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katedrály ci venku na dvore, na ulici nebo na tržišti. V obou prostre-
dích vyžadovala akustika umelý hlasový prednes, jehož nejpuvod-
nejší a nejkrajnejší formou byl zpívaný dialog. Rovnež u telesného
pohybu herce se požadoval výrazný styl... "72Neco podobného, jako
tento výrazný a snadno rozeznatelný styl, by se nepochybne skvele
hodilo i pro Mastickáre.

72 WICKHAM,G., Early English Stages, op. cit., I, s. 176.
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Studenti se aktivne úcastnili divadelních predstavení už od stredo-
veku. Napríklad Hru o Danielovi (Ludus Danielis) napsali žáci školy
v Beauvais, ajak vyplývá z textu samých, práve studenti hráli alespon
nekteré, ne-li všechny role i v latinsko-nemecké lnnsbrucké velikonocní
hre (lnnsbrucker Osterspiel) a v latinsko-ceském Ludus pasce. I když
,smyslem techto predstavení bylo poucit a pobavit diváky, nikdo se, '

jak se zdá, nezajímalo to, jakou výchovnou hodnotu mohou hry mít
pro mladé interprety. Stredoveké školy užívaly klasických dramatic-
kých textu, zejména Terentiových komedií, k výuce latiny a rétoriky.
Tyto texty se ovšem pouze cetly ci recitovaly, nikoli hrály. O antické
divadelní praxi bylo ostatne známo velmi málo.

Renesance prinesla zmenu pohledu na klasickou kulturu, což se
týkalo i divadla. Podarilo se nalézt radu her, které byly ve stredoveku
neznámé, a znovuobjevit i inscenacní principy, pro které tyto hry byly
urceny. Díla Terentiova a Plautova byla cenena ješte výše než drív
pro cistotu a eleganci jejich stylu, která vycházela najevo pri srovnání
s "barbarskou" latinou stredoveku. Humanistictí pedagogové priklá-
dali divadlu ve vyucování pomerne velkou duležitost, nespokojovali
se pouze s cetbou a deklamováním antických her, ale porádali i scé-
nická predstavení. Ta se nekdy odehrávala pouze v rámci školy, pred
spolužáky a uciteli, ale mnohé ústavy na ne zvaly i širší publikum
zahrnující rodice žáku, predstavené školy a ruzné místní významné
osoby.

Od takovýchto predstavení se ocekával trojí užitek. Za prvé si
chlapci pri ucení rolí osvojovali cistou a elegantní latinu, za druhé se
seznámovali s životní moudrostí, kterou antictí autori predávají pro-
strednictvím dialogu a zápletek svých her, a za tretí si pri verejných
vystoupeQ.ích zvykali predstupovat bez obav pred neznámé diváky.
Jazyk rímských dramat obdivovali všichni bez rozdílu, na jejich
obsah se ale názory ruznily. Nekterí považovali antické autory za
mistry moudrosti, kterí mohli naucit žáky poznat život. Na otázku,
není-li poburující, když ucitel v krestanské škole nechává žáky hrát
Terentiovu komedii, Martin Luther odpovedel, že takové aktivity je
na~pak potreba podporovat. Jeho argumenty pro toto doporucení
jsou ciste pedagogické: "Predne je to prostredek, jak naucit žáky uží-
vat latinu. Za druhé básníci, kterí tyto komedie napsali, nám v nich
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laskave vykreslili a predstavilipostavy, které mohou divákum prine~~
poucení [...]. V techto komediích máme pred ocima a mužeme si pro-
hlédnout jako v zrcadle úkoly a povinnosti každého stavu, vidíme
tam chování, jakého se má každý podle své situace ve svém vnejší!::
živote držet. A navíc se tam popisují a predvádejí zvrácené úmysly
a podvody zlých lidí. "1 Jiní myslitelé se ale' na pohanské divadlo
dívali s neduverou a s obavou, aby neotesané ci prostopášné posta\-;-'
a nemravné zápletky nekazily krestanskou mládež.

B~ylato práve snaha predejít takovému nebezpecí, spojená beze-
sporu s prostou touhou vytvorit nová díla, odrážející dobovou
humanistickou kulturu, která - alespon dílem - podnítila tehdejšÍ'
pedagogy, aby zacali psát a inscenovat hry, jejichž styl napodoboval
klasické autory, ale jejich obsah se lépe hodil do prostredí krestan-
ské školy. V žádném prípade nešlo o detinské nebo bezvýznamné
hry. Humanistické školské divadlo je novátorské, chce zaujmour
a zároven vzdelávat nárocné publikum a dochází znacného úspe-
chu u vzdelaných znalcu, kterí jediní mu byli schopni porozumeL
Formálne vetšinou, alespon približne, napodobuje antickou kome-
dii. Co se témat týce, je znacne ruznorodé. Nekteré komedie nava-
zují na stredoveké frašky a morality. První latinská humanistická
'hra napsaná v Nemecku,Stilpho Jakoba Wimphelinga (napsán 1480:
vydán 1494, poprvé hrán 1505), nemá klasickou formu. Jedná se
o'satirickou komedii, napadající korupci, která umožnuje hlupá.kum
získávat církevní úrady díky podpore, jíž se teší, a zduraznující nut-
nost vážného studia jako výchozího bodu pro uspokojivou kariéru.
První humanistická nápodoba antické komedie, která se hrála ve
strední Evrope, je hra Henno (1497) Johanna Reuchlina, adaptující
v klasickém stylu francouzskou frašku Maitre Pierre Pathelin. I když
je pomerne krátká, o méne než 470 verších, je rozdelena do peti dej-
ství a obsahuje zpívané sbory. Hráli ji heidelberští studenti pred bis-
kupem, IJ,akterého se obrací promluva v záveru hry, která ho žádá
o podporu pro humanistická studia. Predstavení melo velký úspech
a hra se dockala mnoha vydání.

Rada humanistických dramat cerpá ze školství samotného. Nej-
starší hrou tohoto typu jsou Macropediovi Rebelles (Rebelové, 1535).

1 DRESCHER,K. Ced.): D. Martini Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tzschreden,
I, s. 431. '
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Vystupují v ní dva nezdární žáci, kterí si stežují svým matkám, že je
ucitel potrestal. Matky se do veci vloží, ostre se s ucitelem pohádají
,a pošlou chlapce do sveta. Jejich synové ale tráví cas v hostinci, místo
aby si vydelávali na živobytí, prohýrí všechny peníze, které dostali na
cestu, spáchají krádež a mají být popraveni. Matky však povolají na
pomoc ucitele, který chlapce zachrání prohlášením, že stále spadají
podjurisdikciškoly. '

,Mnozí humanistictí dramatici hledají námety pro své hry
v Písmu. S biblickými príbehy ale zacházejí jinak než jejich stredo-
vecí predchudci. Svým hrám dávají klasickou formu a rozdelují je do
peti jednání zakoncených sborovými výstupy, které vetšinou nepo-
souvají dej nijak dopredu. Dialog je velmi didaktický, plný morali-
zujících obratu, a celý dej mívá výchovný význam. Autori vetšinou
nechávají stranou príbeh Ježíšuv, mnohokrát zpracovaný ve velkých
stredovekých mystériích, z nichž nekterá se v 16. století ješte stále
hrála, a,dávali prednost Starému zákonu nebo novozákonním podo-
benstvím. Príkladem je Macropediuv Asotus (1510), který vychází
z podobenství o marnotratném synovi, což bylo zjevne vhodné téma
pro mladé herce i jejich spolužáky v hledišti. V jeho prologu autor
nabádá diváky, aby si bedlive všímali nejen komických prvku, ale
i 'mystického smyslu hry. O necelých dvacet let pozdeji, v roce 1529,
zdramatizoval totéž podobenství Gnaphaeus ve hre Acolastus.Tato
duchovní komedie, která nese jasné stopy Terentiova vlivu, se stala

jednou z nejoblíbenejších humanistických her. Ac horlivý krestan,
nebyl Gnaphaeus militantní katolík. Acolastusse snaží mládeži predá-
vat etické poselství, ale vyhýbá se jakékoli narážce na svár mezi kato-
líky a protestanty, který v té dobe zcela ovládal kulturní život. Díky
tomu hru ocenovali príslušníci obou vyznání a dockala se prekladu
do nekolika národních jazyku.

