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poučovat i prospívat. V  tomto bodě se s Balbínem rozchází Jakob Biedermann (Ludi 
theatrales sacri, 1666), když hájí volnost básníka vůči historické látce a ospravedlňuje 
smyšlenky, pokud v divácích vyvolávají silné afekty (s. 69). Je třeba poznamenat, že 
pouhé vyvolání emocí jako poslední účel umění divadelního (básnického i hudebního) 
se nakonec vždy ukázalo umělecky neplodné, neboť jak jezuité dobře chápali, emoce 
se nemají vyvolávat, aniž by byly zároveň usměrňovány a formovány čili vzdělávány. 
V otázce tematického členění jezuitských her se recenzované práce Jackové a Polehly 
poněkud liší ve zvoleném přístupu: Jacková (s. 112–217) se přidržuje (v návaznosti na K. 
Bobkovou -Valentovou) konkrétních dramatických schémat a motivů, kdežto Polehla (s. 
73–103) se soustředí na spirituální tematiku her, mj. na otázky svobodného rozhodová-
ní a rozlišování duchů či na vztah mezi mocí duchovní a světskou, ortodoxií a herezí, 
ošklivostí, zlem a vlivem démonů apod. Přirozeně, všechny nabízené klasifikace jsou 
nakonec pouze pomocné a  mohou se dobře doplňovat. Polehlův přístup má výhodu 
v tom, že osvětluje otázky kolem estetického působení jezuitského dramatu (například 
limity v  předvádění krutosti podle Balbína, důležitost jednoty delectare a  docere aj.) 
a hlavně napomáhá uchopení dvojjediné působivosti jezuitských her, jejichž cílem vždy 
bylo náboženské zdokonalení herce i diváka zároveň. Účinek na herce byl totiž stejně 
žádoucí jako působení na diváka; proto role bývají zněkolikanásobeny, aby poskytly 
příležitosti největšímu množství studentů, neboť „od pouhého napodobení vnějšího 
projevu nějakého vnitřního postoje lze dospět k jeho opravdovému navození. […] Na-
příklad herec, který velmi dobře ztvárnil postavu Cenodoxa ve stejnojmenném drama-
tickém kuse, se záhy rozhodl pro řeholní život a vstoupil do Tovaryšstva…“ (s. 112– 113). 
Tak „hledění zvenčí i zevnitř“ patří v jezuitské estetice, pedagogice i dramatice k sobě; 
postoj herce i diváka spěje od zpodobování vnějšku k niternému následování, a  tak 
nám zjevuje nejhlubší esteticko -náboženský (dvoj)smysl výrazu: imitatio.

Polehlova sličná knížka najde mnoho čtenářů mezi odbornou i laickou veřejností, 
která ocení jasnost výkladu, jazykovou vytříbenost i  skutečnost, že latinské pasáže 
vždy hned překládá a komentuje.

Obě recenzované práce – Divadlo jako škola zbožnosti a ctnosti. Jezuitské školní dra
ma v Praze v první polovině 18. století Magdalény Jackové a Jezuitské divadlo ve službě 
zbožnosti a vzdělanosti Petra Polehly – jsou plodem i příslibem nové generace badatelů.

Petr Osolsobě

estetika zdaleka nejen pro estetiky

Tomáš Hlobil: Výuka dobrého vkusu jako státní zájem – Počátky pražské uni-
verzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805 (Praha: Togga, 
2011)

Hned na úvod mi nezbývá než přiznat, že pro recenzenta knihy Tomáše Hlobila Výuka 
dobrého vkusu jako státní zájem – Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevrop
ských souvislostech 1763–1805, který se zabývá spřízněnou tematikou, je těžké vyhnout 
se superlativům: v mnoha ohledech jde totiž o výjimečnou publikaci. A to přesto, že 
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nemá charakter souhrnné monografie, ale spíše průběžných dílčích výsledků. A přesto, 
že rozhodně není pro každého.

