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1  Barokní kazatel a konceptuální kázání 

Barokní kazatel cvičený v rétorice si uměl velmi dobře poradit s tématem ká-

zání, jeho zpracováním a kompozicí. Rétorické figury a tropy užíval bravurně, maje 
vždy na mysli persvazivní záměr a jeho uskutečnění. Baroko vneslo do všech druhů 
umění dynamiku, talentovaní kazatelé ji dokázali uplatnit i ve slovesném umění. 

Kazatel, jehož řečnické umění představíme, pochází z jižních Čech, narodil se 
v Písku 1683. Celý svůj produktivní život strávil v šumavské farnosti Dobrš nedale-
ko Volyně. Jeho působení spadá do období vrcholného a pozdního baroka mezi 
léty 1706 až 1751. Jméno Ondřej František Jakub de Waldt bývá citováno 
v souvislosti s konceptuálním kazatelstvím. Psal latinsky i česky. Česká kázání se 
dochovala v jediném souboru, Chválořeč neb kázání na některé svátky a obzvlášní 
roční slavnosti… (1736). Poprvé o něm zevrubně psal Josef Vašica koncem 30. let 
20. století (1938; 2. vyd. 1995, s. 227 − 243). Jako jeho první editor vydal osm ká-
zání ze zmíněného souboru pod názvem Chválořeči (1940). Mnohem později 
(1997) přibyla edice dalších dvou kázání,1 zásluhou bohemisty, znalce a propagá-
tora baroka Alexandra Sticha a editora Radka Lungy. Konceptuální kazatelství vy-
cházelo z předem připraveného návrhu, náčrtu v určitém pojetí. Kazatel se inspi-
roval úryvkem z Písma, rozvinul myšlenku tohoto výroku a k jeho potvrzení využil 
citátů z některého duchovního autora. Základem konceptu býval i překvapivý ná-

                                                           
1  Kázání byla připravena pro druhé sympozium Dobrš 97 pořádané v červnu toho roku o kazateli Waldtovi 

v jeho působišti. K 250. výročí Waldtova úmrtí vyšel roku 2002 sborník příspěvků z tohoto symposia, viz seznam 
literatury.  
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pad. Kázání sváteční (chválořeči) k tomu poskytovala prostor. Zdánlivě neslučitel-
né myšlenky byly nečekaně a vtipně spojovány (srov. Sládek, 2005, s. 28, 29). 
Promluva mohla být podána i jako divadelní stylizace (tamtéž, s. 19). Waldt bývá 
označován za mistra evokace. Svým mistrným projevem dovedl posluchače pře-
nést z kostela do jiného prostředí, silně působil na jejich obrazotvornost. Narozdíl 
od jiných kazatelů využíval mnohem více ilustrativní funkce exempel (srov. Janeč-
ková – Alexová – Pospíšilová, 2011). 

 

2 Kompozice de Waldtova kázání Na den svatého Prokopa2 opata 
Po názvu kázání následuje citát z Matoušova evangelia, 19: Ej hle my opustivše 

všecko, šli jsme za tebou, který zároveň naznačuje téma. Argumentum zní: Zaklí-
nání a vypuzení sedm ďáblův. Rozsah kázání je značný, téměř 33 stran, s. 214 − 
247. Waldt se v této promluvě programově zaměřil na vyvolání silného dojmu 
u posluchačů. K tomu využil kromě rétorických a lexikálních prostředků také prvků 
dramatizace. 

