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NICOL, Martin. Einander ins Bild setzen : Dramaturg ische Homiletik. 
Göttingen : Vandenhoeck et Ruprecht, 2002. ISBN 3-525-60289-8. 
 

V roku 2002 vydal Martin Nicol  svoju programatickú publikáciu 

dramaturgickej homiletiky pod názvom Einander ins Bild setzen: 

Dramaturgische Homiletik, ktorá estetickú homiletiku posunula výrazne 

ďalej do praktickej podoby. Spolu s Alexandrom Deegom vydali o tri roky 

neskôr (2005) ďalšiu knihu pod názvom Im Welchselschritt zur Kanzel, 

ktorá ponúka mnoho úvah a podnetov pre prax dramaturgickej homiletiky.  

Už vyše desať rokov aj na základe tejto knihy (a neskoršie aj tej druhej, no 

ideový základ tvorí táto prvá) sa uskutočňuje ďalšie homiletické 

vzdelávanie nemeckých evanjelickej farárov v kazateľskom seminári v Braunschweigu.  Aj kvôli tomu 

si chceme predstaviť Nicolovu knihu v tejto recenzii. 

Kniha pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole (21 -71) predstavuje Nicol svoj program 

dramaturgickej homiletiky. V druhej kapitole (75 -133) ponúka impulzy pre stvárňovanie kázne 

v zmysle dramaturgickej homiletiy. Tretia kapitola (137 -151) je venovaná didaktike kázne. 

Cieľom dramaturgickej homiletiky je podľa Nicola obnova kázňovej kultúry. Za týmto účelom 

siaha po osvedčených doterajších homiletických prácach, ale aj po novej paradigme. Opiera sa 

o recepčnú estetiku a o poznatky Novej homiletiky (New Homiletic) z USA a prikláňa sa k estetickej 

paradigme. 

Estetická paradigma kázeň posúva do blízkosti umenia. Nicol hovorí o kázni ako o „umení 

medzi umeniami“ (29). Má to dôsledky pre pochopenie kázne i pre jej praktizovanie. Je proti 

deduktívnej  kázni , ktorá len chce o niečom informovať, ale ide mu o to, „aby sa veci samé diali“(32). 

Takáto kázeň sa prinajmenšom podľa Nicola pokúša napr. nie o potešovaní hovoriť, ale potešovať. Pri 

takejto kázni nejde o to, „aby sa pravda viery vysvetľovala (deduktívne), ale aby sa skúsenosti viery 

zdieľali (induktívne)“ (25). Ide tu o to, aby sa poslucháči vťahovali do kázňového pohybu a sami 

mohli počas kázania získavať poznatky a skúsenosti. Ide mu o induktívny kázňový model, podľa 

ktorého poslucháči, keď počúvajú kázeň, akoby sa vydávali na objavnú cestu. 

Kázeň podľa týchto predstáv je stvárňovaný pohyb. Paradigmou pre kázeň už nie je 

akademická prednáška s tézami a argumentmi, ale film s jeho pohyblivými obrazmi. V tomto pohybe 

je potrebné objavovať napätie a ho stvárňovať. Napätie je v samotnom biblickom texte, medzi 

biblickým textom a životom i ďalšími kontextami. Tento zámer sa objavuje  v pomenovaní tejto 

homiletiky ako dramaturgickej homiletiky. Len tam, kde objavíme v slovách, obrazoch a príbehoch 

Biblie napätia, môže aj naša kázeň byť napínavá. Skúmaniu biblického textu z tohto hľadiska sa preto 

venuje veľká pozornosť. Na kázeň sa pozerá ako na inscenovaný text, ktorý sa tak stáva udalosťou. 

„Kázeň nehovorí o udalostiach viery, ale je sama, v každom prípade potenciálne, udalosťou, v ktorej 

Boh ľudí vťahuje do svojej skutočnosti.“ (47) 
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Ak sa kázeň  chápe ako umenie medzi umeniami, aj kazateľ sa posúva do polohy umelca. 

Miestom prípravy kázne už nie je len písací stôl, ale ateliér. Tu spracúva skúsenosti a dojmy zo života 

a stvárňuje ich. „V homiletickom ateliéri sa kázeň už nepíše ako akademická prednáška. 

V homiletickom ateléri sa  kázeň stvárňuje na umelecké dielo ústnej komunikácie“ (112). 

Ako si kázeň v homiletickom ateliéri pripraviť a akú štruktúru má mať, vysvetľuje Nicol  

pomocou analógie s tvorbou filmu a na základe podnetu od amerického homiletika Davida Buttricka. 