Tématem knihy je, stručně řečeno, sledování počátků moderního estetického myš-
lení tak, jak bylo zprostředkováno na středoevropských (tj. zejména rakouských a vý-
běrově i německých) univerzitách na přelomu 18. a 19. století. Důraz je při tom kladen 
na počátky estetiky pražské, a to z dobrého důvodu: pražská univerzita byla první uni-
verzitou v Rakousku, kde byla výuka estetiky zavedena, po určitou dobu tu působily 
inspirativní osobnosti přizvané z jiných (vesměs protestantských) zemí a učilo se zde 
podle učebnic používaných i na špičkových německých univerzitách. Tento význam ne-
snižuje ani skutečnost, že na rozdíl od zmíněných německých univerzit se v Praze ná-
sledně obsah výuky a používané učebnice po dlouhou dobu nezměnily, nové myšlenky 
nebyly recipovány, a tak se Praha postupně přesunula na intelektuální periferii. Důvo-
dem, proč je vhodné věnovat pozornost právě výuce estetiky či krásných věd a umění 
(terminologie mnoha autorů kolísá), je pak to, že zejména v josefínském období nechá-
paly některé klíčové osobnosti (v čele s prezidentem josefínské studijní komise Gottf-
riedem van Swieten) v Rakousku tyto nauky jen jako jeden předmět z mnoha, ale jako 
předmět centrální, spojující univerzitu s nižšími školami a zároveň klíčový pro výchovu 
všestranně intelektuálně, emocionálně i morálně vybavených občanů -čtenářů, diváků 
a posluchačů uměleckých děl – a to ve shodě s tezí, že krása, pravda a dobro jsou dů-
ležité pro správný rozvoj lidské přirozenosti. Proměny výuky těchto oborů proto dobře 
ilustrují proměny intelektuálního klimatu doby (a tudíž i požadavků na vzdělání), doby 
přelomové, pro niž byl charakteristický mj. nebývalý nárůst tištěné knižní produkce 
a s ním spojený přechod od výchovy autorů k výchově poučených konzumentů.

Považuji za velmi přínosné, že se kniha zabývá právě obdobím přelomu 18. a 19. sto-
letí, obdobím zároveň v mnoha ohledech klíčovým (v neposlední řadě právě pro ustave-
ní a rozvoj moderních vědeckých disciplín) a dosud poměrně málo prozkoumaným. Ač-
koli se totiž v minulosti o době sklonku osvícenství a počátků národního obrození u nás 
v obecné rovině často psalo či hovořilo, až donedávna k sobě příliš nepoutala pozornost 
badatelů, a tak zůstávaly naše znalosti o ní značně povrchní a nepřesné. To se naštěstí 
v posledních letech mění (jak na těchto stránkách jistě nemusím připomínat), přesto je 
třeba přivítat každý podobně úspěšný a vědecky poctivý počin. Další rysem knihy, který 
je třeba vyzdvihnout, i když si ho zvolené téma téměř automaticky vynucuje (např. mi-
močeským původem většiny zkoumaných osobností nebo tím, že jejich práce probíhala 
vesměs v německém jazyce), je důsledné vřazení vývoje pražské univerzitní estetiky 
do středoevropského kontextu, zejména do kontextu dění na nejbližších (geograficky 
i intelektuálně) univerzitách ve Vídni a Freiburgu im Breisgau, stejně jako její porov-
nání s  vývojem na předních německých protestantských i  katolických univerzitách 
(Lipsko, Halle, Würzburg) i  zasazení jak do evropské, tak do české kulturní tradice. 
Pouze komplexní studium různých institucí totiž umožní dosáhnout alespoň relativně 
úplného a přesvědčivého obrazu dobového intelektuálního vývoje v oboru, a navíc jen 
díky němu je možno objektivně posoudit míru inovativnosti či naopak zaostávání na 
jednotlivých univerzitách.

