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Abstrakt 
Příspěvek se nevztahuje k současné (náboženské) komunikaci, ale zabývá se náboženským 
textem, jehož vznik spadá do první třetiny 18. století. Uplatňujeme pragmalingvistickou in-
terpretaci barokního kázání. Cílem je zhodnotit, jakým způsobem dosahuje barokní kazatel 
realizace svého komunikačního záměru a jak působí na své posluchače. Prostřednictvím roz-
boru komunikačních funkcí jednotlivých výpovědí v barokním kázání dospíváme ke skuteč-
nému pragmatickému obsahu celého textu. 
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1  Úvod 
1.1  Základní charakteristika barokní homiletiky1 

V minulosti náležela kázání k nejdůležitějším slovesným dílům, jednalo se totiž 

o jeden z mála literárních útvarů, s nímž se setkávaly všechny vrstvy obyvatelstva. 
V základech většiny kázání stojí ponaučení posluchačů a funkce persvazivní. 
V umění barokního kazatele bývaly oceňovány nejen poučnost a působivost, ale 
rovněž kompozice a rozvržení základních témat. Důležitou roli hrála umělecká 
stránka kázání. Svými duchovními promluvami předváděli barokní kněží na kaza-
telně poutavé divadlo, svou řeč totiž doprovázeli i pohybem a gesty. Pro naši ana-
lýzu jsme vybrali kázání s názvem Na den svatého Víta mučedlníka Páně a patrona 
českého,2 které pochází ze souboru Nábožný horlivý vůdce do města svatého ne-
beského Jeruzalema (1720), jehož autorem je Pavel Josef Axlar. Miloš Sládek 
v předmluvě ke svému výboru barokních kázání (2005, s. 9 – 48) označuje Axlaro-
vu sbírku kázání za vrchol druhého období barokního kazatelství (90. léta 17. stol. 
a první dvě desetiletí 18. stol.), v němž se homiletika stává vedoucím prozaickým 
žánrem. V té době se o slovo úspěšně hlásí konceptuální kazatelství. Koncept měl 
především uměleckou funkci – jeho podstatou býval překvapivý nápad nebo vtip-

                                                           
1  Nauka o kazatelství. 
2  K přepisu dokladového materiálu z kázání nám slouží Vintrovy Zásady transkripce českých textů z barokní 

doby. Pro zachování jazykových zvláštností daného období se mohou v příkladech objevit odlišnosti od dneš-
ního pravopisného úzu. 
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ná myšlenka, originalita projevu, směřoval k zaujetí posluchače. Od poloviny 60. 
let 18. stol. byl koncept pokládán za přežitek, definitivní zánik přišel s nástupem 
osvícenství, jež konceptualismem pohrdalo.  

 

1.2  Pragmalingvistický přístup 
Tvůrce teorie řečových aktů, britský filozof jazyka, J. L. Austin zavedl do této 

problematiky dnes již všeobecně známé pojmy lokuce, ilokuce a perlokuce. 
Z trojlístku tvořícího komplexní akt řečový nás bude zajímat především akt ilokuční 
nebo také ilokuční síla výpovědi. Realizacemi výpovědí v konkrétních komunikač-
ních situacích o světě nejen něco říkáme, ale vždy se také snažíme dosáhnout 
u adresáta nějakého cíle. Celkový smysl výpovědi se tak skládá z jejího propoziční-
ho obsahu a její aktuální komunikační funkce (Grepl – Karlík, 1998, s. 422).  

Analyzovaný komunikát náleží ke slovesným dílům, a proto nelze opomíjet fakt, 
že od běžného užívání jazyka se užití jazyka v literatuře do jisté míry liší. 
V souvislosti s literárním/fikčním diskursem hovoří M. Hirschová o tzv. „parazitic-
kém užití jazyka“. Jedná se o „takové způsoby užívání jazyka, které (...) jsou 
,odvozené’ od primární komunikace“ (2006, s. 108). Nicméně s odkazem na  
J. Searla ještě dále uvádí (tamtéž, s. 110), že autor, ač vytváří fikci, skutečně píše 
jazykové výpovědi, lokuční akt je reálný, a proto nejsou řečové akty fikce rozliši-
telné od řečových aktů primárních.  

