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Úvodu a Závěru -  rozčlenil do dvou částí. Prvou nazval příznačně Pokus o překonání 
dichotomie, druhou prostě Mikuláš Konáč z Hodiškova.

Poválečná literární historie, navazující na meziválečnou pozitivisticky orientova
nou generaci učitelů, chápala českou literaturu jagellonské doby jako rozdělenou do 
svou skupin. Prvou tvořili tzv. latinští humanisté, tj. intelektuálové patřící většinou 
mezi příslušníky katolické šlechty, kteří tvořili a korespondovali latinsky, druhou tzv. 
národní humanisté, spisovatelé převážně měšťanského původu a utrakvistického vy
znání, kteří psali česky. E. F. Couceiro problém nevnímá tak zjednodušeně. Všímá si 
osobností, které se z této klasifikace vymykají, a své pochybnosti demonstruje na díle 
Mikuláše Konáče, který se právem jev í jako obtížně zařaditelny.

E. F. Couceiro nejprve obecně zkoumá protiklady, které zřetelně rozdělovaly ja 
gellonskou společnost a kulturu. Šlo o kontroverze mezi utrakvismem a katolictvím,
0 významy v užívání češtiny a latiny, o přetahování národovců s kosmopolity, o sou
peření mezi měšťany a příslušníky šlechty. Všechny tyto rozpory byly přítomny
1 v díle Mikuláše Konáče. Zdá se však, jak  E. F. Couceiro tušil, že nebyly nepře- 
kročitelnou překážkou kontaktů a spolupráce. Jistě byl Konáč nezaměnitelným čes
kým literátem, ale zejména jeho překladatelské dílo se obracelo nejen ke středověké 
náboženské literatuře, ale čerpalo i z líhně renesanční a humanistické slovesnosti 
(Bocaccio, Petrarca, Aeneas Sylvius Piccolomini, Beroald). Jako nakladatel, tiskař 
a podnikatel dobře pochopil význam češtiny pro svou živnost. Sledoval humanistic
kou latinskou literaturu, ale věděl, že v Čechách nemůže úspěšně konkurovat záplavě 
importovaných latinských knih z Německa. Položení důrazu na latinské humanistic
ké písemnictví by mohlo být obchodně zničující. Povýtce k latině se obracející tiskař 
jako Johann Frobenius (Basilej) by v Čechách neměl šanci.

Konáč se sice nábožensky vymezoval jako utrakvista (vydával rád důležitá husit
ská díla), ale překládal i spisy katolických autorů, a dokonce přeložil a vydal protihu- 
sitskou kroniku Eneáše Sylvia, pozdějšího papeže Pia II., který dobře znal české po
měry. Rozhodně nebyl pevným a rozhodným utrakvistou, jak naznačuje jeho kolísání 
(např. Rozmlúvanie o vieře) a dedikace některých děl katolickým šlechticům (např. 
Janu Staršímu z Hodějova) či dokonce katolickým panovníkům (Vladislavu a Lud
víku Jagellonským). Není pochyb, že opět šlo o obchodní kalkul, záštitu, která by při
lákala kupce. Instinkt podnikatele se projevil i ve vztahu k nepovolené Jednotě bratr
ské. Sice k ní měl v lecčems blízko (Rozmlúvanie o vieře), ale jakmile i uvědomil, že 
by takové sympatie mohly být pro jeho podnikání nebezpečné, změnil postoj. Od 
roku 1515 podporoval náboženskou politiku českého státu, a dokonce se stavěl proti 
Jednotě, ale i dravě pronikajícímu luterství (Dialogus, List Pravdy, O pohnuti praž
ské',rzi).

Konáč vyšel z městského prostředí. Produkce jeho nakladatelství byla určena měš
ťanské společnosti, ale sám ve svých literárních dílech, jak  upozorňuje E. F. Coucei
ro, vědomí tohoto společenství, tuto sounáležitost, nesdílel. Dokonce ani nereaguje na 
spory, které v pohnutých dobách jeho působení měli měšťané s rytíři a šlechtou. Ne
dával si vyšších cílů; péče o obecné dobré, znějící tak naléhavě u Václava Píseckého 
a mladších Jana Stránského a Jiřího Melantricha, nebyla pro něho hodnotou, která by 
stála za konflikt. E. F. Couceiro postřehl Konáčovu malost překrývanou podnikatel
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skou dravostí. Konáč toužil po společenském vzestupu; nástrojem cesty vzhůru mu 
byla jeho prosperující ž ivnosti lavírující literární činnost. Dočkal se úspěchu; získal 
erb i přídomek a držel funkci dvorského místosudího.

Konáčovo kolísání mezi závazky vůči víře a pragmatickou cestou za komerčním 
a společenským úspěchem upozornily na slabiny ostře kresleného obrazu humanistic
kého hnutí v Čechách. Dosavadní model výkladu byl znevážen jeho jednostranností. 
Třebaže studie E. F. Couceira problémy spíše skicuje, než dokazuje, jde správným 
směrem. Je třeba se znovu ptát, kritizovat znehybněla schémata. Milan Kopecký jako 
hlavní tvůrce ideologizovaného obrazu Mikuláše Konáče z Hodiškova ustoupí do 
pozadí.

