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Spirituálno-religiózne orientovaná literárna 
tvorba v stredoeurópskom priestore je spätá 
s vývojom a kresťanskou tradíciou na tomto 
území. Vplyv a význam náboženstva sa tak stali 
dôležitým impulzom aj pre formovanie národ-
ných sebaobrazov. Stále viac aktuálna je diskusia 
o význame literárnej tvorby autorov spojených 
s religiózno-spirituálnymi hodnotami z hľadiska 
vytvárania vlastného kultúrneho obrazu. Aj ten-
to rozmer bol podnetom k vytvoreniu publiká-
cie Spiritual-Religious Literature Through the Lens 
of Comparative Imagology (Duchovno-náboženská 
literatúra v optike komparatívnej imagológie), 
na ktorej sa podieľal kolektív autorov z Fakulty 
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre – Žofia Bárcziová, Ján Gallik, 
Dominika Hlavinová Tekeliová a Lenka Tkáč-Za-
báková, a to s cieľom prispieť v zmysle kompa-
ratistickej imagológie k odstráneniu stereotyp-
ných predstáv a ideológií. 

Anglicky písanú monografiu, ktorá je jed-
ným z výstupov špičkového tímu Stredoeurópske 
medziliterárne vzťahy, vydalo koncom minulého 
roka vydavateľstvo Masarykovej univerzity Muni-
press, ktorého knihy sú od roku 2021 indexova-
né v databáze Scopus. Publikácia ponúka súhrn 
informácií a poznatkov o kresťanskej tradícií 
spätej s misiou solúnskych bratov Cyrila a Meto-
da, obohatený o výskum historického vývoja slo-
venskej a maďarskej katolíckej literatúry s presa-
hom k novším imagologickým prístupom. Ob-
sahovo je členená do troch kapitol, ktoré spolu 
tematicky súvisia, vzájomne na seba nadväzujú, 
a tak vytvárajú konzistentný celok. 

V prvej kapitole Cyril and Methodius as Slo-
vak Image (Obraz Cyrila a Metoda) je priblížená 
christianizačná misia solúnskych bratov na Veľ-

kej Morave, vnímaná aj ako kresťanská, kultúr-
na, národná či štátna. Významnou súčasťou 
tejto kapitoly je aj výskum jednej z najstarších 
literárnych pamiatok napísaných v staroslovien-
skom jazyku, ktorou je Proglas. „Východiskom 
pre definovanie nastoleného problému bude obraz 
sv. Cyrila a Metoda ako „nášho“ verzus „cudzieho“ 
v umeleckej literatúre a literárnej vede“1 (s. 8). Pro-
stredníctvom obrazu sv. Cyrila a Metoda mono-
grafia definuje poslanie solúnskych bratov nie-
len ako kresťanskú a kultúrnu misiu, ale aj ako 
národnú misiu. Poskytuje odpovede na vyššie 
položené otázky na základe binárnych opozícií. 
Sústreďuje sa na dve kultúry – latinskú a byzant-
skú, na analýzu slovanského jazyka a rozmani-
tosť z hľadiska translatológie. Zameriava sa tiež 
na ideologickú interpretáciu cyrilo-metodskej 
tradície z perspektívy národnej identity a po-
núka pohľad na jej historický vývin od prvých 
náznakov, politických zmien až po súčasnosť. 
„Zatiaľ čo niektorí teoretici považujú cyrilo-metodskú 
tradíciu za mýtus, niektorí historici (najmä cirkevní) 
označili cyrilo-metodskú tradíciu za čisto náboženskú 
činnosť a poslanie. Pravdou je, že sv. Cyril a Metod 
sú dôležitými postavami v našich dejinách pri budo-
vaní národnej identity“ (s. 32). Veľký význam mal 
z hľadiska imagológie obraz sv. Cyrila a Metoda 
v 18. a 19. storočí medzi štúrovcami. 

Informačne bohatá je aj druhá kapitola Com-
parative Imagology and Catholic Literature (Kompa-
ratistická imagológia a katolícka literatúra) zame-
raná na tvorbu autorov slovenskej katolíckej mo-
derny. V ich dielach badať okrem abstraktných 
symbolov a motívov cesty, ticha, sily a lásky aj 
dominantný motív národa, odkazujúceho na tisíc 

1 Preklad citátov z angličtiny: autorka recenzie.
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rokov starú kresťanskú tradíciu: „[...] dominant-
ným motívom však bol ten, ktorý vytvoril „sebaobraz“ 
o národe, odkazujúci na tisícročnú kresťanskú tradí-
ciu, teda motív dôležitosti, osobitosti a autochtónnosti 
slovenského národa“ (s. 39). Užitočnou časťou tejto 
kapitoly je interpretácia vybraných textov, ktoré 
vznikali v období pred a počas druhej svetovej 
vojny, v období vojnového Slovenského štátu, 
a preto ide o texty s národnou povahou, ponú-
kajúcou reflexiu literárnych obrazov, klišé, ná-
rodných symbolov, mýtov a pod.

Tretia kapitola Hungarian Catholic Literatu-
re in 1920s–1930s (Maďarská katolícka litera-
túra v 20.–30. rokoch 20. storočia) poukazuje 
na okolnosti historického vývoja maďarskej ka-
tolíckej literatúry, na interpretáciu tohto pojmu, 
reflexiu a hodnotenie literárnej kritiky. Príno-
som je tiež detailná analýza tvorby L. Mécsa, 
prezentujúca systém myslenia autora úzko spä-

tého so slovenskou i maďarskou katolíckou lite-
ratúrou z dvadsiatych rokov 20. storočia. V jeho 
tvorbe dominovali kazateľské, ale aj epické 
a anekdotické básne. Ako sám Mécs tvrdí, posla-
ním jeho tvorby bolo prorokovať dobro, pokoj, 
evanjelium a vytvoriť poéziu v službách spolo-
čenstva. Toto literárne poslanie bolo zastúpené 
v jeho poézii v podstate bez zmeny od raných 
štádií jeho kariéry a počas celého života. 

Monografia obsahuje množstvo podnetných 
informácií o danej problematike, pričom vzhľa-
dom na svoj interdisciplinárny charakter má po-
tenciál osloviť nielen odborníkov na literatúru, 
ale aj vedcov z iných spoločenskovedných odbo-
rov. Čitateľ z nej dokáže načerpať mnoho po-
znatkov o niektorých bielych miestach na mape 
stredoeurópskych literatúr a vďaka jazyku, 
v ktorom je monografia napísaná, môže priblí-
žiť problematiku najmä zahraničným čitateľom.
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