V Jazykovědných aktualitách představila T. Rábová (2013, s. 4n.) jednotlivé 
složky pragmalingvistického přístupu. Kromě konsituace, produkce a percepce 
mezi ně patří také interpretace. Jde o přístup, který vychází z předpokladu, že 
každá přirozená komunikace v sobě zahrnuje snahu dosáhnout určitého cíle, zá-
měru. Podle J. Hoffmannové (1997, s. 70n.) je v literární komunikaci obvykle složi-
té záměr autora zjistit; zároveň se výsledný text může podstatně lišit od autorova 
původního záměru; přesto se nelze bránit určitému průniku znalostí o autorovi 
a o jeho záměru do čtenářské interpretace. V této souvislosti se zmiňuje o tzv. lite-
rární pragmatice. 

V naší pragmalingvistické interpretaci převážně uplatňujeme klasifikaci výpo-
vědí, jejich komunikačních funkcí a postojů mluvčího představenou M. Greplem 
(1998, s. 410 – 494; 2008, s. 585 – 632). M. Hirschová má k této teorii jisté výhra-
dy, a to zejména ohledně distribuce jednotlivých komunikačních funkcí mezi klasi-
fikačními skupinami (podrobněji viz Hirschová, 2006, s. 120 – 121). Greplovu teorii 
označuje za „pragmaticko-intuitivní interpretaci“. Je pravda, že komunikačních 
funkcí výpovědí existuje velmi mnoho. Avšak ze všech pragmalingvistických pří-
stupů se právě Greplova typologie nejvíce vztahuje ke komunikačnímu záměru 
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mluvčího, dokonce vycházejíc z Austinovy, respektive Searlovy klasifikace je na 
záměru mluvčího založená.3 

 

2 Analýza komunikační funkce výpovědí  
2.1  Výpovědi s funkcí asertivní  
Pokud mluvčí realizuje výpovědi s funkcí asertivní (oznamovací), je jeho zámě-

rem obohatit vědomí adresáta o nějakou informaci. Pro úspěšné naplnění záměru 
mluvčího platí, že adresát informaci nezná, neví o ní, je pro něj nová. Mluvčí může 
zároveň usilovat o to, aby adresát akceptoval jeho stanovisko. Nejběžnější pro ty-
to výpovědi je forma konstatační. Axlar chce své posluchače přesvědčit, že jeho 
tvrzení jsou pravdivá, chce je získat pro svou víru. To se projevuje např. v těchto 
dokladech: Od lásky Kristové mně žádný živý člověk nižádnými mukami a trápením 
nebude moci odloučiti, ani mně ten meč lásky z rukou vytočiti (s. 201).  

Vnitřní složkou asertivních výpovědí jsou jistotně modalitní postoje mluvčího 
ke sdělovanému obsahu. K vyjádření těchto postojů využívá autor kázání převážně 
lexikální prostředky, např. Jak já vidím, ten meč, který náš milý Spasitel na svět 
poslati ráčil, není železnej ale ohnivej (s. 200); Ovšem žeť neopouští sebe milující, 
anobrž i o té malé dítky, jakkoliv ještě žádné své vlastní zásluhy...nemají, obzvlášt-
ní péči má (s. 202). V dalším dokladu mluvčí sice frazeologickým výrazem mírně 
oslabuje jistotu o pravdivosti svého tvrzení, avšak ihned následující výpovědí utvr-
zuje sebe i své posluchače ve svém přesvědčení: Jest ohnivý ten meč, proto že dlé 
zdání mého vyznamenává lásku, horlivou upřímností k Bohu plápolající, nade-
všechno stvoření vzhůru se pnoucí. To mé zdání potvrzují slova podání mého, 
z dnešního sv. čtení vzatá (s. 200). 