Pavel Spunar (Praha)
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Pracovníci Kabinetu pro studium dějin českého divadla, specializovaného pracoviště 
Institutu umění -  Divadelního ústavu, po vydání lexikonu Starší divadlo v českých 
zemích do konce 18. století -  Osobnosti a díla (Praha 2007) dovedli svou práci na 
dlouholetém projektu České divadelní encyklopedie k dalšímu významnému počinu. 
Spojili své síly s teatrology z Rakouské akadem ie věd (Institut für Kulturwissen
schaften und Theatergeschichte) a také dalšími zahraničními vědci a pracovišti (ze
jm éna s Hubertem Reiterrerem, projekt Österreichisches Biographisches Lexikon der 
Akademie der W issenschaften, s Bärbel Rudin, teatroložkou zabývající se proble
matikou východních regionů střední Evropy) a podstatně rozšířili i svoji autorskou 
základnu. V následujících zhruba pěti letech bylo původní dílo přeloženo do němči
ny, biogramy osobností a charakteristiky děl byly obohaceny o nově zjištěné infor
mace z archivních pramenů (a to v mnoha případech i dost podstatným způsobem) 
či o nové interpretační pohledy a byla aktualizována bibliografická část hesel. Nový 
lexikon vyšel ve spolupráci s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd v prestižní 
řadě Theatergeschichte Österreichs a nabízí pod poněkud pozměněným hlavním titu
lem i jinojazyčnému publiku komplexní pohled na divadelní život v našich zemích od 
nejstarší doby až do konce 18. století.

Zřetel na jazykový aspekt díla a s ním spojený široký dosah je  třeba u vědecké 
syntézy tohoto typu hodnotit velmi vysoko. Divadlo (jakož ostatně i literatura, výtvar
né umění nebo hudba) v českých zemích od středověku přes humanismus, baroko
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a klasicismus, jak  v úvodu zdůrazňují i sami editoři, má z větší části charakter nadná
rodní (odhlédneme-li od některých čistě domácích fenoménů divadelní tvorby, např. 
lidového divadla provozovaného vemakulámím jazykem), a to z mnoha nesporných 
důvodů. Pro středověkou kulturu byl typický je jí univerzalismus pramenící z jednoty 
náboženství, jazyka, společných dějin a z živého styku kultur. Jeho dokladem a vý
sledkem bylo společné přejím ání a rozvíjení motivů v hrách psaných v latině a ve 
vemakulámích jazycích v dobách, kdy oblasti střední Evropy tvořily jednotný územ
ní celek. Tento aspekt nebyl nijak oslaben ani v období raného novověku. České 
země byly po více než dvě století dějištěm divadelních akcí nadnárodních církevních 
řádů, křižovatkou cest, stálejším působištěm nebo jen zastávkou na štaci cizích ko
čovných divadelních společností. Výrazné vybočování z úzce národního rámce tvor
by potvrzují i hudební peregrinace skladatelů oper za živobytím, na druhé straně an
gažmá, pobyty zahraničních umělců, m ecenášů, ředitelů divadelních společností 
u nás. D ivadelní tvorba ve starším období tak byla těsně spojena mnoha vazbami 
s evropskou kulturou a byla jejími podněty silně formována. Kulturní transfer ve star
ším období nebyl v žádném případě výhradně jednostranný. Umělecké hodnoty a im
pulsy byly přinášeny nejen k nám, ale byly od nás i exportovány a recipovány daleko 
za našimi hranicemi. Namátkou na tomto místě jmenujme například osobnosti a fe
nomény jako J. A. Komenský, K. Kolčava, F. X. Brixi, J. D. Zelenka, význam půso
bení stálého profesionálního souboru v Českém Krumlově pro divadelní kulturu na 
jihu střední Evropy a další.

Práce na lexikonu ležela především na bedrech několika kmenových pracovníků 
Divadelního institutu, odborníků na starší divadlo. Adolf Scherl se podílel téměř na 
stovce hesel z oblasti barokní profesionální činohry a z hudebně dramatické oblasti. 
Alena Jakubcová, editorka či spolueditorka obou vydání, zpracovala rovněž hesla 
z oblasti hudebně dramatické a z okruhu jazykově německého divadla osvícenské 
doby, Vojtěch Ron se věnoval problematice lidového pašijového divadla, Magdalé
na Jacková vytvořila biogramy osobností z oblasti řádového a školského di'vadla. 
Medailony jim i zpracovaných osobností se opírají o jejich dlouholetý pramenný vý
zkum, který vedl v několika případech k syntetickým monografiím, jejichž výsledky 
byly do lexikonu podstatným způsobem zapracovány. Z nich nejzávažnější je  prů
kopnická práce A d o l f a  S c h e r l a  Berufstheater in Prag 1680-1739  (Wien 1999). Pro 
řádové drama 1. poloviny 18. století je  zásadní kniha M a g d a l é n y  J a c k o v é  Divadlo 
jako  škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v prvn í polovině 18. 
století (Praha 2011), pro lidové divadlo kniha V o j t ě c h a  R o n a  Lidové pašijové diva
dlo v českých zemích (Praha 2009). Kromě tohoto jádra je třeba zmínit ještě další mo
nografické práce, jež  byly v díle využity: kniha M a r g it y  H a v l íč k o v é  Profesionální 
divadlo v královském městě Brně 1668-1733  (Brno 2009) a A l ic e  D u b s k é  Dvě stole
t í  českého loutkářství. Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18 
století do roku 1945 (Praha 2004).