Ve vetšine prípadu ale autori, jak protestantští tak i kato-
lictí, neváhali dát ve svých dramatických dílech najevo svuj postoj
v rámci konfesního boje. Nekteré hry mají vyložene polemický cha-
rakter. Nejznámejší z nich je Naogeorguv Pammachius (1538,vlastní
jméno autora Thomas Kirchmayer). Jedná se o prudký, obhrouble
satirický výpad proti katolické církvi, který srovnává papeže s Anti-
kristem a luteránskou reformaci považuje za jedinou nadeji pro svet.

. Autor se priznává k tomu, že jeho úmyslem bylo prenést na obecen-
stvo svou zášt k církvi: podle prologu napsal tuto komedii proto,

;11

"-;i

1.45 DRAMATICKÉDrLO JANA AMOSEKOMENSKÉHO

I,

I,

, I

I

. i 'f

d;\'
i,
1','

.
!:I,

II8rII:



..
"ut animi a pueris imbuantur acri odio tyrannidis".2 Dílo melo velký
úspech'v celé protestantské Evrope. Byla to první latinská hra pre-
ložená do ceštiny. Boj mezi vyznáními se projevoval i v biblických
hrách, v nichž luteránští autori rádi prirovnávali izraelský lid k pro-
testantské obci a jeho pohanské neprátele k rímské církvi. Dokonce
ani autori, kterí se ubrání pokušení dát jakékoli zápletce takové ten-
dencní vyznení, neváhají dát katolíkum takríkajíc mimochodem
nejaký ten štulec. . .

Od první poloviny 16..století se v protestantských školách hrály
hry jak v latine, tak i v národních jazycích. Vícero her bylo preloženo
do nemciny nebo do ceštiny, aby se tak rozšírila pusobnost nábožen-
ské propagandy i na nevzdelané obecenstvo neovládající latinu.
Názory na vhodnost školních predstavení v národním jazyce se však
ruznily. Napríklad Joachim Greffv roce 1534prohlásil, že pokud hry
nejsou frivolní ci fraškovité, jsou výborným prostredkem k predá-
.vání znalosti biblického príbehu lidem bez vzdelání. Naproti tomu
jiní, jako napríklad Placotomusv roce 1564, tvrdili, že predstavení
v nemcine se nehodí do latinské školy, která se má obracet ke znal-
cum a nikoli k nevzdelancum.3

. Školské divadlo v národních jazycích obsahuje cetné didaktické
ci moralizující pasáže. Velmi casto zahrnuje satirické obrazy dobo-
vých mravu, které se ne vždy hodí pro školáky; zatracují napríklad

.ženy, které se príliš zdobí, nebo líné ci neposlušné sluhy. Stejne jako
v latinském divadle - ale na rozdíl od stredovekého vernakulárního

divadla - je tu poucení o dogmatických otázkách mnohem méne
duležité než lekce morálky. Náboženská polemika je tu ovšem ješte
prudší než v neolatinských hrách.

S postupujícím 16.stoletím nacházíme zprávy o cím dál slavnost-
nejších školních predstaveních. Konají se jednou ci dvakrát rocne
v prítomnosti rodicu, predstavených školy a místních významných
osob. Nekdy se hrálo i pred publikem ješte významnejším. Naprí-
klad v roce 1543hr~li studenti pražské Reckovy koleje hru Susanna
(od neznámého autora) pod vedením Matouše Collina, zakladatele
koleje, a to pred obecenstvem, v nemž byli i clenové královského
dvora. Ti hru tak vychválili, že ji král Ferdinand nechal zahrát i na

2 "...aby jejich duch už od detství nasál prudkou nenávist k tyranské nadvláde". Viz
CREIZENACH,w.: Geschichtedes neueren Dramas, II, s. 135.
3 Ibid., III, s. 286-287.
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samotném dvore, za hojné úcasti dvoranu vcetne královského páru
ajeho dvou synu.4

I když školské divadlo prinášelo hodnotnou zábavu velkému
okruhu vzdelaných diváku, presto jeho hlavním cílem zustával pro-
spech samotných mladých interpretu. Jak ríká Placotomus, "scho-
lastici non agunt propter spectatores, sed propter se ipsos".5 Doboví
pedagogové k tomu dodávají, že školáci mají zachovávat ve svém
herectví jistou zdrženlivost a nehrát jako skutecní herci. Úkolem
školy je pripravit je na to, aby mohli zaujmout své místo ve spolec-
nosti, nikoli na scéne.

Luteránská církev prispela k rozvoji školského divadla znac-
nou merou. V Cechách, kde dramatické umení bylo ve stredoveku
velmi rozvinuté, ale s príchodem utrakvismu, který odmítal divadlo
v jakékoli podobe, témer vymizelo, zacínají školy od druhé ctvrtiny
16. století pod vlivem luteránství uvádet na scénu dramatické texty,
casto tytéž, které se hrají v Nemecku nebo v Nizozemí. Na rozdíl od
luteránu, kterí divadla používají k obrane v polemikách i k tomu,
aby témuž naucili i mládež, zdá se, že katolíci k tomuto prostredku
nemeli duveru, a to až do príchodu jezuitu.

II.

Jezuitský rád, založený v roce 1540,se rychle rozšíril ve všech cástech
Evropy krome tech výlucne protestantských. Jeho hlavním cílem
bylo bránit katolickou církev, otresenou reformací, ajedním z nejdu-
ležitejších prostredku, které k tomu používal, byl propracovaný sys-
tém školního vzdelávání. Divadlo zaujímalo v tomto systému prvo-
radé místo. Podle jednoho z pravidel uzákonených v Ratio studiorum
(publikováno 1591,prepracováno 1599) má ucitel každé z šesti tríd
pripravit pro každý týden jednu deklamaci, pri níž se žáci budou ucit
dobre mluvit latinsky, vcetne náležité intonace a gest. Ve velkém sále
predvádely vyšší trídy koleje každý mesíc nový program pro rodice,
profesory a mecenáše školy;' divadelní stránka pritom prevažovala
nad pOlJhou deklamací, ale výprava bývala pouze improvizovaná

MENCiK, F.: Príspevky k dejinám ceského divadla, s. 52.

"Studenti nehrají pro.diváky, ale pro sebe." Viz CREIZENACH, op. cit., II, s. 87.
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a velmi jednuduchá. Alespon jednou do roka, nekdy i dvakrát, pri-
pravila celá kolej nárocnejší predstavení, na jehož uvedení se vyna-
kládaly nezal)edbatelné prostredky a pocítalo se s širším publikem.
Nekdy, zejména v prvních desetiletích historie rádu, sehrála i dra-
mata nejezuitských autoru, ale pozdeji se vetšinou jednalo o hry,
které psali ucitelé rétoriky a které bylo nutno nechat schválit mater-
ským domem v Ríme.6 Literární hodnota techto her byla pritom
méne duležitá než to, že umožnovC!-lyuvést pusobivé predstavení,
pritažlivé i pro ty diváky, kterí neumeli latinsky, a schopné zprostred-
kovat jim poucné poselství, které jim autor chtel predat. V Itálii se
jezuité seznámili s tamním divadlem, které užívalo nádherných kulis
a dumyslné jevištní techniky. Italským vzorem se pak inspirovali pri
'predstaveních ve stredoevropských kolejích, která tak skýtala podí-
vanou do té doby zde nevídanou.