Ne všechny výpovědi s funkcí oznamovací jsou však indikovány konstatační 
formou. Mezi doklady jsme zaznamenali výpověď Nu nyní vystupme drobet vejšeji 
a udělejme tuto zavírku (s. 203 – 204), ve které sice počáteční nu4 a následné im-
perativy naznačují, že by se mohlo jednat o výzvu, nicméně z kontextu vyplývá, že 
jde o funkci oznámení nebo sdělení. Mluvčí svým posluchačům s předstihem sdě-
luje, že se chystá udělat zavírku, tzn. shrnout svůj výklad. Ve výpovědi A ať jiné 
mnohé příběhy opominu (s. 205) by částice ať rovněž mohla indikovat výzvu. Ve 
skutečnosti však kazatel oznamuje posluchačům, že další příběhy už vyprávět ne-
bude.  

V textu kázání se funkce vrství nebo může docházet k jejich prolínání. Lze na-
lézt také asertivní výpovědi, které mají svým obsahem v posluchačích vyvolat zdě-
šení, způsobit, aby se báli, např. ... stane se, že na tě přijde čeho se obáváš, ten 

                                                           
3  Komplexní textové analýze jednoho barokního kázání se věnuje článek J. Homoláče, T. Hulíkové a K. Karhano-

vé Roztrhaný šat svatého Bernarda (2003, s. 188 – 227). V článku se soustřeďuje několik odlišných přístupů 
k textu. V našem rozboru narozdíl od článku vycházíme z jiné teoretické základny a zaměřujeme se na komu-
nikační záměr kazatele.  

4  Patří k vybízecím no, na; odvoz. ponoukati, vlastně “říkat nu!” (srov. Machek, 1997, s. 402). 
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tvůj švagr, tvůj strejc, kmotr z božího dopuštění s tebou se rozkmotří a tobě i tvým 
dětem škoditi bude, a ty snad na smrtedlný posteli od Boha tehdy opuštěn budeš 
(s. 207).  

 

2.2 Výpovědi s funkcí direktivní  
Přejděme nyní k výpovědím s funkcí direktivní (výzvovou), při jejichž realizaci je 

záměrem mluvčího přimět adresáta k vykonání/nevykonání toho, co mluvčí jako 
obsah říká, přesvědčit ho. Pro výpovědi s funkcí výzvovou je nejběžnější imperativ. 

Z různých druhů výzev jsme v textu zaznamenali rozkaz: Mužně sobě počínej 
ó Víte služebníče můj (s. 206); nebo nabídku: Danieli služebníče boží, přijmi oběd, 
kterýž tobě Pán Bůh odsílá (s. 205). Vzhledem k povaze analyzovaného textu hod-
notíme ovšem výzvy nejčastěji jako rady nebo doporučení, např. Ty tehdy můj milý 
křesťane, chyť se s sv. Vítem toho ohnivého meče, který tobě dnes Kristus podává, 
a tím mečem všechno, co tvému spasení překáží zmužile porážej (s. 208). Funkce 
rady je v některých dokladech explicitně vyjádřena pomocí lexikálního prvku raději 
s povahou částice: ...jak jsi počal Krista milovati, tak jej milůj, a vol raději všechno, 
nežli jeho opustiti (s. 201). Ve výpovědi Ó Křesťane! Hleď jak pěkné latince nás tak 
malé pacholátko učí! (s. 202) nabývá imperativ spíše funkce zvolání nebo upozor-
nění. V tom nás utvrzují výpovědi, jež obsahují citoslovce upozornění hle, vzniklé 
komolením imperativního tvaru hleď (srov. Machek, 1997, s. 167): Hle jak laska-
vou, jak bedlivou péči Bůh má o nás lidí (s. 203). 

