkovo pozitívny, nakoľko akceptuje : spásu 
človeka, v umení i literatúre sa sústreďuje na 
ikonografiu podnecujúcu meditáciu nad kvalita
mi života a možnosťou pokánia.

Širšie filozoficko-teologické koncepcie 
tvorili jadro príspevku Svorada Zavarského. zo 
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. V re
feráte Charakter eschatologického motívu v.ná- 
boženskej polemike priblížil otázky posledných 
vecí človeka, ako sa reálizujú v polemickej teo
lógii', s konkretizáciou na spisoch Martina Szen-
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tiványiho a ich recepcii. Priblížil teologické 
jadro dobovej polemiky medzi katolíkmi 
a evanjelikmi v súvislosti so smrťou a zomiera
ním, pričom zdôraznil, že v 17. a 18. storočí 
tvorila vysoká miera náboženskej citlivosti 
vhodnú pôdu pre eschatologické otázky. Feno
mén strachu zo smrti (resp. zatratenia) tak pred
stavuje dôležitý iniciačný faktor polemickej 
spisby (racionálna argumentácia, ako podporiť 
dogmu).

Gizela Gáfriková z Ústavu slovenskej lite
ratúry SAV (Etika života a smrti v Gavlovičových 
básnických skladbách) poukázala na viaceré ne
dorozumenia v literárnohistorickej recepcii 
skladieb Hugolina Gavloviča, ktoré zapríčinili 
neodôvodnenú marginalizáciu eschatologické- 
ho kontextu Gavlovičovho diela. Takýto prístup 
vyložila ako dôsledok dlhodobej absencie skú
mania Gavlovičových diel vo vzájomnej kom- 
plementárnosti, nepochopenie tvorivého záme
ru autora a vplyv vonkajších faktorov (napr. 
v päťdesiatych rokoch 20. storočia preferencia 
svetského kontextu, hodnotenie Školy kresťan
skej ako prejavu úpadkovej barokovej literatú
ry). V opozícii k nemu ponúkla interpretáciu 
Gavlovičových skladieb vo vzťahu k duchov
ným potrebám, prednostne k otázkam života 
a umierania v ich vzájomnej kvalitatívnej pod- 
mienenosti (dôraz na vitá activa), a formulovala 
tézu o uvedomelej kontrapozícii Gavlovičových 
„škôl“ vo vzťahu ku kresťanskej spiritualite. 
Z tohto hľadiska zaradila Gavlovičove skladby 
kpríkladovej literatúre, ako je  známe zo širšie
ho európskeho kontextu.

Na Gáfrikovej referát nadviazala Ingrid 
Babiková z Krajského pamiatkového úradu 
v Nitre, približujúc „Gavlovičov postoj k etic
kým problémom súvisiacim so smrťou a jeho 
filozoficko-teologické východiská“, ako infor
muje názov príspevku. Babiková vychádzala zo 

■ širšieho kontextu barokového myslenia (pred
stava človeka-pútnika, odhadzovanie bremien 
tela), od ktorého sa dopracovala ku konkretizá
cii eschatologických otázok u Gavloviča. Po
dobne ako Gáfriková zdôraznila nevyhnutnosť 
aktivity človeka pre jeho spásu a závislosť po
smrtného života od pozemského. Uvedené myš

lienky názorne manifestovala na parciálnom 
výseku Gavlovičovho diela básnickom 
prostriedku realizovanom vo vybranej skladbe 
-  tretia referujúca, Lenka Rišková z Ústavu slo
venskej literatúry SAV (Názornosť ako jeden 
z autorských postupov v Škole kresťanskej). 
V súvislosti s interpretáciou textov zo starších 
období Rišková upozornila na nevyhnutnosť 
nahliadať na ne z hľadiska dobových kritérií, 
pričom z tohto pohľadu ocenila na skladbe sku
točnosť, že jej autor sa vo výpovedi a jej stvár
není prispôsobil úrovni adresáta, čo ilustrovala 
početnými príkladmi z textu (s dôrazom na in
terpretáciu základných obrazov spojených so 
smrťou). Názornosť, integrujúcu estetickú a di
daktickú zložku textu, označila za ústrednú fi
gúru Gavlovičovej skladby.