Hned v úvodu kázání (s. 214 − 219) je neobvyklým způsobem nastíněno téma 
a hlavní protagonisté. Místo oslovení publika kazatel trojím opakováním hodnotí-
cího přívlastku budí zvědavost: Chudej! O bídně chudej! O příliš chudej! Po řečnic-
ké otázce „I medle kdo jest to tak chudej? graduje odpověď komparativem a su-
perlativem téhož adjektiva Aj žádný není tak chudej/ jako čert/ ten jest právě chu-
dej/ chudší/ ba nejchudší! 3 Známé přísloví chudoba cti netratí upřesňuje a tvrdí, 
že čert je zlý, proto i jeho chudoba spolu s ním je zlá. Dokud byl andělem světla, 
Angellus lucis, anděl dobrý, byl i bohatý, ale nyní jako exulant, desertus, Princeps 
tenebrarum, kníže temnosti, je chudý. Ďábel jen slibuje a vždy dává jen to, co jinde 
ukradne, je lhář. Za své dary očekává odměnu, lidskou duši s tělem (s. 214 − 215). 
Citát k tématu kázání je výrok svatého Petra, který s apoštoly šel za Kristem. 
I ostatní Svatí šli za Kristem, žili svatě a v chudobě. K nim se počítá i Prokop, na 
jehož počest Waldt káže v městě Strakonice v kostele sv. Prokopu zasvěceném. 
Antitezí vyjadřuje, jak velký rozdíl je mezi „být chudý ctnostně” a „být chudý zlost-
ně“ (s. 217). Ďáblové také opustili věčné bohatství na nebi, ale z jiných příčin. 
Chtěli se rovnat Bohu, nebo být i více než Bůh. Paralelně klade vedle sebe obráce-
né výroky: Svatí Boží včetně Prokopa opustili pro Boha zem a za to dostali nebe, 
ďáblové opustili Boha a nebe a za to dostali peklo (s. 218). Koncept umožňuje 
překvapující zvraty, a tak se tématem stává myšlenka uvedená v argumentu. Pro-
tiklad chudý kontra bohatý kazatel vysvětluje srovnáním: Kristus je chudý, protože 
má jen malé stádo dobrých duší, ďábel je bohatý, protože má velké stádo zlých, 

                                                           
2  Zakladatel Sázavského kláštera, uctívaný od 11. stol., svatořečený ve 13. stol., zemský patron. Často zobrazo-

ván, jak oře s čertem, což je symbolické zobrazení jeho vítězství nad ďábly-pokušiteli. 
3  V ukázkách z originálního tisku kázání respektujeme původní pauzovou interpunkci (/). Pravopisné úpravy 

textu jsou minimální, týkají se psaní i/y v několika slovech, u nichž uplatňujeme ohled na vžité podoby. Kvanti-
tu ponecháváme podle originálu. 
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totiž hříšníků z vyššího a nižšího stavu. A přechází k pojmu hřích. Tak jako 
z dobrého anděla učinil hřích ďábla, způsobil, že i z člověka je ďábel. A tak jsou 
dvojí ďáblové – v pekle a na zemi, vtělení a nevtělení, zavržení ďáblové a zlí lidé, 
kteří ještě mají naději být skrze pokání účastni věčného života. 

V závěru úvodu kazatel oznamuje téma kázání, ale motivy se prohodily, hlav-
ním tématem se stává vymítání ďáblů, strůjců zla. Vyzývá sv. Prokopa, aby pomohl 
napravit hříšníky. Do děje se zapojuje apostrofou: Já již strojím pluh/ nuž! vy kde 
ste jacíkoliv/ hejduci rohatí, ďáblové vtělení/ i nevtělení dejte se tu dnes najíti! 
A svatý Prokop/ buďto abyste byli dobří/ a nebo lepší/ anebo aspoň abyste nebyli 
horší/ počne s vámi vorati (s. 219). Takto si připraví scénu pro dramatizované po-
dání děje v hlavní části kázání. 

Shrňme teď, jak vypadá kompozice celého kázání. Po neobvyklém úvodu ná-
sleduje hlavní část s dramatizovanými dialogy střídanými monologickým výkladem 
s důkazy a vyvracením námitek. Důkazy hříchů hledá kazatel ve Starém i Novém 
zákoně, dokládá je analogiemi z exempel, argumentuje citáty z církevních Otců. 
Dialogy jsou rozehrávány tak, že předvolává představitele sedmi hříchů a po kaž-
dém výstupu je kárá a trestá prostřednictvím sv. Prokopa. V závěru kazatel v roli 
exorcisty rozhání všechny ďábly, zaklíná je křížem prokopským i maltézským (ve 
Strakonicích totiž působil johanitský řád). Posluchačům neděkuje za pozornost, ale 
žehná jim a posílá je z kostela s výzvou, aby řekli amen, tedy aktivně potvrdili 
pravdivost toho, co slyšeli, a přisvědčili tomu. 

