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Dňa 21. novembra 2017 sa v Malom kongreso-
vom centre SAV uskutočnil vedecký seminár 
Kázne a reči. Seminár sa konal v rámci 1. Medzi-
národného sympózia literárnovednej slovakis-
tiky, ktoré v dňoch 20. 11. 2017 – 24. 11. 2017 or-
ganizoval Ústav slovenskej literatúry SAV a o. z. 
Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci 
s ďalšími partnermi. Seminár Kázne a reči bol 
usporiadaný v spolupráci s Ústavom pro čes-
kou literaturu AV ČR v Prahe a bol výstupom 
z grantu VEGA 2/0170/14 Kázne a reči. Homi-
letická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte sloven-
ského literárneho vývinu. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V úvode podujatia vystúpil Martin Braxato-
ris (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava) 
s príspevkom Motív prarodičovského prekliatia 
a obnovy dôstojnosti v homiletickej tvorbe cyri-
lo-metodskej literárnej školy, v ktorom z hľadiska 
rétorických, poetologických, filozofických a te-
ologických aspektov sledovaných literárnych 
motívov vymedzil viaceré princípy myšlienko-
vej organizácie skúmaných textov. Osobitne sa 
zameral na podoby a typy súvisiacich antropo-
logických konceptov v staroslovienskych ho-
miletických pamiatkach vo vzťahu k ich pat-
ristickým východiskám a tiež k rétorike ako 
fundamentu dobovej intelektuálnej a literár-
nej kultúry. Eva Frimmová (Historický ústav 
SAV, Bratislava) sa vo svojom príspevku Kázeň 
Richarda Bartoliniho na Prvom viedenskom kon-
grese v roku 1515 zaoberala obsahovým a literár-
no-kritickým rozborom kázne (reči) R. Bartoli-
niho v Dóme sv. Štefana pri príležitosti dvojitých 
zásnub vnukov cisára Maximiliána Ferdinan-
da a Márie s deťmi uhorského a českého kráľa 

Vladislava II. Jagelovského Anny a Ľudovíta. 
Mária Májeková (Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava) sa v príspevku Réto-
rická a poetická stránka kázní Leonarda Stöckela 
zamerala na vzťah homiletických diel Pravidlá 
na zostavenie kázní a Postilla k pravidlám an-
tickej rétoriky a na ich ďalšie (humanistické, 
reformačné, didaktické) rozmery. Podala pri-
tom analýzu Stöckelových rétorických a poe-
tických zručností, ktoré sa premietli do jeho 
kazateľskej tvorby.

V ďalšom bloku zaznel príspevok Anety 
Kubalovej (Filozofická fakulta Univerzity Pa-
lackého, Olomouc) Kazatelská aktivita Matthia-
se Hoëho von Hoënegg během jeho pobytu v Praze 
(1611 – 1613), ktorý sa sústredil na homiletic-
kú produkciu tohto kazateľa počas jeho po-
bytu v Prahe v rokoch 1611 – 1613. Referentka 
predstavila Hoëho naratívnu a argumentačnú 
stratégiu v rámci jeho kazateľskej tvorby, ktorú 
sledovala v rovine budovania konfesionálnej 
identity a snahy vyrovnať sa s novou multikon-
fesionálnou situáciou a tiež v rovine konštruk-
cie politického kázania, t. j. spôsobu, akým Hoë 
uplatňoval svoj postoj k svetským autoritám. 
Daniel Soukup (Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Brno – Centrum judaistických studií Kur-
ta a Ursuly Schubertových, Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého, Olomouc) vystúpil s prí-
spevkom Sancta curiositas: obraz Židů v postile 
Štěpána Františka Náchodského (1676 – 1721), 
v ktorom podal analýzu Náchodského inšpirač-
ných zdrojov a polemicko-etnografických po-
stupov, ktoré extenzívne využíval a napájal sa 
nimi na tradíciu súdobej kresťanskej hebreisti-
ky. Jeho záujem o židovské témy tiež zasadil do 
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163kontextu extirpačnej politiky od osemdesiatych 
rokov 17. storočia. Uzatvoril, že kritická analýza 
Náchodského kazateľského gesta nás núti prob-
lematizovať predstavy o dobovom antijudaiz-
me a o úlohe katolíckého kléru pri jeho utvára-
ní. V závere bloku predniesla Jana Maroszová 
(Knihovna Vysoké školy ekonomické, Praha) 
príspevok „Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou 
zdravé učení...“ (2 Tim 4,2). Barokní kazatel Cyril 
Riga OP (1689 – 1758), v ktorom poukázala na 
neskorobarokové špecifiká Rigovej homiletic-
kej produkcie, ilustrovala štýl jeho duchovných 
rečí a tiež jeho názory na formálne a obsahové 
zásady kazateľskej tvorby.

