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Pri príležitosti 70. výročia narodenia organizuje Ústav slovenskej literatúry SAV podujatie,
ktorým si chceme pripomenúť vedecké aktivity Gizely Gáfrikovej (1945 – 2014) i aktuálny
stav bádania v oblastiach, ktorým sa venovala počas svojho pôsobenia v SAV.
Gizela Gáfriková sa sústredila na intenzívny výskum literatúry obdobia baroka. Z prvej
výskumnej etapy pochádza antológia slovenskej barokovej poézie Já miluji, nesmím povídati
(1977). Akademickými vydaniami diel Hugolína Gavloviča – Valaskej školy mravúv stodoly
(1989) a Kresťanskej školy (2013) – významne posunula doterajšiu úroveň slovenskej
textológie. K popularizácii Gavlovičovej literárnej tvorby prispela výbermi Naučenia
o dobrých mravoch (1987) a O dobrých mravoch (2004). V početných štúdiách a článkoch sa
zaoberala najmä otázkami poetiky a žánrových vlastností barokovej prózy, analýzou
textových prameňov duchovnej piesne a problematikou literárneho jazyka v 17. – 18. storočí.
Integrálny pohľad na výskumný profil autorky poskytuje publikácia Zabúdané súvislosti
(2006). S kolektívom spoluautoriek vydala komentované vydanie prameňov
z predhistorického štádia formovania uhorsko-slovenskej literárnej historiografie Pannonia
docta / Učená Panónia (2003). V záverečnej etape svojho výskumného pôsobenia zostavila a
na vydanie pripravila dva zborníky Posledné veci človeka (2010) a Hugolín Gavlovič a jeho

dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte (2013), ktoré sú významnými príspevkami
k dejinám slovenskej duchovnej kultúry.
Okrem literárnej vedy sa sama venovala literárnej tvorbe. Vydala básnickú zbierku Potichu
(1974), ktorá vyšla opäť v rozšírenej podobe a bez cenzúrnych zásahov (2008). Pozoruhodné
sú aj jej preklady z francúzskeho, latinského a poľského jazyka.
Ambíciou nášho seminára je poukázať na dôležitosť a význam vedeckých a editorských
aktivít Gizely Gáfrikovej pre výskum dejín slovenskej literatúry a súčasne aj ukázať, ako na
výsledky jej mnohostranného bádania nadväzujú nasledujúce generácie literárnych vedcov
a kde, do akých problémových polí sa výskum ňou sledovaných otázok situuje dnes.
Prosíme záujemcov, aby prihlášky na vedecký seminár s názvom svojho príspevku zasielali
do 15. októbra 2015 na e-mailové adresy:
Erika.Brtanova@savba.sk
Olga.Vanekova@savba.sk