 

2.1 Prostředky dramatizace v kázání o sv. Prokopu  
Dramatizaci zde chápeme jako tvárné postupy při výstavbě uměleckého díla, 

v našem případě − kázání. Jejím prostředkem je především dialogizace tex-
tu/promluvy a nabývání performativnosti (srov. Pavlovský, 2004, s. 93). Je známo, 
že dialog umožňuje přímočaře rozvíjet děj, vytvářet napětí mezi aktéry a přináší 
potřebný konflikt, který je základní hybnou silou dramatu (Veltruský, 1999, s. 74). 
Performativnost se projevuje tím, že původně nedramatický text se mění 
v dramatický. Vypravěč imituje postavu nebo postavy, mění intonaci a barvu hla-
su, užívá gest a pohybů (srov. Merenus, 2012, s. 31). 

Ke splnění svého záměru ukázat prostředky sloužící k dramatizaci promluvy 
jsme zvolili kázání, v němž Waldt předvádí boj s ďábly reprezentujícími těžké hří-
chy. V našem textu jde vlastně o dramatizaci nepravou. Autor není pouhým vypra-
věčem děje, ale účastní se jej jako jedna z postav a přejímá i fiktivní role čertů.4  

Dialog v hlavní části kázání začíná nejprve s posluchači. Užije modifikační částici 
a přací větu: Ale/ ale! Pánbůh rač nás chrániti! Evokuje představu o čertech blíží-
cích se ze všech stran: Ale/ ale čertův veliká a hrozná síla! Divní a rozliční! Divných 
                                                           
4  Při analýze textu promluvy se můžeme zaměřit jen na verbální projev, není možné hodnotit paraverbální pro-

středky (intonaci a barvu hlasu) ani neverbální prostředky (kineziku a gestiku), protože k dispozici je pouze pí-
semný záznam kázání. 
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mustrův a krojův… (s. 219). Potom se k fiktivnímu zástupu čertů obrací s otázkou: 
Co s Vámi budu dnes dělati? Odpovídá ironicky, že si vybere jen sedm čertů, těch 
„nejzpůsobilejších k orání“. 

A už divadlo začíná. Před očima přítomných rozvíjí dialog jako výslech, v roli 
exorcisty se táže a za souzené čerty odpovídá. Nejprve všech sedm ďáblů předsta-
ví, každého vyzve, aby vystoupil z řady, a každému přidá nejvýraznější atributy: 
„Vyjdi napřed ty nejrohatější a nejhroznější! za druhé vyjdi z houfu ty nejchlupatěj-
ší! atd. Silně antiteticky k řečenému působí ironicky míněná apostrofa o pěkný/ 
o krásný/ o rozmilý/ … dětí a kvítkové! a hodnocení celého výjevu: O spanilý divad-
lo! (s. 220) 

Vzápětí osloví prvního čerta představujícího hřích pýchy. Upřesňuje jeho vý-
sadní postavení mezi vybranými sedmi ďábly, dává mu několik titulů a dotírá nalé-
havě, aby promluvil. Tím zesiluje napjaté očekávání: „Nuž ty přední ty celý roty 
a holoty rohatý rabíne!“ Opakuje otázky a příkazy, užívá modální sloveso: „Musíš 
řícti tvý jméno; nevíš že jsem já kněz a exorcista?“ (s. 220). Přibývají další perfor-
mativní slovesa: „Zaklínám tebe nejošklivější duchu/ a poroučím tobě … / abys 
mně pověděl, jaký jest tvý jméno“ (s. 221). Replika A ej hle/ hrozným a křaplavým 
hlasem mně odpovídá má funkci režijní poznámky, po ní následuje fiktivní odpo-
věď čerta: „Mý jméno jest Leviáthan“. Za tzv. řeč stranou lze označit sdělení publi-
ku: Nechce zrádce pro hanbu řícti Luciper/ rádby řekl Luciper/ ale nesmí/ bychom 
se mu nesmáli/ poněvadž už není Lucifer Angellus lucis, ale Luciferus Princeps te-
nebrarum. 