Film pozostáva zo scén a kázeň tiež z jednotlivých  pohyblivých sekvencií .Buttrick používa termín  

„Move“, ktoré sa ťažko do nemčiny a teda i slovenčiny prekladá. Nevhodné je  použiť „odsek“, lebo to 

pripomína prednášku. Move naproti tomu evokuje pohyblivé obrazy vo filme (moving pictures ). 

A kde sú Moves (pohyblivé sekvencie), nesmie chýbať  „Structure“, ktorá spája jednotlivé sekvencie 

(Moves) do jedného celku kázne, je to určitý scenár  či plán kázne. Pri tvorení filmu po nakrútení scén 

nastupuje jeho strihanie. Uvažuje sa, ako majú byť jednotlivé scény pospájané, aby sa vytvoril 

napäťový oblúk. Niektoré natočené veci sa vynechajú. Podobne je to pri „Structure“  počas prípravy 

kázne. Je potrebné uvažovať ako ju začať i skončiť a ako sa dosiahne usporiadaním jednotlivých 

sekvencií (Moves)  napäťový oblúk. 

Okrem práce s Moves a Structure sa v dramaturgickej homiletike  pracuje aj s termínmi titulok 

a prostriedok.. Pri robení kázne sa  pri vypracovávaní jednotlivých sekvencií (Moves) hľadá primeraný 

titulok, ktorý má vyjadriť špecifický pohyb tejto sekvencie a naznačiť napätie, ktoré v ňom je. A po 

formulovaní titulku, sa  má hľadať prostriedok, spôsob  primeraného vyjadrenia. Nepomôže ani 

najkrajší titulok, ak nenájdeme vhodné slová na jeho  realizáciu. 

A tak, ako hľadáme titulok pre jednotlivé sekvencie, titulok hľadáme aj pre vznikajúcu kázeň. 

Tým do nášho zorného poľa sa dostane celok kázne, jeho Structure. Tu sa pýtame: Aký pohyb sa 

vyvíja od začiatku do konca kázne? Je teologický primeraný? Zodpovedá biblickému textu? Majú 

poslucháči šancu sa do tohto pohybu dostať? A po titule sa hneď pýtame na prostriedky. Ako majú za 

sebou nasledovať jednotlivé sekvencie (Moves)? Lineárne alebo  špirálovite? Je tu opakujúci sa 

hlavný motív? Ako vyzerajú prechody, ktorými spájame jednotlivé sekvencie? Ideme podľa 

naratívneho plánu alebo mimo neho? 

V tretej kapitole je predstavený americký model ďalšieho vzdelávanie farárov v homiletike 

v USA i navrhovaný program pre ďalšie homiletické vzdelávanie evanjelických farárov  v Nemecku, 

podľa ktorého už sa desať rokov aj uskutočňuje v Braunschweigu. 

Ako hodnotiť Nicolovu dramaturgickú homiletiku? Nicol patrí k predstaviteľom estetickej 

homiletiky. Estetická homiletika priniesla pre obnovu kázne mnohé podnety, ktoré je dobre využiť. 

Ale považovať ju za jedinú správnu formu dnešnej homiletiky – čo niektorí robia – a zabudnúť 

predovšetkým na dôrazy kerygmatickej, ale i rétoricky orientovanej homiletiky, by bolo chybou. 

V čom vidia  viacerí po desiatich rokoch od vydania Nicolovej knihy jej  prednosti? Je to 

v dôraze na neoddeliteľnosť obsahu a formy, čo je aj typické pre estetickú paradigmu. Inšpiruje 



RECENZIA: M. NICOL – EINANDER INS BILD SETZEN : DRAMATURGISCHE HOMILETIK  

 

 81 

k novým experimentom a vedie ku kreativite a učeniu sa od rozličných druhov umenia. . Vidí úzku 

súvislosť medzi kázňou a liturgiou ako „cesty v tajomstve“ . Ponúka praktický návod na tvorenie 

kázní i navrhuje program pre ďalšie homiletické vzdelávanie. 

Výhrady sa objavujú voči preceňovaniu len voľne hovorenej  kázne a  induktívnej formy 

kázne. Meyer-Blanck vo svojej recenzii  v tejto súvislosti trefne poznamenáva, že sú zlé prednášky, 

ale aj zlé filmy. A sú rovnako aj dobré prednášky, pri ktorých sa komunikatívne rozvíjajú myšlienky 

a oslovia poslucháčov. 
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