Slovník byl ve výběru hesel upravován jen  minimálně. Přidáno bylo jen  heslo 
Anna Maria Borchers, vypuštěny byly například Vrchlabské pašije. Podstatně však 
byla rozšířena hesla o ředitelích a hercích kočovných společností, a to zejména díky 
spolupráci s Bärbel Rudin (hesla: J. Fasshauer, A. Elenson, F. Berner, R. Browne,
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F. H. Bulla, J. F. Deppe, J. C. von Eckenberg, A. J. Geissler, J. Green, J. C. Haacke, 
S. F. Koberwein, J. F. Müller, C. J. Nachtigall, C. A. Paulsen, H. Rademin, W. Roe, 
J. Ch. Spiegelberg, C. E. Velten, K. F. Zimdar), popř. s Christianem Neuhuberem 
(heslo: J. G. Gettner von Göttersberg).

Editoři v předmluvě upozorňují na skutečnost, že dosud existuje množství nezpra
covaných pram enů a že bude v budoucnu možné do hesláře zařadit i další tvůrčí 
osobnosti. To je  obecný problém dějin kultury a vzdělanosti v českých zemích hlav
ně v období baroka, neboť tato doba byla ze zřejmých důvodů dlouhou dobu badatel
sky zanedbávána. Nyní se však situace zlepšuje, výzkum a tempo při získávání no
vých poznatků se velmi zrychluje. M ohli bychom tak poukázat na některé další 
autory, o nichž se v současnosti objevují dílčí studie. Uveďme například premonstrát
ského opata ze Žďáru nad Sázavou, mecenáše umění a dramatika Václava Vejmluvu 
(1670-1738) nebo cisterciáckého opata Jana Kristiána Aloise Mickla (1711-1767), 
dramaticky činného v latině i v němčině v době jeho studií u jezuitů v Praze. Vzhle
dem ke zvolené koncepci, že „do lexikonu byli zahrnuti i čeští rodáci, působící v di
vadelní sféře za hranicemi českých zemí,“ však není jasné, proč se do lexikonu ne
dostal významný humanistický teoretik dram atického um ění a dram atik Jacobus 
Pontanus (1542-1626), který toto hledisko splňuje. Narodil se a studoval v Mostě, ale 
ještě před dokončením studií Čechy opustil a publikoval až v zahraničí.

Heterogenní tvar hesel je  dán samou podstatou divadelního umění staršího obdo
bí, v němž jsou přítomna rovněž anonymní dramatická díla. Heslář bohatě dokumen
tuje i představitele semiteatrálního umění. V zásadě nacházíme dvojí druh hesel -  
textologické výklady vztahující se k anonymním dílům a biogramy autorů či ostat
ních participantů divadelního umění (jevištní výtvarníci, překladatelé, divadelní ar
chitekti, organizátoři, podporovatelé a příznivci představeni") s přehledem, popř. inter
pretací jejich tvorby. Stranou nezůstávají ani osobnosti, jejichž tvorba vykazuje 
nějaké znaky dramatických forem (A. Chanovský).

Lexikon doznal drobných úprav i po stránce formální. Jednotlivá hesla byla ve své 
bibliografické části rozčleněna uživatelsky vstřícnějším způsobem. Oddíl pramenů 
byl graficky oddělen od sekundární literatury. Rejstříková část byla obohacena o dva 
další rejstříky: rejstřík místních jm en a rejstřík názvů her. Součástí lexikonu se stal 
i bohatý černobílý ikonografický materiál čítající okolo 180 položek, jenž je  poměrně 
různorodý a vhodně zobrazuje osobnosti i jejich díla prostřednictvím titulních listů 
her a libret, písemných rukopisných dokumentů, náčrtů scén, notových zápisů apod. 
Obrazem snad mohly být více pokryty i ostatní oblasti divadla. Editoři v tomto ohle
du kladli důraz na materiály vztahující se ponejvíce k profesionální činohře a opeře.

Vznikla tak reprezentativní vědecká příručka komplexně mapující jednu část umě
lecké tvorby v našich zemích a srozumitelně komunikující s evropskou odbornou ve
řejností. V tomto směru jsou divadelní vědci mnohem napřed před svými kolegy 
z oblasti literární historie. Je velká škoda, že pro starší českou literaturu není podob
ná příručka, pokud je  mi známo, ani ve stadiu příprav.

Josef Förster (Praha)