Z pragmatického hlediska může mluvčí imperativem indikovat výzvu jen tehdy, 
pokud v dané komunikační situaci existuje předpoklad, že adresát je s to výzvu 
uskutečnit. Ale v následujícím dokladu kazatel hovoří k nepřítomnému světci: 
Ó Víte! Sv. mučedlníku, braň se mužně, máš dobrý meč v rukou, nedej sobě Krista 
vzíti, sekej silně a přetínej všechno, co ti chce překážeti (s. 201). Axlar tímto způso-
bem dává posluchačům sv. Víta za vzor a chce je přesvědčit, aby neopouštěli svou 
víru.5 

Kromě imperativních forem můžeme výzvu doložit též ve formě konstatační: 
Kdo mně chce hoden býti a se mnou v nebi podíl míti, ten mně má milova-
ti...překáží-li [někdo, příbuzní] tobě Krista milovati, Krista následovati, máš se 
s ním rozhostiti, a je opustiti (s. 201). Modální slovesa chtít a mít zde vyjadřují 
volní úsilí, povinnost a nezbytnost – „musíš je (příbuzné) opustit/opusť je, chceš-li 
následovat Krista“.  

                                                           
5  Ve výpovědích takového typu se v kázání nejvýrazněji projevuje parazitické užívání jazyka (viz výše), pohybu-

jeme se na poli literární tvorby. Děje vyjádřené imperativy jsou míněny obrazně. Doslovné významy výzev není 
možné realizovat. 
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2.3 Řečnické otázky 
Hojně se v textu vyskytly výpovědi ve formě interogativní, nicméně žádná 

z těchto výpovědí nemá funkci tázací, záměrem mluvčího tedy není ptát se. Pod-
statnou část takových výpovědí představují otázky řečnické, pro barokní kázání 
zcela běžné, a to jak otázky zjišťovací, tak doplňovací. U zjišťovacích řečnických 
otázek většinou nechybí řečnická odpověď. Mluvčí má opět záměr persvazivní, 
např. A opustil-li jest jej [sv. Víta] Pán Bůh taky? Nikdy jej neopustil, ani toho oby-
čeje nemá (s. 205). Takové řečnické otázky v sobě zahrnují odstín námitky. Rovněž 
doplňovací otázky nemají v textu tázací funkce a často jsou bezprostředně násle-
dovány řečnickými odpověďmi, např. Proč i my neopouštíme našich přátel, našich 
tělesných dobrodincův, když nám k zlému radí, když nás k hříchům smrtedlným 
vábí? Proč se tudy nehodné činíme Krista a jeho věčné slávy? Proto že se bojíme, 
abychom opustíce je o všechno časné štěstí nepřišli... (s. 202). Kazatel v nich věřící 
napomíná, kárá jejich způsob života. V některých řečnických odpovědích mluvčí 
dává najevo své jistotně modalitní postoje: ...co se domníváte, kdyby jej [sv. Víta] 
někdo potkajíc se byl tázal: kdo jej v té neznámé krajině ušetří? Kdo jej živiti 
a opatrovati bude? Co by byl řekl? Já myslím, že by byl veselou tváří hned po Davi-
dovi řekl... (s. 201).  

Mezi doplňovacími řečnickými otázkami se objevilo i několik dokladů bez přímé 
řečnické odpovědi např. Mojžíš maličký dítě...bylo od svých vlastních rodičův opuš-
těno...a do řeky Nilus položeno. Kdo by byl řekl, že to nemluvňátko více z vody ven 
vyjde? (s. 202). Odpovědi jsou však již obsaženy v propozici otázky, záměr utvrdit 
posluchače ve víře je zřejmý. 

Řečnické otázky se v textu kázání opakovaně řetězí, řečnická odpověď se po-
tom stává odpovědí na všechny předcházející otázky: Nu Víte, kde jest nyní tvůj 
milý Kristus, pro kterého se na tě císař tak prudce hněvá? Opustil-li jest tě? Ne-
opustil (s. 206). 