Na rozdíl od humanistického divadla, které dávalo prednost
slovu a obracelo se tedy predevším na sluch,jezuitské divadlo užívalo
spektakulárních prostredku, aby podnítilo predstavivost. Díky vel-
korysosti sVýchpríznivcu melo k dispozici dokonalou jevištní tech-
niku a honosné.kostýmy. Cetné mucednické výjevy casto zabíhaly až
do desivých, nerkuli ukrutných detailu, a ijiné námety nabízely mož-
nost k využití šokujících scénických prostredku: napríklad ve scéne,
v níž psi trhají zlou Jezabel, se pro zduraznení realistického úcinku
u'žívalo figuríny se skutecnými kostmi a krvavým masem.7V každém
prípade se jezuitské divadelní estetice, ve své dobe avantgardní,
zjevne casto darilo dosáhnout zamýšleného úcinku. O dramatu Ceno-
doxus (1602) Jakoba Bidermanna, zrejme nejznámejší jezuitské hre,
se praví v prologu k edici z roku 1666, že jeho uvedení v Mnichove
v roce 1609 diváky rozesmálo tak, že málem rozbili lavice, zároven
ale že bylo tak pusobivé, že ctrnáct šlechticu prestoupilo ke katolictví
a predstavitel hlavní role vstoupil do jezuitského rádu.a

Vetšinajezuitských her pocítá s prítomností velkého poctu hercu
a komparsistu na scéne, zcásti kvuli umocnení vizuálního úcinku, ale
také proto, aby se na predstavení mohl podílet co nejvetší poCet stu-
dentu. Herecká akce mela být velmi zretelná a stozumitelná, zejména

6 PORT, J: "Divadlo rádových škol a náboženských bratrstev", in: CERNÝ, F. (ed.):
Dejiny ceského divadla, I, s. 168-169.

7 KNUDSEN,H.: Deutsche 1/zeatergeschichte,s. 132.
a BERTHOLD,M.: Weltgeschichte des 1/zeaters,s. 309-310.
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pro ty z diváku, kterí nerozumeli latinským replikám. Studenti pro-
cházeli dlouhodobým cvicením, pri nemž se ucili správnému vystu-
pování, pohybum i gestum s presným významem. Jejich cílem ovšem
nebylo stát se herci z povolání. Jak píše napr. otec Franciscus Lang
S. J. ve svém pojednání Dissertatiode actionescenicaz roku 1727,herci
jezuitských predstavení jsou vznešené osoby,jejichž chování na scéne
má odpovídat jejich skutecnému spolecenskému postavení, nikdy
nemá sklouznout k vulgarite nebo neprístojnosti, ale má vždy zustat
vážné a dustojné.9

Autori jezuitských her chteli vzdelávat a ovlivnovat nejen žáky, ale
všechny verící, dokonce i ty, které považovali za heretiky. Pri dramati-
zaci epizod ze Starého zákona a ze životu svatých, což byly nejcastejší
predlohy školských her, se jezuité neomezovali na pouhé prevyprá-
vení svatých príbehu a na náboženské ci morální poucení, které z nich
vyplývalo, ale cinili z nich nástroj aktuální propagandy, reagující. na
náboženskou a politickou situaci ve spolecnosti, k níž se obraceli.

Propagacní funkce byla obzvlášt duležitá v Cechách, kde kato-
lický král z rakouského rodu Habsburku vládl zemi prevážne pro-
testantské., S úmyslem vrátit své poddané do luna katolické církve

I pozval Ferdinand I. do Cech jezuitský rád. Po svém príchodu roku
. 1556jezuité založili Klementinum, kolej se statutem vysokého ucení.

V následujících letech otevreli radu kolejí i v menších mestech. Do
jezuitských škol brzy zacali vstupovat nejen synové z nepocetných
šlechtických a meštanských rodu, které zustaly katolické, ale i protes-
tanti, které lákala vysoká úroven výuky. Skutecnost, že prijímali i pro-
testantské žáky, ovšem jezuitum nebránila v uvádení her pojatých
jako nástroje militantní propagandy ve prospech rímského vyznání.
Napr. v roce 1558Klementium uvedlo hru, jejíž polemický charakter
vysvítá užz názvu: De ecclesiaeiusque in populo auctoritate (O církvi
ajejí váŽnosti u lidu)lO.Vetšina obyvatelstva, které náleželo k nekteré
z reformovaných církví, pocitovala k jezuitum neduveru, protože
v nich videla vyslance svého náboženského i politického protivníka;
postupem casu je ale více a více pritahovala pusobivá predstavení,
která nový rád používal práve k tomu, aby rozšíril své poselství mezi
co nejširším publikem.

li

I:

I,

9 KNUDSEN,H., op. cit., s. 138-139.
10 CESNAKOVÁ-MICHALCOvÁ,M.: "Humanistické a reformacní divadlo v období zno-
vuupevnení feudalismu", in CERNÝ,F. (ed.)., op. cit., s. 134.
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Roku 1560 klementinští studenti nastudovali velké predsra-
vení, 'kterého se zúcastnilo na padesát hercu. Pravdepodobne se
jednalo o hru Euripus, "krestanskou tragédii" (tragedia christiana).
jejímž autorem byl františkán Livinus Brechtus. Zacátek hry vzbudil
nevoli tech zhruba osmi až deseti tisíc diváku, které rozhorcilo, že
jim jezuité chtejí nahánet hruzu maskami dáblu, nakonec ale sklidila

takový úspech, že bylo treba ji zopakovat ~rikrát pro verejnost a jed-
nou na Hrade pred arcivévodou Ferdinandem, který nechal hru pre-
ložit do nemciny.ll .

Ruzné dobové zprávy se zminují o úcinku jezuitského divadla,
které dokázalo diváky napríklad privést k slzám. Pri uvedení tragi-
komedie o "Saulove pádu a korunování Davida" v roce 1562 puso-
bila bitva mezi Saulovou armádou a Filištíny tak opravdove, že obe-
censtvo zacalo povzbuzovat obe strany k odvaze a vytrvalosti. Když
jakýsi prostý voják uvidel Saula v nádherném kostýmu, považo-
val ho za skutecného krále, proklestil si ceStu až k nemu, jal se mu
vYprávet o svých hrdinských kouscích a žádal ho o žold.12V roce
1610jezuité uvedli hru o proroku Eliášovi s ohromující výpravou,
Úcinkovali v ní napríklad ohniví kone, kterí se vznesli s Eliášem do
vzduchu a uvedli obecenstvo ve velký úžas. Místo havrana, který
prorokovi nosil jídlo, se ve hre objevil mechanický pták, který létal
vzduchem, poskakoval po zemi a krákoraljako živý.Potom se žertem
ríkalo: "Umejí-li otcové jezuiti ucit havrany, dokáží totéž i s našimi
detmi".13

V rámci svých protireformacních snah jezuité v roce 1567jako
první uvedli hru na námet z ceských dejin. Jedná se o tragédii o sv.
Václavovi, kterou cesky sepsal Mikuláš Salius, mladý jezuita z utra-
kvistické rodiny. Námet i užití národního jazyka vzbudily mimo-
rádnou pozornost. Mesto Praha na predstavení zapujcilo tapisérie,
prapory a zbrane a nabízelo i vojáky a trubace, pokud by jich bylo
treba.14Text hry se nedochoval, ale je zrejmé, že jejím cílem bylo
nahradit v roli národního hrdiny utra~vistického mucedníka Jana
Husa sv.Václavem, katolickým mucedníkem a patronem zeme, které

