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KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY KAZATELŮ
RANÉHO HUSITSTVÍ
Pavel

Soukup

Pro husitské reformátory mělo kázání velký význam. Studie vychází z teze, že právě
velký důraz na kázání zajistil husitskému učení spolu s určitými komunikačními
strategiemi širokou sociální odezvu. Centrálním předmětem výzkumu je struktura
a forma dochovaných latinských a staročeských kázání, především textů Jana Husa
a Jakoubka ze Stříbra. K rekonstrukci komunikačních procesů tedy nejsou využity
pouze metahomiletické prameny, ale i výzkumem doposud opomíjená kázání jako
taková. V sermonech ad clerum a ad populum konstatuje autor výstavbu textu
zaměřenou na posluchače stejně jako myšlenkové vzory typické pro homiletiku.
Analýza pak jasně ukazuje selektivní přebírání vysoce scholastických homiletických
metod v husitských kázáních. Tento výsledek má význam především pro komparatistické zařazení raného husitství do církevních reformních snah té doby.

O LIDECH A HROBECH
MÍSTO P O H Ř B U V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ P O Z D N Í H O
STŘEDOVĚKU
Hana

Pátková

Příspěvek se zabývá otázkou, jaký význam byl přikládán místu pohřbu v městském
prostředí pozdního středověku. Dosavadní mezinárodní i domácí výzkum vycházel
z toho, že místo pohřbu mělo výraznější pozici pouze v myšlení šlechty. Přes svůj
nevelký počet ovšem dovolují písemné i hmotné prameny jinou interpretaci: pouka
zy na specifické představy o místě pohřbu a výzdobě náhrobku dovolují udělat si
zpětně obrázek o speciálně nikdy nezmiňovaném normálním případu. Výzkum pra
menů z různých českých měst různého konfesního ražení dokazuje, že v pozdním
středověku bylo místu pohřbu důležité i pro nešlechtice. Stejně jako v případě šlech
ty přitom hrála centrální úlohu památka na zesnulé předky a členy rodiny.

BAROKNÍ NÁBOŽENSKÁ
A REKATOLIZACE
Jiří

BRATRSTVA
ČECH

Mikulec

Studie seznamuje s dějinami náboženských bratrstev v Čechách mezi lety 1620
a 1783. Autor přitom definuje náboženské bratrstvo doby českého baroka a prová
dí typologii 878 konfraternit, které jsou pro uvedené období v českých zemích dolo
ženy. Dále se zabývá úlohou bratrstev v procesu rekatolizace v 17. století a vyzdvi
huje jejich převážně pomocnou úlohu. Zároveň ale také upozorňuje na vysloveně