Hlobilova kniha začíná velice vhodně vybraným mottem z pera Klause Weimara, 
v němž si autor povzdechl, že dějiny estetiky (a dodejme, že nejen estetiky) 18. století 
musí být teprve napsány, a jako jeden z podstatných argumentů pro své tvrzení uvedl 
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dosavadní příliš úzkou a  selektivní pramennou základnu, která zákonitě vede k ne-
pochopením a zkreslením. Právě na tento stesk je Hlobilova kniha skvělou, byť nutně 
dílčí odpovědí. Mnohem více než její předchůdci (v oblasti dějin počátků pražské uni-
verzitní estetiky autor jmenuje především Helenu Lorenzovou a Evu Foglarovou) totiž 
staví na cíleném vyhledávání, zpracovávání a hodnocení pramenů nejrůznějšího druhu: 
tištěných i rukopisných, literárních i archivních, českých i zahraničních. Autor strávil 
obrovské množství času studiem v  nejrůznějších českých, německých i  rakouských 
knihovnách, archivech a (regionálních) muzeích, prošel tisíce stran písemností, probá-
dal množství fondů, ve kterých dosud nikoho nenapadlo hledat, využil materiály, které 
z různých důvodů zůstávaly stranou pozornosti. Neomezil se při tom jen na studium 
archiválií a textů univerzitní provenience (seznamy přednášek, návrhy obsahu a rozdě-
lení kurzů, vydané texty nástupních přednášek…), ale porovnával je i s nejrůznějšími 
písemnostmi úředními (protokoly dvorské studijní komise, dekrety, protokoly státní 
rady, dvorské reskripty, dvorské a státní schematismy…). To vše pak doplnil důkladným 
studiem široce pojaté sekundární literatury, opět české a (především) zahraniční.

Výsledkem je kniha, která v mnoha ohledech zcela mění náš pohled na dobový vě-
decký, kulturní a univerzitní život, a  to zdaleka nejen na poli estetiky. Autorovy po-
znatky se totiž úzce dotýkají i dalších věd, a tedy i badatelů zaměřených na jejich dě-
jiny – v první řadě mám na mysli dějiny rétoriky, poetiky, hudby, umění či filozofie, ale 
zajímavé podněty tu najdou i zájemci o dějiny dalších humanitních a do určité míry 
i přírodních věd. Je tomu tak díky dobovému důrazu na otázky krásy, vkusu, umění 
a výmluvnosti, které byly shrnovány do „krásných věd“ či „krásných umění“ a vyučo-
vány společně. Do určité míry proto musí být i dnes společně zkoumány, byť se důrazy 
budou lišit v závislosti na zaměřené každého badatele.