11 MENCfK, F., op. cit.; s. 58.
12 Ibid., s. 56-57.

13 Ibid., s. 68. MENCfK uvádí rok 1608, <;:ožje omyl podle Cesnakové-Michalcové,
op. cit., s. 362, pozn. 75.
14 MENCfK, F., op. cit., s. 58.
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kdysi vládl. Jak se zdá, další jezuitské hry s podobným námetem nebo
vycházející zjiných epizod ceských dejin se podobne snažily vyzdvih-
nout katolickou minulost zemejako protiklad k ruzným reformova-.

ným konfesím, k nimž sey té dobe hlásila vetšina obyvatelstva.
Po porážce protestantské strany v bitve na Bílé hore bylo hlav-

ním úkolem jezuitu v Cechách upevnit vítezství a privést obyvat~le
alespon k odevzdanému, pokud ne nadšenému príklonu ke katolické
církvi a k habsburskému rodu. Jezuité si byli dobre vedomi úcinnosti
svého školského divadla coby nástroje propagandy a užívali ho nejen
k šírení katolického ucení, ale i k oslave panovníka a jeho rodu. Hry
s náboženským obsahem se hrály zejména v latine, ale mimo Prahu
casto i v ceštine. Na oslavu svátku, narozenin, svateb a narození clenu
císarského rodu se navíc hrávala predstavení, v nichž se náboženská
tematika mísila se svetskými panegyrickými prvky. Mužeme si klást
otázku, mely-li tyto oslavné texty pouze ciste pedagogickou funkci,
anebo zda bylo jejich úcelem také potešit významné osobnosti,
k nimž se obracely. Je zrejmé, že podobne jako jiné formy školského
divadla, dávaly tyto hry školákum možnost cvicit si pamet i latinský
projev a vystupovat s lehkostí pred diváky, kterí jim mohli nahánet
strach. Navícje ale úcast na takovýchto predstaveních jistým druhem
spolecenské výchovy, která studentum samotným - a jejich prostred-
nictvím i celé spolecnosti, k níž náleží - vštepuje postoje, které mají
zaujímat vuci autorite vladare.

III.

Jan Amos Komenský (1592-1670) pojímá své divadlo jako jakousi
odpoved na divadlo jezuitu. Usiluje o to, aby jeho hry byly v ruzných
ohledech vizuálne zajímavé, ale vyhýbá se príliš spektakulárním prv-
kum, které by na sebe mohly strhnout pozornost a prevážit nad vším
ostatním. Tato pomerná strohost mu dovoluje sáhnout po jednodu-
chých prostredcích - napríklad Buh oslovující Abraháma je znázor-
nen hlasem shury, aniž je videt, odkud vychází.

Na rozdíl odjezuitu, kterí s oblibou uvádeli na scénu alegorické
ci fantastické postavy, se Komenský snaží, aby se nevzdálil od oby-
cejné, bežné podoby postav. Pokud v jeho hrách vystupují - a to
zcela výjimecne - napríklad neresti, zobrazuje je radeji jako osoby.
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poznamenané nectnostmi než jako fantaskní personifikace: zahálku
predstavuje lenivý pastýr, domýšlivost smešný ješita a tak dále.

V Komenského hrách jsou všechny vizuální prvky nedílnou sou-
cástí poselství, které prináší zároven i text. Toto poselství ovšem
pusobí v nekolika rovinách.

Dialog a jevištní jednání vyprávejí príbeh, který se odehrává
v konkrétním dramatickém svete. Ve hrách Diogenescynicusredivivus1;
a Abrahamuspatriarcha16jsou to staroveké Recko a Palestina. Schola
ludus (Školahrou)17je po této stránce složitejší: dvur krále Ptolemaia
tvorí celkový rámec deje, z nehož se však nekteré scény rymykají, nab)'-
vají na urcité samostatnosti a evokují své vlastní dramatické svety.

Takto ztvárnený príbeh je prostredkem (v prípade Scholyludus,
jejíž dej není príliš soudržný, mohli bychom mluvit spíše o zámince)
k obecnejšímu poucení ~ o filosofii, o víre v Boha nebo o míste clo-
veka've hmotném, sociálním a mravním svete. Jelikož je Scholaludus,
podobne jako ostatní Komenského drama~a, soucástí širšího vzdelá-
vacího projektu, hraje v ní toto poucení prinejmenším stejne duleži-
tou roli jako samotný príbeh.

Jak ovšem zduraznuje sám Komenský, cílem techto školních
predstavení, která studenti hrají pro své spolužáky, rodice a pred-
stavené, je zároven také prokázat schopnosti jeho úcastníku. Ješte
ne~ si divák vyloží tu kterou osobu na scéne jako ztelesnení nekteré
z postav dramatu, mel by si všimnout, že chlapec, který roli hraje,
dobre ovládá latinu i recnické umení, umí se chovat i pohybovat sjis-
totou a dustojne; rodice a predstavení si mají uvedomit i to, že ucitelé
odvedli dobrou práci a zaslouží si svou odmenu.

Je nasnade, že Komenský odmítal jakoukoli formu divadla,
která by nebyla výchovná a poucná. Mnozí zjeho predchudcu a sou-
casníku skládali hry, které tuto podmínku splnovaly, a využívali
k tomu možností dramatického žánru v zápletce založené na kon-
fliktu mezi postavami a na výrazné jevištní hre. Tyto texty vycházely
vetšinou z biblického príbehu, který je na látky vhodné k dramati-
zaci velmi bohatý. Komenský sám si ve spise Orbispictus, když pojed-
nává o verejném (tedy nikoli školském) divadle, vybírá pro ilustraci

15 KOMENSKÝ,J. A.: Opera omnia XI, s. 437-500.
16 Ibid., s. 501-539.
17 Ve1keréspiJy]ana Amose Komenského, IX, 5.117-349.

ORAMATICKt OILO JANA AMOSEKOMENSKtHO 152

~.

!III],,

scénu pokání marnotratného syna, tedy vyvrcholení podobenství,
jehož dramatický potenciálje zrejmý. Mezi svými plány týkajícími se
školského divadla se zminuje o príbehu krále Davida, což je námet
rozsáhlejší, ale hodí se stejne dobre za základ živé a vizuálne puso-
bivé dramatické akce. Na druhou stranu nás ovšem nic neopravnuje

k predpokladu, že kdyby byl tuto hru napsal, využil by jejího dra-
matického potenciálu, anebo že by ho v ní videl tam, kde ho spatru-
jeme my.

Obe hry, které Komenský napsal pred oním zcela svébytným
divadelním útvarem, jimž je Schola ludus, totiž DiogenesaAbrahamus,
se vyhýbají v zásade všem dramatickým efektum, at už ve výstavbe
zápletky, v pojetí jednotlivých scén, nebo v rozdelení interakce mezi
postavami do krátkých, vzájemne nezávislých výjevu a konecne
i v tom, že ~álokdy používají spektakulárních prostredku.