 

2.4  Výpovědí s funkcí expresivní  
Při pronášení výpovědí s funkcí expresivní dává mluvčí adresátovi najevo své 

kladné nebo záporné stanovisko k jeho jednání. Doklady z našeho materiálu mají 
funkci výčitky, výtky nebo pokárání. Kazatel v nich vyjadřuje odmítavé stanovisko 
k chování věřících.  

Doklady s výpovědní formou interogativní bychom mohli též řadit k řečnickým 
otázkám, např. To-li jest Krista milovati? (s. 202); To jest to křesťanské srdce? To 
jest to míti evangelický ohnivý meč? (s. 207). Ve funkci výtek jsou rovněž četné 
otázkové formy s proč: Ty děvečko, proč z toho domu nejdeš, kde tak často do 
smrtedlného hříchu padáš? (s. 207). Výtky vyjádřené formou konstatační hodnotí 
jednání adresáta přísně negativně: Hle nešťastný bídáku, nemáš ohnivého meče, 
nemáš lásky, nemáš důvěrnosti, víceji miluješ bohatého přítele nežli Boha, a proto 
nejsi Krista hoden (s. 207). 
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2.5 Výpovědi s povahou sankce  
Mluvčí může adresáta upozorňovat na negativní důsledky jeho jednání. Jedná 

se o výpovědi v konstatační formě s rázem sankce, jež je v nich explicitně formulo-
vaná: přijde na to, že když tě Kristus pro tvé hříchy opustí, také na tebe světskou 
hanbu, chudobu a žebrotu, a posledně i věčné zahanbení dopustí (s. 207 – 208). 
Kazatel realizuje tyto výpovědi nejen se záměrem pokárat hříšníky, ale zejména 
chce své posluchače vyděsit/postrašit. Povahu sankce mohou mít výpovědi 
s funkcí výhrůžky nebo varování, nicméně v našich dokladech mluvčí už nevaruje, 
nýbrž se stoprocentní jistotou tvrdí, že přijde sankce. Svou funkcí by se tedy tyto 
výpovědi nejvíce blížily výpovědím asertivním. 

 

3 Závěr  
Kázání bylo v barokním období nejdůležitějším žánrem, v němž se uplatňoval 

český jazyk ve veřejné komunikaci. Pro svůj záměr využíval autor kázání, Pavel Jo-
sef Axlar, výpovědi s rozmanitými komunikačními funkcemi. V textu jsme zazna-
menali v různých jazykových formách výpovědi, jejichž funkcí bylo např. oznámení, 
tvrzení, výzva, rada, doporučení, námitka, výtka, upozornění, varování atp. Svá-
teční kázání vzniklo nepochybně za účelem oslavit sv. Víta a dát ho věřícím za pří-
klad. Axlar však neopomněl sledovat svůj základní cíl, opakovaně přesvědčovat své 
posluchače o prospěšnosti katolické víry jako jediné cesty k nesmrtelnosti. Kromě 
poučení a přesvědčování lze v Axlarově kázání postřehnout další záměr. Je jím 
evokace bázně a strachu. 

Zastavme se ještě u samotného „naplnění“ autorova záměru a zmiňme se 
o třetí složce komplexního řečového aktu – perlokuci. Perlokučním aktem je 
v podstatě míněn efekt, který má pronesená výpověď vyvolat u adresáta. V našem 
případě si můžeme položit otázku, zda posluchači dobře rozuměli komunikačnímu 
záměru kazatele. Zda se však po vyslechnutém kázání v souladu s katolickou vírou 
chovali, už není záležitostí lingvistiky. 
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Resumé 
The Intention of Communicating and its Fulfilment in the Baroque Sermon 

The paper deals with analysis of one Baroque sermon dating back to the first third of the 
18

th 
century. In the Baroque period the sermon was the most important genre in which 

the Czech language was used in public communication. The article deals with the 
pragmatic interpretation of a Baroque text which was written for several purposes. The 
author follows his essential aim by repeatedly trying to convince his audience of the 
benefits of the Catholic faith. The evocation of horror and fear seems to be the important 
part of the preaching text´s message. In addition, its intention is to praise Saint Vitus. 

 




