
VĚDECKÁ KONFERENCE

16. května 2023

od 9:30 hod. v budově Evangelické teologické fakulty UK
(Černá 9, Praha 1)

V únoru tohoto roku uplynulo 500 let od narození Jana Blahoslava, jedné z nejvýznam-
nějších osobností jednoty bratrské. Jako humanistický vzdělanec, vynikající znalec ma-
teřského jazyka, dějepisec, autor duchovních písní, teolog a bratrský biskup Blahoslav 
výrazně ovlivnil nejen směřování svého společenství, ale svým dílem zasáhl do několika 
oborů. Ovlivnil vývoj češtiny, domácí konfesní dějepisectví i hudební kulturu. Podporou 
knihtisku, ivančického gymnázia a vzdělávání bratrského duchovenstva pozvedl úro-
veň obecné vzdělanosti. Jeho překlad Nového zákona se stal základem Bible kralické, 
jednoho ze symbolů identity moderních českých protestantů. Svým dílem si vysloužil 
respekt již u svých současníků, a to i za hranicemi svého konfesního společenství. 
V současné historiogra� i bývá považován za pokračovatele Lukáše Pražského a před-
chůdce Jana Amose Komenského. S Lukášem jej pojila pastorační horlivost při správě 
jemu svěřených duší, upřímný zájem o budoucnost celé církve i energie, kterou do 
jejího vedení vkládal, s Janem Amosem Komenským šíře intelektuálních zájmů i vášeň, 
s jakou neúnavně tvořil. Osobnost a dílo Jana Blahoslava jsou dodnes předmětem zá-
jmu odborníků různých oborů a nejnovější výzkumy ukazují, že potenciál, jaký nabízejí 
modernímu bádání dobové prameny, ještě zdaleka nebyl vyčerpán.

Zájem o účast na konferenci oznamte, prosíme, do 8. května 2023 na e-mailovou adresu:
just@hiu.cas.cz.

PROGRAM

9:30 přivítání a zahájení konference (děkan ETF UK Jan Roskovec)

9:40–10:00 Zdeněk Nešpor: Obrazy Jana Blahoslava v českém dějepisectví a ve 
společnosti

10:00–10:20 Jiří Just: Historiogra� cké dílo Jana Blahoslava v kontextu písemnictví 
jednoty bratrské

10:20–10:40 diskuse

10:40–11:00 přestávka na kávu

11:00–11:20 Eliška Baťová: Blahoslavova redakce dialogu V den prchlivosti Páně 
v kontextu bratrského využití performativních liturgických žánrů

11:20–11:40 Veronika Sladká: Problematika vztahu textu a výzdoby náboženských 
písní na příkladu bratrských kancionálů z roku 1564 a 1576 

11:40–12:00 diskuse

12:00–13:30 přestávka na oběd

13:30–13:50 Christine Marianne Schoen: Ringen um Legalität – ein melanchtho-
nisch geprägtes Gelehrtennetzwerk als Brücke zwischen Utraquismus 
und Brüderunität und sein Ein� uss auf die böhmische Konfessionsbil-
dung

13:50–14:10 Jan Amos Dus, Robert Dittmann: Jan Blahoslav a překlad Nového zá-
kona 

14:10–14:30 Robert Dittmann: Jan Blahoslav a český jazyk

14:30–15:00 diskuse

15:00–15:15 přestávka na kávu

15:15–15:35 Tabita Landová: Vzdělávat kazatele je jako otesávat lžičku: Rétorika 
a teologie v Blahoslavově teorii kázání

15:35–15:55 Jindřich Halama: Kdo ženy nemá, pečuje o to, což jest Páně (1K 7, 32). 
Morální pro� l služebníků církve podle Jana Blahoslava

15:55–16:15 diskuse

ca. 16:15 zakončení konference

„Otec a vozataj lidu Páně v jednotě, 
muž veliký a znamenitý“

Osobnost a dílo Jana Blahoslava 
v pohledu dnešních vědních disciplín