Hru Diogenes cynicus redivivus, s pod titulem De compendiose philo-

sophando (Jak být dobrým.filosofem) pripisuje Komenský ve svém plánu
predstavení pro jednotlivé trídy ideální školy (Scholae pansophicae
delineatio, § 88-90) ctvrté tríde, která byla zamerena na filosofii. Hra
je skutecne pojata jako ilustrace k výuce filosofie - což je látka, k níž
se príliš nehodí ilustrace obrazové, které Komenský obvykle použí-
val. Nic v této hre neodvádí pozornost od znázornení Diogena jako
historické postavy a zároven jako príkladu filosofa, jako nezávislého
ducha, který hledá pravdu za každou cenu, pohrdá hmotnými potre-
bami a dává prednost naprosté chudobe pred uctivostí k mocným
tohoto sveta. Povahu príkladu mají i vedlejší postavy. Phi1ippus je

na první pQhled typický král-válecník, sesazený tyran Dionysius se
explicitne popisuje jako príklad: "Dionysius je pro nás príkladem,
jak snadno muže osud znicit ty, kdo s ním nejednají s dostatecnou
úctou" ("qui fortunam reverenter habere nesciunt, hos i1la quam
facile dejiciat, Dionysius his exemplo nobis est"). Hra je spíš epická
než dramatická, zacíná Diogenovým mládím a studiem filosofie

a koncí jeho smrtí. Sled scén mezi nimi netvorí jednotný dej, jednot-
livé výjevy dokonce nejsou ani navzájem kauzálne propojeny. Jejich
poradí ovšem není náhodné. Velmi ostrý protiklad napríklad spo.
juje obe scény, které dej uvádejí a uzavírají: v první z nich mladický
Diogenes vstupuje sám velkým skokem na scénu a neustále se pohy.
buje, aby tak vyjádril strach a rozpaky ze své budoucnosti; ve druhé
starý filosof, obklopený práteli, umírá upoután na lužko ci sedadlo.

I~,1\'
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Behem celé hry se strídají scény s jedním, dvema ci tremi herci ~e
scénami davovými, takže obraz nabízený publiku se neustále mem.
Filosofovými protihráci jsou tu anonymní obcané, tu údajní mudr-
cové, dvorané a vojáci zkrálova doprovodu ci piráti, zkrátka posta\-y
oblecené pravdepodobne velmi ruznorode; nekterí z mudrcu nesou
emblémy své disciplíny, což je prostredek, který se znovu a v ješte
vetší míre objevuje ve Škole hrou, kde ovšem takové predmety slouží
navíc k tomu, aby se názorne predvedJa jejich funkce.

.Text obsahuje radu scénických poznámek, které svedcí o tom.
jak velký duraz kladl Komenský na inscenaci. Napríklad na konci
prvního jednání upozornuje, že hudba musí hrát dostatecne dlouhd.
aby se protagonista stihl premenit z bezvousého mladíka z úvodu
hry (což- byl zrejme normální vzhled mladého herce) ve vousatého
filosofa v plášti, s holí a mošnou. V záverecné scéne, v níž Diogenes

. umírá, píše Komenský, že filosof leží na lužku nebo sedí na židli, ale
nikdy nedá z ruky knihu. Jedna z posledních poznámek ríká, že Dio-
genes skloní hlavu a zacne podrimovat, nacež se k nemu priblíží lékar,

. dotkne se jeho zápestí a cela a když se vzbudí, zeptá se ho, jak se cítí.
Nejnápadnejší formy jevištního jednání predepsané v textu

pocházejí ze staroveké literatury. Napríklad Diogenes má manipulo-
vat sudem, který se pak stane jeho príbytkem, má ho valit po scéne
a nakonec postavit; jeho návraty do sudu vyznacují v deji konec jed-
notlivých scén - tak je tomu ve vetšine scén druhého i tretího jed-
nání. Aby ukázal svým spoluobcanum, že "žijí obrácene" ("retrorsum

. vivere"), zacne Diogenes chodit pozpátku a pritom vrávorá a potácí
se. Když se pozdeji dá do jídla, nekdo poblíž neho vypustí myš, která
prebehne pres scénu a chudobný filosof pak muže poznamenat, že
i on, stejne jako boháci, živí príživníky. Jedna zvlášte živá scéna uka-
zuje dav lidí, kterí pobíhají sem tam se zbranemi a stavebním mate-
riálem v rukou ve snaz~ ubránit své mesto pred ohlášeným útokem -
a filosof se tomu zmatku smeje a prevaluje sem a tam svuj sud. Jinde
zas Diogenes prochází scénou a za. plného denního svetla nahlíží
.s lucernou v ruce do všech koutu, aby dal najevo, že mezi svými spo-
luobcany nenachází nikoho, kdo by byl opravdová lidská bytost a ne
jen pouhá soucást zmateného davu. Vescéne setkání sPlatónem, který
definuje cloveka jako dvounohého živocicha, vytáhne Diogenes zpod
svého šatu kohouta, který této definici vyhovuje práve takdobre; scé-
nická poznámka ríká, že herci predstavující posluchace se mají dát
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do smíchu. Když se pak setká se Zenónem, který tvrdí, že neexistuje
žádný pohyb, vyvrací jeho teorii nejprve tím, že se prochází po scéne
a pak, aby dokázal, že se nejedná pouze o zdání pohybu, uhodí jed-
noho ze Zenónových žáku pestí do tváre. Ten se mu snaží ránu vrátit,
ale Diogenes ho chytí za ruku a podotkne, že i on sám práve vyvrací
argumentaci svého ucitele. Podle scénické poznámky se posluchaci
na scéne opet smejí tak, až se jim hlavy tresou, a tak se opet potvrdí,
že pohyb prece jen existuje. .

Pro Komenského hry je typické, že o násilné akci, pri níž piráti

Diogena zajmou, se pouze vypráví, zatímco hra zduraznuje príklad-
nou hodnotu cloveka, který díky tomu, že se zabývá filosofii, snáší
tuto zkoušku lépe než ostatní. Scéna, v níž se Diogenes pirátum

postaví, ukazuje, jak dosáhne toho, aby dali najíst nejen jemu, ale
'ijeho druhum v neštestí.

Podobne jako Diogenes cynicus redivivus ukazuje príkladného
filosofa, druhá Romenského hra, Abrahamus patriarcha, predvádí
model cloveka verícího, verného ve všech zkouškách a poslušného
až do krajnosti. Prolog hry ho predstavuje jako otce všech verících
("omnium credentium patrem") a v jejím argumentu, tj. krátkémshr-
nutí obsahu, se ríká, že byl Bohem vyvolen k podívané ("spectacu-
lum") celému svetu jako príklad pohotové a radostné poslušnosti.
V tomto kontextu se nedokoncená obet 1zákova, hlavní námet mnoha

jiných her už od stredoveku jako predobraz Kristovy obeti, stává
spíše krajním príkladem této pohotovosti zpretrhat svazky, jejichž
síla a hodnota jsou jinak považovány za zásadní. podobne i postava
Sáry je obdivuhodným portrétem príkladné manželky, oddané záro-
ven Bohu i svému manželovi, jejímž predobrazem byla pravdepo-
dobne Komenského druhá žena Dorota, která zemrela v Lešne roku
1648. Príkladnost této role vyplývá i ze slov Abrahama samotného:
"Deláš, co se sluší pro svatou ženu a vernou manželku" ("Facis, qu6d
sanctam feminam fidelemque conjugem decet", 1,2). Epilog hry pak

explicitneji objasnuje, jak se príbeh Abrahamuv, tak jak byl práve
predveden, vztahuje k osudu bratrí v exilu: Komenský v nem nej-
prve klade svým divákum na srdce, aby si pamatovali, že musí být
syny Abrahamovými nejen svou vírou, ale i svou poslušností, a pak
cituje výroky nekolika krestanských autorit o tom, že všichni máme
považovat svuj život zde na zemi za dlouhé vyhnanství -ahledat pra-
vou vlast pouze v nebi.
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Hra se celkemvernedržípríbehu z Geneze(12,1- 22,19), aniž se
ho snaží prevést do dramatické formy v pravém slova smyslu. Komen-
ský chápe Abrahamovo trvalé a opakované podrizování sé vuli boží
jako jakýsi boj: ,Jako kdyby s Bohem podstupoval boj o pevnost své
víry" ("luctam quasi de fidei constantia 'subiens cum Deo"), jak se
ríká v argumentu. Zápletka hry je ovšem velmi kusá. Hrdina navíc
nikdy neprojevuje slabost, která by divákovi mohla napomoci, aby
se s ním identifikoval, ale zustává stál~ vzorem, který je možné pouze
obdivovata snažit se ho napodobovat. .