Peter Mráz z Filozofickej fakulty Univer
zity Komeiiského v príspevku Poznámky na 
margo knihy Pavla Slamku Života i Smrti po
žehnaná památka interpretoval text avizovaný 
v názve z hľadiska jeho „fyziologickosti“ (te- 
matizácia telesnosti v texte, na základe ktorej 
dobová recepcia vyčítala Srámlcovmu textu 
oplzlosť). Mráz postavil svoj interpretačný prí
spevok na obrane proti tejto recepcii, pričom 
zdôraznil, že ide o biografický román. V diskusii 
k tomuto príspevku Erika Brtáňová upozornila 
autora na potrebu zohľadňovať pri interpretácii 
dobové konvencie, ku ktorým otázky telesnosti 
(až v zmysle medicínskeho prístupu k telu a te
lesným funkciám, predovšetkým spojeným 
s materstvom) prirodzene patria, a preto sa tre
ba vyhnúť nadinterpretácii týchto prvkov.

Vladimír Palkovie z Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v prí
spevku Umenie dobrej smrti podľa Benígna 
Smrtníka na pozadí analýzy prvej kapitoly 
Smrtníkovho nábožensko-vzdelávacieho spisu 
Kumšt dobrého úmrtí... recipoval problematiku 
eschatológie v barokovom myslení. Referujúci 
priblížil zdroje autorít a spôsob ich transpono
vania do textu (citovanie, adaptácie a alúzie na 
biblické texty, antických a stredovekých auto
rov náboženských a filozofických spisov) s dô
razom na evokáciu autentickosti, ktorá mala 
byť výrazom pravdivosti.
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Marta Kemľová z Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre plastic
ky priblížila žáner epicédiá vo vývinovom po
hľade od staroveku k baroku (epicédium -  atri
bút konečna a prísľub nekonečna) z hľadiska 
jeho podôb, transformácií, štruktúry, funkcií, 
vplyvu na iné literárne žánre, ako aj jeho tvor
cov a adresátov. Bližšie sa pozastavila pri reali
zácii epicédií v latinských zbierkach sloven
ských humanistov s dôrazom na ich osobitosti 
(vzťah k lyrike tlmený schematickosťou, topika 
a ustálené motívy u jednotlivých autorov, zo 
štruktúrno-kompozičného hľadiska nadväznosť 
na antickú tradíciu). Ukázala, ako manierizmus 
a barok v súvislosti s premenou náboženskej 
citlivosti priniesli nové stvárnenie i témy v tom
to žánri (kríž, náraz subjektívnosti a expresivity, 
narúšanie schém), produkujúce pozoruhodné 
napätie medzi autorskými stratégiami a kon
venčnými požiadavkami.

Témou epicédií sa zaoberala aj Timotea 
Vráblová z Ústavu slovenskej literatúry SAV. 
V príspevku K typológii slovenskej epicediál- 
nej (valedikčnej) tvorby prelomu 17. -  18. sto
ročia (Srdečné a valmi žalosíivé slzy...) priblížila 
realizáciu žánru vo vybranom texte, čím ilustro
vala predošlými rečníkmi zdôraznenú vlastnosť 
epicédií kopírovať štruktúru pohrebných obra
dov. Skladbu z hľadiska jej tematického záberu 
a nákladného zobrazenia rodinných vzťahov 
zosnulej označila za typ rodinnej poézie.