Je pravda, že zvolený přístup a částečně i zvolené téma knihy mají i určitá úskalí, 
a autor si je toho dobře vědom. Už v úvodu se zamýšlí nad tím, zda má vůbec smysl psát 
o dílech a myšlenkových koncepcích autorů, kteří nebyli na čele dobového intelektu-
álního vývoje, neurčovali nové směry a z dnešního pohledu se jeví spíše jako osobnosti 
receptivní než tvůrčí. Tuto starost považuji za do značné míry přehnanou – v době, kdy 
se historické bádání dávno neomezuje pouze na významné historické postavy a udá-
losti, ale mapuje běžný každodenní život všech vrstev obyvatel a  jejich myšlenkový 
svět, není žádný důvod, proč by něco podobného mělo být zapovězeno intelektuálním 
dějinám. Naopak (budu -li jmenovat jen jeden z mnoha důvodů, pro mne osobně důle-
žitý), poznání toho, co bylo vštěpováno mladým adeptům vědeckého i kulturního živo-
ta, v mnoha případech budoucím významným osobnostem, během jejich univerzitních 
studií, považuji za klíčové východisko pro interpretaci a zhodnocení jejich vlastního 
díla – jako příklad uvedu Jungmannovu Slovesnost a možnost jejího zkoumání na pozadí 
toho, co autor vyslechl na přednáškách Augusta Gottlieba Meißnera. Druhá autorova 
obava se zdá být na první pohled opodstatněnější: opravdu, nemalou část předkládané 
knihy tvoří více či méně stručná shrnutí obsahu nalezených dokumentů, jejichž edice 
či výtahy z nich jsou v některých případech uvedeny v přílohách. Ale ani v tomto pří-
padě se však nedomnívám, že by to bylo knize na škodu, naopak: Vzhledem k tomu, že 
jde vesměs o dokumenty dosud málo známé a málo využívané a že mnohé z nich jsou 
poměrně obtížně přístupné, je třeba takovýto postup hodnotit jednoznačně kladně jako 
službu čtenáři. Ten může navíc díky tomu autorovy závěry lépe kontrolovat a případně 
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i korigovat. Jeden důsledek však takovýto postup výkladu, který s co největší možnou 
důsledností dokládá všechny své závěry na citacích prostudovaných pramenů, přece 
jen má: je jednoznačné, že posuzovaná publikace je knihou určenou primárně pro od-
borníky, zejména ty specializované na dané období, nikoli pro dosud nepoučené laiky, 
studenty či začátečníky, pro něž může být při prvním čtení těžké orientovat se ve vel-
kém množství jmen a údajů.

Jako příklad toho, jak práce s rukopisnými prameny dosud ukrytými ve sbírkách 
různých regionálních institucí zásadně rozšiřuje naše obzory, může sloužit Hlobilova 
analýza obsahu přednášek Augusta Gottlieba Meißnera na základě rukopisů, které za-
nechali někteří jeho význační posluchači. Ač se jedná o osobnost významnou nejen 
v kontextu počátků pražské univerzitní estetiky, bylo dosud o obsahu Meißnerových 
přednášek známo jen velmi málo, protože je nikdy nevydal tiskem. Až díky Hlobilovu 
zaujetí se podařilo vypátrat čtyři různá znění zápisků z těchto přednášek, která v růz-
ných letech pořídily budoucí přední osobnosti českého kulturního života (Bernard Bol-
zano, Josef Liboslav Ziegler, Josef Jungmann a Antonín Marek), a navíc jedny poznámky 
anonymní. Na jejich základě bude v budoucnosti možno (Hlobilova kniha v tomto ohle-
du podniká zatím jen základní ohledání) podrobně prostudovat a ocenit Meißnerovu 
koncepci, její vztah k předepsané učebnici Eschenburgově i k dílu jeho současníků, 
nebo třeba jeho případný vliv na díla jeho studentů a posluchačů, včetně již zmíněné 
Jungmannovy Slovesnosti.