Kontakt s posluchači kazatel udržuje imperativními větami: „Aj podivejte se! to 
jest ten“ … Uvádí příklady pýchy a pádu biblických postav, připomíná, jak tento 
ďábel ovlivňuje chování lidí. Tvrdá kritika lidské pýchy končí zvoláním s expresiv-
ním oslovením pyšných lidí a řečnickou otázkou: „O krumplovaní blázní a dudy 
nafouknutý! Čím jest to/ že Česká země/ o škoda/ v takovej již shnilej bídě/ a nou-
zi/ až pod uši vězí?“ Jmenuje příčiny tohoto stavu, využívá antiteze: „taková všudy 
chudobá/ a předce pejcha nesmírná. Svůj sprostnej ale cnostnej kroj Čechové hru-
bě pochovávají/ a protož taky požehnání a hojný léta jdou spat“ (s. 222). Exem-
plum o uherském faráři sice působí retardačně, nicméně končí morálním nauče-
ním a pohrůžkou. Prudce se pak obrací k čertu a vyzývá ho k odchodu: „Pryč 
s tebou rohatý kozle! … odejdi jinám/ ty bouřlivý/ a nadutý vtělený Leviáthane!“ 
V závěru dlouhého monologu vyzývá sv. Prokopa, aby zapřáhl do pluhu nejen ďáb-
la pýchy, ale hlavně ostatní pyšné roháče (lidské hříšníky), a káral i trestal je tak 
dlouho, až se polepší (s. 225). 

Kazatel a herec v jedné osobě předvolá postupně i dalších šest čertů, zosobňu-
jících hříchy lakomství (Mamon), smilstva (Asmodeus), závisti (Belzebub), obžer-
ství (Belfegor), zuřivosti (Balberit), lenosti (Astarot). 
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2.2 Výstavba monologu a dialogu, prostředky k jejich oživení 
Diskurs je tedy představen jako dramatický výstup. Řečník využívá dialogu s po-

sluchači, ale především staví na expresivním dialogu s fiktivními postavami ďáblů. 
Kromě toho se jeho řeč rozrůstá do dlouhých monologů. Přímá řeč se v monologu 
ani v dialogu textu neznačí.5 Dialogy s čerty vede kazatel ve 2. os. sg., monology 
jsou v 1. os. sg. Výjimečně se objeví 1. osoba plurálu, jíž se kazatel vřadí do spole-
čenství posluchačů, kontakt s nimi navazuje 2. osobou pl. (protož nevěřte/ jemu se 
podmániti a podpalovati nedejte! patřte na… s. 232). Jiným způsobem, např. oslo-
vením posluchačů, není kontakt udržován. 

K oživení dialogu přispívají také interjekce, adverbia a partikule. Nejvíce zastou-
peny jsou interjekce opakující se v každém výstupu: aj a ej k vyjádření překvapení 
i zvědavosti; o/ó značí kromě podivu také strach, hrůzu, odpor; ha/há upozorňuje 
a vyjadřuje překvapení i opovržení a výsměch; hle a ej hle slouží k upozornění či 
značí údiv; z němčiny přejaté phůj vyjadřuje opovržení a ošklivost. Původní adver-
bium běda ve funkci interjekce značí bolest, smutek, zoufalství i výhrůžku. Partiku-
le nuž, nužiž má význam pobídnutí, totéž značí také původní adverbium tehdy 
(„tedy”). Pronominální adv. pryč užité expresivně vyzývá k odchodu a chová se 
jako interjekce. Partikule medle6 má v otázce význam „pak“, ve zvoláních „tedy“. 

K naléhavosti sdělení a k dramatičnosti fiktivního děje přispívá opakování replik. 
Opakují se otázky a rozkazy nutící čerty ke komunikaci: Kdo jsi ty/ a jak tě říkají? Mluv! 
Pověz! Co jsi zač? Jak se jmenuješ? “ apod. Opakují se výzvy čertům, aby předstoupili 
před kněze exorcistu a před posluchače: Poď ven na světlo/ ukaž se knězi; přistup ty 
sem; ukaž se/ ať tě vidíme; Aj vyjdi ty ven šestý čerte/ postav se na plac! Zahánění čer-
tů se děje takto: Pryč s vámi! Jděte pryč! Přikazuji vám! Odstupte i hned pryč! (245, 
247). 

 

3 Stylové prostředky jazykové 
Stylové prostředky jazykové jsou ovlivněny jednak biblí a teologickými texty. 

V takovém případě se objevují tropy (metafory, metonymie, synekdochy, symbo-
ly), ale i figury (opakování, řečnické otázky). Častější jsou zde tropy diskursivního 
typu, vyjadřující postoj mluvčího k tématu, k postavám dramatizovaného textu 
nebo k publiku, především hyperbola, ironie (srov. Hoffmannová 1997, s. 120). 
K oživení kazatelova projevu však přispívají také hovorové a nářeční prvky v rovině 
fonologické, morfologické i lexikální. 