V nasledujúcom bloku vystúpila Radmi-
la Prchal Pavlíčková (Filozofická fakulta Uni-
verzity Palackého, Olomouc) s príspevkom 
O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřeb-
ních kázáních v období konfesionalizace. Cieľom 
referentky bolo osvetliť spôsoby utvárania pa-
miatky zosnulého prostredníctvom funerálne-
ho média, rolu konfesionálne vymedzeného 
diskurzu dobrého umierania, konfesionálnej 
polemiky a roly vieroučne dištinktívnych prv-
kov pri utváraní takejto pamiatky. Vychádzala 
pritom zo štúdia tlačených pohrebných kázní 
zo 16. a prvej polovice 17. storočia, ktoré ana-
lyzovala z hľadiska reprezentácie vyznania zo-
snulých a tiež ich konfesionálno-polemického 
a disciplinačného potenciálu. Porovnávala ar-
gumentačné stratégie pohrebných kazateľov 
rôznych konfesií v Čechách a poukazovala na 
analogické postupy kazateľov z konfesionálne 
zmiešaných miest. Ďalej predniesla svoj príspe-
vok „On nic zlého neudělal...“ (Luk. 23:41): Jan 
Hus uprostřed skandálu. Pohřební kázání Valen-
tina Ernsta Löschera nad zavražděným knězem 
Hermannem Joachimem Hahnem a krize protes-
tantismu Iveta Coufalová (Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého, Olomouc). Venovala sa 
v ňom dobovému vytváraniu paralel medzi ži-
votom životom Jána Husa a protestantského 
kazateľa Hermanna Joachima Hahna (ktorého 
zavraždil katolícky konvertita Franz Läubler 
dňa 21. 5. 1726), pričom sa zamerala na analýzu 
pohrebnej kázne nad zavraždeným, ktorú pred-
niesol Valentin Ernst Löscher. V závere bloku 

zaznel príspevok Eriky Juríkovej (Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity, Trnava) s názvom 
Štýl, motívy a inšpiračné zdroje v pohrebných 
rečiach z prostredia jezuitskej Trnavskej univer-
zity. Referentka sa v ňom venovala problema-
tike pohrebných rečí, ktoré vydala akademická 
tlačiareň historickej Trnavskej univerzity pri 
úmrtí významných cirkevných hodnostárov 
či mecénov akadémie. Príspevok sa zameria-
val na analýzu štýlu a motívov spomínaných 
útvarov a na identifikáciu inšpiračných zdrojov 
ich autorov. Referentka hľadala odpovede na 
otázku, ako, za akých okolností a v akom ča-
sovom rozpätí od úmrtia konkrétnej osoby sa 
reči vydali tlačou, kto boli autori a aký vzťah 
mali k zomrelému i univerzite.

V rámci ďalšieho bloku sa konala prezentá-
cia kníh Jany Maroszovej (Vera mundi lumina), 
Miloša Sládka (Slovo ze srdce jejich) a Radmily 
Prchal Pavlíčkovej (O útěše proti smrti). Autori 
prezentovaných kníh pritom vystupovali ako 
referenti aj v rámci samostatných príspevkov 
na seminári. Po prezentácii vystúpil Miloš Slá-
dek (Katolická teologická fakulta Univerzity 
Karlovy – Památník národního písemnictví, 
Praha) s príspevkom Nedělní homiletika rané-
ho novověku a tradiční perikopní systém. Zák-
ladom príspevku bola jeho rozsiahla štúdia, 
ktorú v júli 2017 vydal Památník národního 
písemnictví. Referent v rámci svojho vystú-
penia konštatoval, že štúdium nedeľných po-
stil raného novoveku nie je možné bez dobrej 
znalosti niektorých teologických otázok, a to 
predovšetkým v oblasti tradičného perikopo-
vého systému. Uviedol, že základným typov 
nedeľných kázní v českom prostredí sú tema-
tické kázne a tematické kázne s konceptuálny-
mi prvkami, pričom každá z perikop potenci-
álne aktualizovala niekoľko teologických tém. 
Uzatvoril, že tematická šírka bola v rôznych 
prípadoch rozdielna, pričom konceptuálne 
prístupy pomáhali tematický záber niekedy 
až prekvapivo rozšíriť. Nasledoval príspevok 
Gabriely Mihalkovej (Filozofická fakulta Pre-
šovskej univerzity, Prešov) Deixa a žáner kázne 
na konci 18. storočia. Juraj Fándly a Jozef Ignác 
Bajza, zameraný prevažne na lingvistickú ana-
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lýzu použitia deiktických prostriedkov vo Fán-
dlyho a Bajzových kázňach vydaných tlačou 
na konci 18. storočia. Referentka sa sústredila 
na oblasť personálnej a sociálnej deixy, teda 
na analýzu prostriedkov, pomocou ktorých sa 
v kázňach odkazuje na účastníkov komuniká-
cie a ich status, rolu, vzťah. Príspevok Angely 
Škovierovej (Lekárska fakulta Univerzity Ko-
menského – Univerzitná knižnica, Bratislava) 
Kazateľská tvorba ako nástroj formovania člo-
veka. Sociálne a národnostné aspekty v latin-
ských a slovenských kázňach 18. – 19. storočia 
sledoval koreláciu medzi jazykom kázní a nimi 
pertraktovanou problematikou. Zameriaval sa 
na význam sociálnych a národnostných aspek-
tov vo vzťahu k jazyku kázní ako prostriedkov 
ovplyvňovania verejnej mienky v období pre-
chodu od latinčiny ako cirkevne preferované-
ho jazyka k národným jazykom. 