Jak již bylo řečeno, posuzovaná kniha není v přísném smyslu slova monografií (a au-
tor ji tak ani neprezentuje). Vznikla shromážděním většího počtu částečně přepracova-
ných tematicky blízkých časopiseckých studií. I přes určitou nevyváženost některých 
částí ale tento fakt představuje menší vadu na kráse, než bývá jinak obvyklé: důvodem 
je fakt, že autor už při jejich psaní postupoval systematicky a postupně mapoval dosud 
téměř neznámou problematiku. Na jednu stranu by tedy jistě bylo možné vytknout 
mu koncentraci (někdy snad až příliš podrobnou) na dílčí problémy a osobnosti, bylo 
by to však z několika důvodů nespravedlivé: jednak si pro své studium vybírá postavy 
z hlediska dějin české univerzitní estetiky bezesporu klíčové, a přesto dosud málo zná-
mé (Carl Heinrich Seibt, August Gottlieb Meißner) a jednak je potřeba minuciózního 
rozboru a  popisu jednotlivých pramenů dána samotnou povahou výzkumu, který je 
vpravdě pionýrský a nemá možnost ve větší míře stavět na výsledcích předcházejících 
pramenných studií, neřkuli snad na edicích pramenů. Proto je za jeden z velkých pří-
nosů pro následující badatele třeba považovat nejen už zmíněná shrnutí jejich obsahů 
(včetně pečlivého uvádění originálního znění mnoha klíčových německých termínů, je-
jichž překlad je pro jejich neustálenost, nejednoznačnost či významovou komplexnost 
obtížný), ale i něco tak (zdánlivě) samozřejmého, jako je přesná identifikace pramenů 
a jejich umístění – umožní jim to totiž nejen jít v Hlobilových stopách a využívat tyto 
prameny pro své další výzkumy, ale v mnoha ohledech to také posune celý jejich vý-
zkum, někdy i tematicky relativně vzdálený, na novou úroveň tím, že obrátí pozornost 
k pramenům dosud v zásadě opomíjeným. Opět se tedy vracím k již řečenému, totiž že 
Hlobilova kniha není učebnicí či souhrnnou monografií pro laické zájemce, ale inspira-
cí a materiálovou základnou pro badatele ve spřízněných oborech, a to inspirací stěží 
docenitelnou. Ostatně, přesně toto přání jí vložil to vínku i sám autor na konci úvodu: 
přání, aby se stala podnětem pro další bádání.
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Na závěr ještě krátká, ale rozhodně ne nedůležitá poznámka: Vzhledem k  výše 
řečenému je stejně tak zasloužené jako velmi potěšitelné, že se kniha Tomáše Hlo-
bila dočkala velmi rychle své německojazyčné verze  – v  roce 2012 ji pod názvem 
Geschmacksbildung im Nationalinteresse – Die Anfänge der Prager Univertsitätsästhetik 
im mitteleuropäischen Kulturraum 1763–1805 (překlad Jürgen Ostmeyer a Michael Wö-
gerbauer) vydalo v rámci řady Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert 
nakladatelství Wehrhahn Verlag.

Alena A. Fidlerová

zbojnictví jako jev sociální, kulturní a umělecký

Adam VOTRUBA, Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě, 
Praha: Scriptorium 2010, 499 s.

Adam Votruba se ve své badatelské práci jednak zabývá různými aspekty „lidové kultu-
ry“ (včetně folkloru zcela soudobého1), jednak se již dlouhodobě zajímá o fenomén zboj-
nictví a loupežnictví (je též autorem nového životopisu Václava Babinského).2 V jeho 
nejnovější knize se tyto dvě oblasti bezprostředně prolínají.

Zbojnictví je zde představeno jako pozoruhodný fenomén období přechodu mezi 
rodově uspořádanou společností a nástupem kapitalismu, který se v této společenské 
fázi vyskytl nebo vyskytuje v různých částech světa. Pro jeho vymezení je určující po-
stoj venkovské komunity: podle některých definic se zbojnictví vymezuje vůbec jako 
činnost, která je schvalována venkovskou společností a je z její strany považována za 
legitimní formu odporu.

Kniha se konceptuálně opírá hlavně o práce Erika J. Hobsbawma3 a Carstena Küthe-
ra4 a podle jejich vzoru zachovává základní rozlišení mezi prostými lupiči (common ro
bbers, „kriminelle“ Banditen), tedy těmi, kteří jsou většinou tuláckého původu a operují 
na rozsáhlejším území, a zbojníky, nazývanými též social bandits či Sozialbanditen, kteří 
jsou převážně selského původu, jejich činnost je tak mnohem úžeji spjata se životem 
některé menší venkovské komunity a jejich akční rádius je tedy podstatně menší. Mi-
moto používá ještě termínu loupežník jako neutrálního výrazu, který zahrnuje obojí.

Adama Votrubu zajímala právě komparace těchto dvou sociálních typů (či spíše 
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