Stejne jako v Diogenovije i zde výprava strízlivá a jednoduchá,
ale ruznorodá, a využívá vizuálních kontrastu. Scény.o jedné ci dvou '
postavách se strídají s lidnatejšími, vjedné a téže scéne se setkávají
postavy velmi odlišného vzhledu - pastýri, králové a válecníci, dvo-
rané a poutníci, muži i ženy, starci i deti. Místo a cas deje jsou vetšinou
jen naznaceny v textu nebo scénicko.u hrou; Hra casto zduraznuje
plynutí casu, zejména to, že mezi slibem, který dal Buh Abrahamovi,
a narozením Izáka uplynuly dlouhé roky.Jinde cas postoupí o neko-
lik mesícu: v jedné scéne Sára navrhuje svému muži, aby zplodil
potomka se služebnou, a v další scéne se dozvídáme, že služka je už
nejakou dobu tehotná. Jevištní cas nekdy odpovídá zhruba casu pred-
stavovanému, jako treba ve scéne, kde Abraham nejprve dává najevo
obavu, co se stalo sLotem p.rizkáze Sodomy, poideji se mu zdá, že ho
zahlédl v dálce, potom ho vidí pricházet a nakonec s ním mluví tvárí
v tvár. Místo deje, které vetšinou naznacují pouze repliky, muže být
upresneno až a posteriori. Hra zacíná monologem hlavního hrdiny,
který je prerušen hlasem shury, vycházejícím z neviditelného zdroje,
což muselo vyvolat tím vetší úcinek, cím lépe se chlapci predstavuj~-
cíl1)UAbrahama podarilo zahrát údiv a bázen pomocí rady predepsa-
ný~h gest: mel se dívat kolem sebe, aby se presvedcil, že hlas prichází
opravdu shora, pozdvihnout oci i ruce k nebi na výraz úžasu, sklonit
se k zemi atd. Teprve pozdeji se dozvíme, že se tatQ scéna odehrála
v Abrahamových polích; nemáme žádný duvod k domnence, že by
tento slovní údaj doprovázely jakékoli hmotné náznaky. Hned n~to
Abraham vyzve svou ženu, aby s ním poodešla stranou od domu, aby
je nikdo neslyšel, ale scénická poznámka ríká, že ony dve postavy
mají odejít od zadní opony smeretn ke stredu scény.

Autor zrejme pocítal i s kulisami. Nekteré z nich mohly náležet
k prostoru, kde se predstavení hrálo. Když napríklad starý Thara
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vyzývá svou rodinu, aby se usadili "pod tímto listnatým dubem"
("sub hanc frondosam quercum", 1,4), míní tím pravdepodobne sku~
tecný strom, který rostl v prostoru, kde se hrálo, .to jest patrne na
školním dvore. Ani kulisy, které bylo treba postavit specielne pro

predstavení, nebyly s nejvetší pravdepodobností nijak složité. Prí-
kladem muže být Abrahamovo obydlí, pred nímž pozve tri andely,
které považuje za poutníky, aby se posadili, a ti se poté obrátí k Sáre,
která je uvnitr: jedná se o stan (tentorium) se zakrytým, ale prucho-
Zímvchodem, který umožní Sáre, aby se smála "za dvermi", jak ríká
poznámka (V,3), pred zraky publika, ale nevidena domnelými pout-
níky. Nevíme, jak vypadaly dva oltáre, které mel Abraham vztycit
na scéne.. První z nich, postavený jako díkuvzdání za slib, který mu
Buh dal v Móre v Šekemu, nemusel být nijak velký. Ale druhý, který
mel sloužit k obetování Izáka, musel být vetší, aby unesl nejen drevo

.k zápalné obeti, ale i spoutaného chlapce.
Rekvizity, které text vyžaduje, jsou témer všechny - s výjim-

kou beránka, bezpochyby umelého, kterého bylo treba k dokonání
obeti - predmety denní potreby: zavazadla, chleba a víno, drevo
a ohen. Nenašel-li se ve škole mec, kterým se Abraham chystá usmrtit
svého syna, nebylo jiste obtížné rypujcit si ho od nekoho z rodicu.

Co se týce.hereckého provedení, je text hry o neco nárocnejší než
v prípade Diogena. Herci zde musí vyjádrit ruzné duševní stavy jako
úžas, bázen, zmatek, bolest, únavu, hnev, žárlivost, beznadej, radost
ci úctu. Jsou tu také dve ženské role, z nichž jedna, Sárina, je velmi
duležitá. Scéna, v níž Sára predstupuje pred faraóna, aby se stala jeho
konkubínou (II,4), vyžadovala od chlapce, který ji predstavoval,
znacnou dávku taktu, stejne jako jiná scéna, v níž Sára udelá svému
muži žárlivý výstup, nejprve trpký, PQzdeji plactivý, aniž proto ztratí
souhlas boží (V,7)' Neprítomnost spektakulárních prvku nadto pod-
trhuje úcinek symbolických gest, jako je napríklad znamení kríže,
kterým král Melchis.edek žehná Abrahamovi (IV,2), nebo dramatické
gesto Abrahama, který se chystá zabít mecem vlastního syna sváza-
ného na oltári (V,10).

Krome této jediné výjimky se ty události príbehu, které by

poskytly nejvíc podívané, nepredvádejí, ale pouze se o nich podává
zpráva. Napríklad o velké bitve, která ukoncí válku králu vítezstvím
Abrahamových spojencu, vypravuje posel. O zkáze Sodomy uslyší
diváci dokonce dve zprávy: Abrahani vypráví o "strašlivé podívané"

ii_i
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("horrendum spectaculum"), kterou zahlédl z dálky, ješte než k nemu
dorazí jeho synovec Lot, který dosvedcuje, co spatril na vlasrm
oci zblízka. Když Lot lící, co se stalo sjeho ženou, použije obrar
podobný tomu, kterým Abraham oznacil celou katastrofu: "podívaná
strašlivá pro celý svet" ("horrendummundo spectaculum"), nacež
Abraham odvetí: ,Jak strašlivý príklad trestu za neposlušnost!" (,,0
horrendum inobedientiae punitae exemplum!"). Zpusob, jakým Lm
i Abraham užívají pojmu "spectaculum" a "exemplum", dobre odráží
podstatu Komenského divadla: autor predvádí zraku diváku radu
obrazu, poucných i zábavných zároven, ale zároven je vede k tomu.
aby premýšleli o príkladnosti toho, co vidí a slyší.
. Vroce1650Komenskýprišel do Sárospatakuna pozváníknížete
Rákocziho, který ho žádalo reformu tamního školství. Komensk::o
tam ale narážel na radu obtíží pri zavádení svých pedagogických
zásad, a obzvlášt divadelní, praxe, která pro nej byla tak duležitá.
Nesmel uvést na scénu žádný biblický námet, nebot jeho protivníci
považovali jakoukoli dramatizaci Písma za rouhacskou. Vzpomnel si
tedy, že Sebastian Macer, jeho nástupce na lešenské škole, prevedl
do dramatické podoby cást jeho encyklopedického spisu Janua lin-
guarum, který napsal jako pomucku k výuce všech školních pred-
metu. Komenský tedy upravil nejprve dvacet prvních kapitol tohoto
spisu, které rozdelil mezi dvaapadesát žáku. Pozdeji, když smysl
takového pocinu uznali všichni, kdo provedení prihlíželi, premenil
kompletní text v sérii osmi cástí se spolecným titulem Sehola ludus
seu Encyclopaedia viva, hoc estJanuae li,nguarum praxis comica18.Každá

z nich byla urcena pro jednu trídu, od nejnižší až po nejpokrocilejší.
Jednotlivá predstavení mela být rovnomerne rozložena po celém
školním roce. Všech osm cástí má spolecný rámec, kter.ý poskytuje
záminku pro dramatizaci encyklopedického textu: král Ptolemaios
chce vedet, jaký je stav vedení v jednotlivých oblastech, a rozhodne
se spolu se ctyrmi filosofy, svými rádci, povolat na svuj dvur'pred-
stavitele všech oboru. Každý z nich má podat prehledný výklad své
odbornosti, užívat pritom prostých .slov a zároven ukázat a vysvetlit
ruzné predmety, které souvisejí sjeho vedním oborem, povoláním ci
zamestnáním, a to tak, aby vztah mezi slovy a vecmi byl v nejvyšší