V záverečnej časti seminára prezentovala 
výsledky svojho výskumu Oľga Vaneková (Ústav 
slovenskej literatúry SAV, Bratislava), ktorá vy-
stúpila s príspevkom Latinská pohrebná reč pe-
dagóga bratislavského evanjelického lýcea Daniela 
Michnaia. Autorka sa venovala charakteristike 
pohrebnej reči D. Michnaia venovanej peda-
gógovi evanjelického lýcea v Bratislave Jáno-
vi Grosovi (1759 – 1839). Reč, prednesená pri 
smútočnej slávnosti organizovanej bratislav-
ským evanjelickým lýceom 11. 1. 1840, vyšla 
tlačou v tom istom roku. Autorka analyzovala 
reč z hľadiska uplatnenia základných charak-
teristík žánru oslavnej reči, panegyriku, a vy-
užitia záväzných toposov, ako sa sformulovali 
od antických čias, a poukázala na autorovu ak-
tualizáciu východiskového žánru. Nasledoval 
príspevok Michaely Šátkovej (Filozofická fa-

kulta Masarykovej univerzity, Brno) Nevyda-
né úlomky kázní Štefana Moyzesa z obdobia jeho 
pôsobenia v Záhrebe. Prednášajúca analyzovala 
dva útržky chorvátskych kázní Štefana Moy-
sesa z rokov 1829 – 1851, ktoré by mali doplniť 
zbierku jeho (slovenských) kázní, ktoré vydal 
František Richard Osvald roku 1897. Príspevok 
sa zameriaval na predstavenie obsahu, štruktú-
ry, možných interpretácií a kontextov zachova-
ných zlomkov kázní. Seminár uzatvoril príspe-
vok Eriky Brtáňovej (Ústav slovenskej literatúry 
SAV, Bratislava – Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity, Trnava) Mysliteľská osobnosť Jána 
Kollára v reflexii vlastných kázní. Referentka 
predstavila svoje závery, ktoré sa týkajú naj-
rozsiahlejšieho (dvojzväzkového) diela Nedělní, 
svátečné a příležitostné Kázně a řeči (1831, 1844). 
Všímala si kvalitatívnu rovnocennosť a hodno-
tovú spätosť Kollárových kázní s jeho ostatnou 
básnickou a prozaickou tvorbou a tiež obsahový 
súvis jeho kázní s jeho záujmami a aktivitami 
a tiež národnými, jazykovými, kultúrno-osve-
tovými, etickými a sociálnymi otázkami, kto-
rým sa počas svojho života venoval. 

Seminár potvrdil, že pri výskume umelec-
kej prózy je dôležité prihliadať na homiletické 
žánre a literárne diela, ktoré ich reprezentujú. 
Príspevky referentov a následná diskusia sved-
čia o tom, že kázne ako plnohodnotné literár-
ne diela je žiaduce spoznávať v intenciách do-
bových estetických meradiel a konvencií a so 
zreteľom na dobový kontext, ktorý zachované 
texty sprítomňujú. Vďaka podujatiu si domáci 
i zahraniční odborníci vymenili poznatky a ná-
zory na témy, ktoré si slovenská literárna histó-
ria všíma menej, ako by to zodpovedalo dobové-
mu literárnemu významu kazateľského žánru.