Epicédiá a pohrebné kázne označila Ivona 
Kollárová z Ústrednej knižnice SAV ako feno
mén vydavateľskej praxe 18. storočia v Uhor
sku, nakoľko ich vydávali všetky tlačiarne a do
konca sa stali záležitosťou konkurenčného boja 
(Pohrebné kázne a epicédiá vo vydavateľskom 
profile 18. stor.). Veľké množstvo separátne vy
daných pohrebných kázní je podľa Kollárovej 
znakom toho, že patrili k spoločenskej konvencii. 
Vydania autorka priblížila z hľadiska unifikácie 
a stereotypnosti textu, typografickej úpravy, ja
zykovej realizácie, distribúcie aj komunikácie 
medzi objednávateľmi a vydavateľmi. Rozsah 
a charakter dostupného materiálu podľa Kollá
rovej preukázateľne vyvracajú tézu, že pohreb
né kázne písali a vydávali iba protestanti, hoci

otázka recepcie týchto textov zostává nedorie
šená.

Erika Brtáňová z Ústavu slovenskej lite* 
ratúry SAV a Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity v príspevku Obraz smrti v pohrebnej 
homiletike 17. -  18. storočia na texte Kázárti 
druhé učinéné v kostole s. Mikuláše od knčr.e. 
Jana Lochmana, zprávce Cirkve Kristovi y Ne
mecké Lipči v Liptove z  roku 7(557poukázala na: 
ustálenú štruktúra tohto žánra, z ktorej názorne 
abstrahovala osnovu (Votum, Introitus, Text, 
Propositio, Exegesis locis, Aplicatio, Probuzení 
k následování, potešení, Valedikování). Zdôraz
nila, že v pohrebnej homiletike kňaz kládol dô
raz na utešenie pozostalých a v súlade s dobo
vou výchovno-osvetovou funkciou kňazov do 
nich integroval aj tieto zložky! Podobne ako Zu
zana Dzurňáková, zdôraznila optimistické lade
nie kázní spočívajúce vo viere v možné spase
nie.

Pohrebnou kázňou z hľadiska kultúmo- 
-spoločenského pôsobenia sa zaoberala Eva 
Kowalská z Historického ústavu SAV (Oživujú
ci účinok pohrebnej kázne). Charakteristiky 
tohto žánra a jeho širšieho uplatnenia ilustrova
la na dvoch textoch Daniela Hajnóczyhô, po
hrebnej reči pri príležitosti smrti Eugena Savoj- 
ského a pohrebnej reči na Karola VI. Prvá reč sa 
podľa Kowalskej stala dôležitým impulzom na 
oživenie výuky a kultivovania latinčiny v uhor
skom prostredí (Uhorsko sa málo stať ochran
com výuky latinčiny a sídlom Múz). V diskusii 
Kowalská Upozornila na to, že kým u nás majú 
pohrebné kázne rozsah zopár stránok, z Nemec
ka sú doložené stostranové elaboráty, ktorých 
súčasťou,sú okrem kázní životopisy a spomien
ky, vd’aka čomu sa využívajú ako významný 
zdroj informácií pre demografické štúdie:

Eschatologickú problematiku vo výtvar
nom umení reflektoval Jozef Medvecký z Ústa
vu dejín umenia, SAV. Barokové pohrebné cere
mónie ako alegorickú oslavu života zomrelého 
konkretizoval na epitafe evanjelickej redakcie 
venovanom Petronele Zmeškalovej (Maľovaný 
epitaf Petronely Zmeškalovej z roku 1600). 
Dielo označil za unikátne formou i obsahom, 
vyznačujúce sa rozsiahlym textovým epicédiom
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na krídlach epitafu, ktorý štruktúrou zodpovedá 
rétorike pohrebných kázní. Exponovanie cito
vého a subjektívneho hľadiska v textovej zlož
ke označil referujúci v evanjelickej redakcii 
tohto žánru za ojedinelé; ikonografické spraco
vanie zhodnotil ako zodpovedajúce dobovému 
repertoára grafických predlôh (téma súdneho 
dňa spracovaná ustálenou ikonografickou tradí
ciou inšpirovanou Michelangelovými maľba
mi).