18V souhrnném vydání Operadidacticaomnia je poslední slovo podtitulu nahrazenoslovem scenica.
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možné míre prístupný nejenom sluchu, ale také ostatním smyslum.
Takový postup odráží jednu z hlavních myšlenek Komenského peda-
gogiky. Vjednom zjeho pojednání mužeme napríklad císt:

"Smysly jsou pevné základy poznání. (.. J Vznikne-li nejaké poznání

jinou cestou, pro nabytí jistoty je treba - je-li to možné - užít i smyslu. Z toho

plyne: Zrakový vjem má platnost dukazu, (.. J a pokud si o nejaké veci uci-

níme jinou predstavu, nežjaká opravdu je, pouhým prohlédnutím si té veci

se tato chyba napraví. ''19

Komenský navíc trvá na tom, aby s~, je-li to možné, ukazo-
valy skutecné predmety a nikoli jejich obrazy. Ríká napríklad, že je
obtížné predvádet v zime cást týkající se sveta prírody, protože je
v tu dobu težké opatrit si vetšinu kvetin, ovoce ci zeleniny, nemluve
o mouchách nebo vlaštovkách. V nekterých prípadech ale užívání
obrázku pripouští, napr. jde~li o cervy ci hady.

Význam zrakových demonstrací podtrhuje vetšina postav ucencu,
jako napríklad Gemmarius, který predesílá, že nehodlá podat pouhý
výcet drahých kamenu, ale že je ukáže a jeden po druhém pojme-
nuje (1/111,4). Krome postav zduraznují duležitost demonstrací
i autorovi mluvcí, kterí pronášejí prology a epilogy. Napríklad epi-
log první cásti vyzývá diváky, aby si uvedomili, že herci práve proká-
zali, že tomti, co vysvetlovali a predvádeli, dobre rozumejí a že touto
metodou je možné ucit se mnohem rychleji a príjemneji než pouhým
výkladem.

V první polovine Seholy ludus je vizuální stránka založena pre-
vážne na predmetech a na chování tech, kdo je predvádejí. Z tohoto
hlediska je zajímavé, že podle králova príkazu se mudrci mají chovat
jako filosofové a nikoli jako dvorané: jejich chování má tedy vyplý-
vat ze skutecného predmetu jejich pojednání a nikoli z fiktivní úcty
ke králove osobe. Tak napríklad kosmograf, první z mudrcu, má
pri svém vstupu na scénu predstírat meditaci a nevnímat krále ani'
nikoho jiného; má kroužit pohledem nahoru, dolu a kolem sebe a pri
reci delat rukama i celým telem náležitá gesta (1/1,1).Tento postup se
uplatnuje ješte dusledneji, když s sebou mudrc privádí další postavy,

19 Jfovissima lingvarum methodUs, pravidlo 84, in: Ve/keré spisy Jana Amose Komenského,
VI, s 325. Noveji in Opera omnia XV/lI, str. 189.
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které kolem neho vytvárejí autonomní dramatický svet. Kupríkladu
architekt prichází v doprovodu dvou ucedníku a dvou delní.ku a roz-
mlouvá s nimi o podstate architektury, ale také o stavbe konkrétního
domu, jako by byli v plné práci ajejicfí prítomnost pred diváky s krá-
lovouvýzvounijaknesouvisela. .

V prvních cástech ci hrách, venovaných svetu prírodnímu a ume-
lému, ukazují nekterí z odborníku predmety, které jsou zajímavé
samy o sobe, napríklad lidskou kostru nebo ru:znénástroje a prístroje
vcetne jejich funkce. Jiní predvádejí predmety' všeobecne známé
a obvyklé, jako jsou nebe a zeme, slunce a mesíc, svícka ci deštovka.
Témer každý z nich ale uzavírá svuj výklad doxologií pripomí-
nající, že vše, co je na svete, od nejvetšího až po nejmenší, vzdává
chválu Bohu. Tuto myšlenku ješte podtrhne Uranus svým výrokem,
že lidem prísluší dívat se na Boží díla lidským, nikoli zvírecím zpu-
sobem ("sic decet humanis,' non brutis opera Dei spectare oculis",
I/lI,2). Tento postup ponekud stírá rozdíl mezi promluvami venova-
nými vecem duverne známým a zdánlive banálním - jako napríklad
když se gesty i slovy vyjadruje, že nebe je nahore a zeme pod našima
nohama - a výklady, které vysvetlují veci mnohem mé!le známé, nebo
jsou doprovázeny zajímavejšími vizuálními efekty.

Takové implicitní poprení jakékoli hierarc4ie, pokud jde o zají-
mavost a tedy i hodnotu jednotlivých predmetu, platí nejenom vjed-
notlivých cástech ci hrách, ale i v rámci celku, trebaže nekteré cásti
nepochybne vzbuzovaly u publika vetší zájem publika než jiné. To
platí napríklad o scénách, v nichž meli ruzní remeslníci predvést co
nejautentictejší ukázku svého povolání, aby diváci videli nejen to, jak
to které' remeslo vypadá ~praxi, ale také to,jélk se mu malí herci nau-
cili - napríklad jak chlapec hrající kuchare umí oškubat a.vyvrhnout
ptáka nebo ocistit a rozkrájet rybu. ,

I když osm' her, z nichž se Škola hrou skládá, nebylo vystaveno
podle stejného vzoru, pro všechny je typický zvláštní dvojaký vztah
mezi realitou a dramatickou ~kcí:. v každé z nich fiktivní postavy
vypocítávají, vysvetlují a predvádejí sktuecné predmety ajejich záko-
nitosti, jak se tomu naucily, aby je priblížily publiku jak fiktivnímu,
'tedy králi a jeho rádcum, tak i reálnému, složenému ze spolužáku,
z rodicu, predstavených a príznivcu školy. Tato dvojakost je ješte
nápadnejší zhruba v polovine Školy hrou, když dve postavy, Didac-
ticus a Praeceptor, hovorí o hre, k níž sami náležejí. Behem jejich
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:h rozmluvy o výuce', která objasnuje nekteré ze základních myšlenek

Komenského, Praeceptor vysvetluje, že k tomu, aby byla výuka úcin-
nejší a zároven prljemneJší, užívá her soukromých, ale také "verej-
ných vystoupení" ("publica concertatio"). Didascalus se ptá: "Co je
to ,verejné 'vystoupení'?". Praeceptor mu odpovídá: ,;To, co práve
vidíte" ("quam in praesens videtis", IV/lV;3), a dále vysvetluje, že ze
všeobecné encyklopedie, kterou v sobe zahrnuje Janua linguarum,
bylo vytvoreno osm her, jednotlivé role byly rozdány žákum a každý
ted hraje 'svou vlastní personu,jak nejlépe umí ("suam quisque per-
sonam, quam decore potest, agit"). To je jiste pravda, pokud persona
znamená "dramatická role"; tato veta ale muže znamenat také, že
každý hraje roli, která mu náleží v živote (personaje také "charakter,
individualita, osobnost"), což ovšem pravda rozhodne není. .

