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Eduardo Fernández se ve své diplomové práci pokusil prozkoumat složité vztahy mezi 

jednotlivými náboženskými, jazykovými a ideovými směry raného českého literárního 

humanismu. V první části práce se zaměřil na tradiční protiklad mezi latinským a národním 

humanismem a pokusil se prokázat omezenou platnost této dichotomie. Ve druhé části se 

soustředil na literární, překladatelskou a tiskařskou činnost Mikuláše Konáče z Hodiškova. 

Svoji analýzu uskupil kolem rozporu mezi Konáčovými překlady a tisky na jedné straně a 

uvědomělým kališnictvím, jež se mu tradičně přisuzuje. Diplomant se vědomě zaměřil na 

Konáčovy ideové a náboženské postoje a na motivace jeho tiskařských a literárních děl. 

Východiskem jeho zkoumání se stal předpoklad, že tiskařova aktivita se často neshoduje 

s klasickou definicí představitele národního humanismu. 

Jako historik velmi oceňuji první kapitolu práce Eduarda Fernándeze, nazvanou 

"pokus o překonání dichotomií". Diplomant správně postřehl, že většina českých prací o 

jagellonské době mluví o dvou skupinách spisovatelů. Do první patří tzv. latinští humanisté, 

především příslušníci katolické šlechty, používající latinu jednak v literárních a vědeckých 

pracích, jednak ve vzájemné korespondenci. Druhá zahrnuje tzv. národní humanisty, tedy 

spisovatele měšťanského původu a utrakvistického vyznání, kteří jako literární jazyk volili 

češtinu. Konáč býval přitom tradičně a s trochou zjednodušení řazen mezi představitele 

měšťanského utrakvismu a národního humanismu. 

Eduardo Fernández si připravil pro své analýzy půdu rekaptiulací náboženské situace 

v Českých zemích. V těchto pasážích prokázal, že se dobře orientuje v nejdůležitější 

historické literatuře k tomuto tématu. Podle mého názoru se oprávněně staví proti apriornímu 

kladnému hodnocení utrakvistického humanismu pro jeho údajnou pokrokovost či 

vlastenectví v protikladu ke katolickému humanismu (přičemž jako příklad česky píšícího 

katolíka uvádí plným právem Jana Hasištejnského z Lobkovic). Na straně 15 diplomant 

podtrhuje dlouho opomíjený fakt, že v tvorbě tzv. národních humanistů v době jagellonské 

převládají překlady a adaptace latinských vzorů. Právě Konáčova literární činnost slouží jako 

příklad tvorby psané česky, ale zcela závislé na latinských vzorech a na latinské vzdělanosti. 



Na druhé části diplomové práce, věnované již výhradně osobnosti a dílu Mikuláše 

Konáče z Hodišťkova, oceňuji zvláště pečlivě sebrané životopisné údaje. Diplomant se 

poměrně logicky zaměřil mj. na problém náboženské příslušnosti. Lze souhlasit s názorem, 

že základní Konáčovo náboženské stanovisko bylo utrakvistické (přesněji řečeno 

staroutrakvistické), ale v jeho činnosti nalezneme i prvky, které se s tímto vyznáním 

neshodují. Jak diplomant správně podotýká v pozn. 57 na str. 29, církev pod obojí nevytvořila 

soustavný dogmatický korpus ani jasnou církevní správu, takže vybočení na různé strany byla 

dosti obvyklá. Osobně se jako historik-medievista spolu s autorem práce domnívám, že 

Konáč pravděpodobně přeložil nebo zpracoval Formicarius od dominikána Johanna Nidera, 

kazatele křížové výpravy proti husitům (souhlasím s diplomantem, že jde o nedochovaný a do 

jisté míry hypotetický překlad). 

V oddílu o Konáčově literární a tiskařské tvorbě se diplomant zcela logicky pozastavil 

nad tím, že Konáč si za svůj první rozsáhlý překladatelský a tiskařský počin vybral dílo 

Eneáše Sylvia Piccolominiho Historia Bohemica. Diplomant má myslím pravdu, když na 

straně 34 uvádí mezi důvody vydání tohoto díla komerční vydavatelský zájem. Přesvědčivě 

prokazuje, že Konáč si s úpravou a přeformulováním Sylviova textu nedal takovou práci, aby 

byl zcela odstraněn jeho silně prokatolický a protihusitský charakter. Spokojil se s pouhým 

odstraněním hanlivých výrazů, které by mohly urazit jeho čtenářstvo. 

Z historického hlediska lze rovněž souhlasit s autorovým rozborem tří dialogů 

s náboženskou tematikou, které Konáč vytiskl. Za pozoruhodný a zdařilý považuji 

diplomantův rozbor Konáčova Dialogu z roku 1515, vybaveného předmluvou ke králi 

Vladislavovi. Vlastní text Dialogu je ostrým útokem kališníka na českého bratra, často se 

objevuje i snaha napomoci sblížení církve podobojí s římskou církví. V témže roce 1515 

Konáč přeložil a vydal další proti bratrský dialog, který byl v souladu se zemským zákonem i 

se stanoviskem, které k jednotě oficiálně zaujímala katolická i kališnická církev. 

V závěru své práce Eduardo Fernández přesvědčivě shrnuje důvody, pro které je třeba 

revidovat základní dichotomickou klasifikaci, podle níž je Konáč typickým národním 

humanistou pokrokového raženÍ. Prokázal, že Konáčova literární (překladatelská a 

adaptátorská) tvorba nepramení z národní (husitské) tradice, ale čerpá z cizích vzorů, hlavně z 

těch, které pocházejí z Itálie. Důležitým momentem spojeným s Konáčovou volbou češtiny 

jako literárního jazyka je také jeho tiskařská živnost. V oblasti náboženské Konáč jen jednou 

vyjádřil sympatie k základům bratrské víry (v Rozmlúvanže o vieře z roku 1511), ale když 

pochopil, že takové stanovisko by mohlo být překážkou pro jeho řemeslnickou, 

spisovatelskou, společenskou a úřednickou dráhu, změnil postoj. Od roku 1515 proto 



podporoval oficiální náboženskou linii českého státu a razantně se stavěl proti jednotě a proti 

luterskému učení. 

Pramenně podložené rozbory diplomové práce přesvědčivě naznačily slabiny 

tradovaného dichotomického obrazu humanistického hnutí v Čechách, a to ve smyslu 

náboženském, jazykovém i sociálním. 

Závěrem: Eudardo Fernández prokázal, že si důkladně osvojil zásady práce s prameny a 

literaturou. Získané poznatky navíc dokáže samostatně a tvůrčím způsobem využít. Jeho 

závěry mohou být v některých bodech diskutabilní, jsou však vždy podložené a především 

inspirativní. Diplomovou práci Eduarda Fernándeze rád doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji známkou výborně. 
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V Praze dne 1. září 2009 Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 