Silvia Lauková z Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre priblí
žila dobovú kancionálmi tvorbu (Posledné veci 
človeka v barokových kancionáloch) z hľadiska 
motiviky a tematiky spojenej so smrťou v jed
notlivých spevníkoch, pričom sa bližšie sústre
dila na topické obrazy márnosti sveta (obraz 
hlinenej nádoby, ktorá sa rýchlo rozbije, ako 
symbol pominuteľného života človeka, obraz 
písania na vodu ako nestálosti sveta, biblický 
symbol popola a i.).

Gabriela Zibritová v príspevku Neznámy 
exemplár trnavského vydania príručky ars mo- 
riendi z roku 1695 (Zlatý prameň weduci 
kžiwotu wečnemu...) informovala kolegov o ná
leze plného textu významnej tlače z konca 17. 
storočia, príručky pre kňazov, ako pripraviť 
umierajúceho na smrť, ktorá bola doposiaľ zná
ma len zo sekundárnych odkazov. Podľa vlast
ných slov sa referujúca ku knihe, .vôbec jediné
mu známemu Slovenskému exemplára, dostala 
náhodou pri prehliadaní súpisov arcibiskupskej 
knižnice v rumunskej Oradey, odkiaľ sa jej po
darilo získať elektronickú kópiu. Po obsahovej 
priblížení tlače sformulovala hypotézu, že auto
rom by mohol byť Štefan Tamóčzy. Jazykovú 
charakteristiku knihy priniesla Jana Skladaná 
z Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Meto
da (Jazyková charakteristika pamiatky Zlatý 
prameň weduci kžiwotu wečnemu...). Na Zákla
de jazykového rozboru textu a identifikácie po
četných hybridných útvarov označila jeho jazyk 
ako bohemizovanú slovenčinu. Tlač podľa refe

rujúcej významne dokladá komplikovanú jazy
kovú situáciu nä Slovensku V sledovanom ob
dobí, čo opakovane zdôraznila aj v diskusii. 
Pripomenula tiež, že povahu jazyka (bez ohľadu 
na konfesijnú príslušnosť autorá) treba skúmať 
text od textu a zohľadňovať pritom aj tläčiaren- 
skúprax. -■ '

Problematiku postojov k smrti a umiera
niu takpovediac „zdola“ -  ako sa realizuje mimo 
oficiálnych náboženško-filozofických a úme- 
lecko-Iiterárnych prejavov, teda v chápaní člo
veka a jeho súkromných prejavov smútku a piety, 
priblížila Hana Urbancová z Ústavu hudobnej 
vedy SAV (Pohrebné plače a duchovné piesne; 
-  odobierky; Poznámky k poetike dvoch pies
ňových žánrov v jednom obradovom kontexte). 
Zamerala sa na fenomén paralelného uplatnenia 
dvoch žánrových foriem (pohrebných plačov 
a odobierok) vyjadrujúcich obsahovo, formál
ne, realizačné i z hľadiska nositeľov markantne 
protikladné postoje k smrti a-s ňou spojeného 
smútku. Oba žánre porovnala z hľadiska podob
ných a odlišných znakov s dôrazom na ičh poe
tiku, realizáciu a funkcie.

Zuzana Profantová z Ústavu etnológie 
SAV sa zaoberala predstavami spojenými so 
smrťou a ich manifestáciu'v sne prostredníc
tvom archetypálňyeh motívov a mytologérn1 
(Sen a veci posledné).

Citát z Hugolína Gavloviča „neni je kumšt 
dobre zemreť, ale dobre žíti“, ktorý organizátor
ky vybrali ako motto podujatia, sa ukázal byť 
leitmotívom i pointou väčšiny príspevkov. Myš
lienka smrti vnímanej ako filozofia života totiž 
v rôznych formulačných variáciách rezonovala 
v každom z nich bez ohľadu na sledovaný ma
teriál či konfesijnú príslušnosť jeho autora. Re
ferujúci v mnohovrstevhých barokových poci
toch v Súvislosti š poslednými vecami človeka 
odkryli pozitívne, optimistické nálady spočíva
júce vo viere v spasenie.

Jana Pácalová
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