Z našeho úhlu pohledu je nejpřitažlivější rovina lexikální. Výběr slov ovlivnil 
jednak autorův záměr podat odstrašující kritiku hlavních hříchů na postavách 
sedmi ďáblů, vybraných se znalostí démonologie, jednak snaha přiblížit se publiku. 
Waldt jako jiní kazatelé kombinuje češtinu s latinou (latinské citáty a jejich české 

                                                           
5  V našich ukázkách však značíme uvozovkami dialogy kazatele s čerty. 
6  Ze spojení mne dle. 
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překlady nebo parafráze), výstižně užívá i výpůjčky z němčiny. Vzrušená mluvená 
řeč se projevuje užitím expresiv: některé přejímky z němčiny (trampl „nemotora“ 
233, liml „klacek, hulvát“, telpl „hňup, ťulpas“ 244) nebo z francouzštiny (amant 
„milenec” 231) jsou svým významem inherentní expresiva. Výpůjčky z latiny (klient 
hist. „chráněnec”, později „zákazník” 228, 232; vasall 232) chápeme spíše jako 
významově adherentní expresiva. Domácí expresiva jsou většinou inherentní 
(blázn, blaznice, holomek, nehnout, peciválek, pšíšera). Když Waldt vtipně označu-
je čerty za pekelné uhlíře, kuchtíky a kominíky, špatně zpívající muzikanty apod., 
jde o expresivitu adherentní. Expresivní jsou i některé lidové obraty, rčení a jadrná 
přirovnání v dialogu: obraty (ať víme, co si za ptáka! 229); rčení a úsloví (v bídě až 
pod uši vězí 222), přirovnání (vypiná se co páv 222; zdrží tu tejnost co pes půst 
231). 

Vlastnosti ďáblů kazatel hodnotí celou škálou kvalifikačních adjektiv, často ex-
presivně zabarvených: desubstantivních: bídný, ohyzdný, potvorný; deverbativ-
ních: zahálčivý, zůřivý; prožluklý, zhovadělý; rozbouchaný, ušišmaný aj. Některá 
z nich se několikrát opakují, rovněž jejich superlativy: nejhroznější, nejchlupatější, 
nejmrzutější, nejohavnější, nejpyšnější aj. 

 

4 Závěr 
Celé kázání je zdařilým pokusem naplnit předem promyšlený koncept. Přestože 

je poměrně dlouhé, což je dáno i tím, že tištěný text byl rozšířen zřejmě dodateč-
ně vsunutými citáty k argumentaci, ačkoli nevíme, v jaké podobě bylo ústně před-
neseno, působí přitažlivým dojmem i dnes. Zkušený řečník a skvělý evokátor před-
vedl posluchačům živé divadlo. Mistrně využil stylového rozpětí od vyššího až 
k nižšímu stylu, obratně použil stylové prostředky jazykové. Jeho názorně předve-
dená promluva chtěla před hříchem varovat, ukázat zhoubnost jeho následků, ale 
i přimět k boji s ním. Jistě alespoň u některých věřících vyburcovala svědomí 
a dobrá předsevzetí. 

 
 
Prameny: 
Ondřej František Jakub de Waldt. Na den sv. Prokopa opata [On the Days of Saint Pro-

kop Abbot] In: Chválořeč neb kázání na některé svátky a obzvlášní roční slavnosti… [Pane-
gyrics]. Praha 1736. Knihopis K16913, sign. ČK 1077, JVK v Českých Budějovicích, odd. rkp. 
a starých tisků ve Zlaté Koruně. Digitální kopie originálního tisku. 
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Resumé 
Dramatic devices used in a Baroque sermon to enhance the address 

This Baroque sermon is based on the concept of St. Procopius, a symbol of struggle with 
devils. Its author and a most inventive preacher, Ondřej de Waldt, adapted his discourse 
to a dramatic form. Although the text mainly contains his expressive dialogue with the 
fictional characters of seven devils, he also enters into a dialogue with the audience and 
puts to use long monologues and exempla. The oration is enlivened through various 
figures of speech and stylistically differentiated linguistic devices. The theme of the seven 
cardinal sins is presented as live theatre where the actor is the preacher himself playing 
several parts. 

 