Mnohé scény jsou na první pohled fiktivní, jako treba válecná
rada nebo scény týkající se vývoje mravního života cloveka. Je jasné,
ženerestné postavy, jako ctižádostivec, lakomec nebo lenoch v sobe
nijak neodrážejí osobnost hercu. Nicméne i scény, které jsou zdán-
live verným obrazem každodenní reéllity, obsahují znacnou dávku

. fikce- napríklad scéna,v níž semalíškolácizacínajíucit císt na latin-
ských textech, ackoli Komenský zduraznuje, že se ctení má ucit nej-
prve v materském jazyce detí, a výuku latiny zaradil až do nekteré
z pozdejších scén. V tomto prípade rozpor s realitou vyplývá z pravi-
del formy: v latine je totiž celá hra.

Predstavení vnáší nekdy do jinak verného obrazu reality nejaký
prvek fikce proto, aby se v tomto obrazu nahromadilo a sdelilo
více informací. Tak je tomu napríklad ve scéne predstavující ruzné
národní kroje: postava jménem Lappo má sice na sobe laponský kroj,
ale na každé noze má jinou botu (III/lII,I); rezignuje se tu tedy na
pravdepodobnost, aby bylo možno predvést zároven dva ruzné typy
laponské obuvi. Prvky fikce ale slouží také k oživení hry a k tomu,
aby snáze dosáhla zamýšleného úcinku v mysli a pameti diváku. Tak
je tomu v prípade ruzných prostredku, které se snaží navodit dojem
spontánnosti ci dokonce necekané situace. Tak napríklad nekolikrát
nekterá z postav predstírá, že se zmýlila, a chybu opraví bud mluvcí
sám, nebo nekdo z ostatních hercu. Jiní spolu v krátkých dialozích
rozmlouvají o tom, jak presne mají usporádat svuj výklad, srovná-
vají, co kdo z nich jejich oboru prináší, a podobne. Slavnou scénu
pitvorného obradu prijímání dvou novácku, cerstve zapsaných na
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úniverzitu, mezi spolužáky (depositio),preruší král, který protestuje
proti takovým nevhodným ceremoniím, které v dílnách moudrosti

nemají místo (V/I, 4). Rozvinutejší príklad tohoto postupu najdeme
v poslední cásti (VIII/I, 2-9), kde se výklad o umení vládnout zmení
ve válecnou radu, prerušovanou postupne pricházejícími zprávami
o chystané další válce, které se osazenstvo snaží zabránit. Válka však
stejne propukne a pro postavy na scéne sice nezacíná dobre, ale nako-
nec skoncí vítezne. Pred námi se tu r~zvíjí napínavý príbeh, který
skýtá záminku k ruzným výkladum - o diplomatických a taktických
metodách, o zbraních, cástech armády atd., v nichž spocívá vlastní
prínos této pasáže k dramatizaci encyklopedie.

Je tedy zrejmé, že Sehola ludus má velmi daleko k pouhému
odrazu skutecnosti, n.avzdory tomu, co ríká Praeceptor ve výše cito-
vané replice. Tato replika nicméne upozornuje na výjimecne tesný
vztah, který pojí tuto dramatizaci k realite, jejíž je soucástí. Názorné
demonstrace, které deti predvádejí pri svých výstupech, jsou sku-
tecné, jak to na nekolika místech zduraz4uje sám text. To, že jsou
schopny je provést a popsat, dokazuje, že nacerpaly poznatky, kte-
rým seje škola snažila naucit. Diváci tak mohou ze své vlastní zkuše-

nosti potvrdit zásadní myšlenku, kterou chce vyjádrit Praeceptor _
a jeho prostrednictvím sám Komenský - ~otižže taková dramatizace
encyklopedické látky ciní ucení mnohem snazším a príjemnejším než
traaicní slovní výklad.

Tento nový žánr dramatického textu je jakýmsi logickým vyús-
tením tendence, patrné už v obou predchozích hrách Komenského,
k vytvorení divadla bez typicky dramatického deje a témer bez scé-
nické výpravy. Hru Diogenescynicus redivivus,jejíž' zápletka se verne
držela života. reckého filosofa - respektive toho, co bylo možné se
o nem dozvedet od starovekých historiku -, souverci Komenského

zavrhli, protože jejím hrdinou byl pohan. Abrahamuspatriarcha, který
sledoval puvodní príbe4, v tomto prípade biblický, ješte tesneji,
byl rovnež odmítnut, tentokrát proto, že samo uvedení námetu tak

posvátného ~a scénu bylo považováno za rouhavé. Pedagogovi, který
presto chtel se svými žáky'hrát divadlo, nezbylo jiné rešení než zdra-
matizovat samu ucební látku - tak jak to udelal Komenský ve Škole
hrou. Rozdíl mezi herci a diváky je zmenšen na minimum: Komen-
ský jasne ríká, že chlapci mají zustat na svých místech v hledišti až
do okamžiku, než pujdou na scénu, a po odehrání svého výstupu se
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tam zase vrátit. Výprava mela být co možná nejjednodušší. Cyklus
predstavení mel presto velký úspech, získal uznání dokonce i u nej-
zatvrzelejších odpurcu divadla mezi temi, kdo dozírali nad školami.
Tento úspech vyplýval cástecne z toho, co proslavilo už spis Janua
linguarum, totiž z jasného a príjemného zpusobu sdelování nejruz-
nejších poznatku. Hlavní podíl na nem však mela divadelnost, která
hrála rozhodující roli v adaptaci encyklopedické látky pro živá pred-
stavení, v nichž deti vysvetlují, ale také pomocí ruzných vizuálních
prostredku predvádejí to, co se naucily - címž skvele dokládají ,úcin-
nost pedagogické metody, které jsou samy príkladem. Tím, že tak
verne odráží vzdelávací program, jehož je soucástí, predstavuje
Sehalaludusjakousi kvintesenci školského divadla.

Na pocátku svých divadelních snah si byl Komenskývedom,jak
pritažlivé a úcinné je divadlo jezuitu. Výsledkem jeho pokusu bylo
vytvorení specifického žánru školského divadla, který je v mnoha
ohledech od tohoto vzoru diametrálne odlišný. Protiklad mezi stro.
hostí jeho scénických .prostredku a nádherou jezuitských predstavení
je v tomto ohledu nejnápadnejší. Jsou mezi nimi ale i další zásadní
rozdíly. Marne bychom v Komenského hrách hledali oslavu vládnou-
cího rodu, která je pro jezuity typická. I když je Sehala ludus prod-
chnuta krestanským duchem, je jí cizí jakákoli polemika ci propa-
ganda namírená proti katolicismu. To, co delá školské divadlo
školským divadlem, není námet, ale vztah, který vzniká mezi predsta-
vením a úcinkujícími. Pro to, aby hra spadala do této kategorie, není
nutné, aby byla didaktická ci poucná sama o sobe,jak dokazují cetné
školní inscenace antických komedií. Rozhodující je, aby byla uve-
dena k pedagogickým úcelum, totiž aby rozvijela duševní schopnosti
a zdokonalovala mravy tech, kdo se na predstavení podílejí, a aby
diváci prikládali stejnou duležitost tomuto úCelu,jato námetu, který
sejim predkládá.
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