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Posudek diplomové práce 

Předložená diplomová práce se v zásadě člení na dvě části, totiž na teoretický úvod 
(str. 6 - 19) a vlastní průzkum literární činnosti Mikuláše Konáče (20 - 68). Diplomant 
jakožto zahraniční student bohemistiky dokázal pohlédnout na slovesný terén jagellonských 
Čech nejen s velkou znalostí dobových reálií a moderní odborné literatury, ale především bez 
genetické zátěže staršími literárněhistorickými modely a interpretacemi. 

Takto nezatížen mohl pak v počáteční kapitole nazvané příznačně Pokus o překonání 
dichotomií (8 - 19) vyslovit premisu, že všechna dosavadní, přitom však rozdílná hodnocení 
tohoto období i konkrétních osobností lze posuzovat překvapivě jednoduše a obecně. Jako 
kritérium se zde vyrýsovaly čtyři symptomy, totiž náboženský, jazykový, společenský a 
politický. Diplomant tak zjistil, že vždy záleželo na privátní motivaci badatele, jaký dobový 
symptom upřednostnil. Vedle tohoto veskrze jistě očekávatelného a nijak nepřekvapujícího 
zorného úhlu však přichází nový postřeh, že každý ze symptomů byl striktně posuzován dle 
předem stanovených protikladů pokrokovosti a reakčnosti: byl-li spisovatel utrakvista, či 
katolík - psal-li česky, nebo latinsky - osvědčoval-li postoje národní, nebo kosmopolitní - a 
konečně zda patřil k vrstvě měšťanské, nebo k aristokracii. Tyto ostře vyhraněné dichotomie 
se podařilo na Konáčovi samotném i na jeho několika souputnících (Všehrd, Písecký, 
Hasištejnský) velmi dobře zpochybnit a přitom zdůvodnit, že hlavní motiv jednostranného 
posuzování tkvěl takřka vždy v historikově ideologickém zázemí. 

Tak jako v symptomech společenských, kdy se prominentní patriciát Konáčova typu 
snažil alespoň prostřednictvím erbovního měšťanství přiblížit k rodilé aristokracii Uedním 
z Konáčových kariérních nástrojů byly dedikace), nelze ani v jazykové oblasti naší literatury 
proti sobě postavit díla psaná česky a díla psaná latinsky, popřípadě německy. Zpochybnění 
anebo odmítnutí těchto apriorních (a z genetického hlediska výsostně politických) východisek 
může v budoucnosti rozkolísat, ba i popřít tradiční kategorii české literární historie, totiž 
národní humanismus - kategorii, která krystalizovala od druhé poloviny 19. století na 
politickém pozadí emancipace českého národa od germánského vlivu a která konečnou 
podobu nalezla díky národovectví marxistické literární vědy a díky jejímu odmítání 
jazykového kosmopolitismu. Navenek se tento vnitřní proud humanismu u nás i ve všech 
evropských literaturách projevuje sice národním jazykem, ale zatímco v zahraničí dal 
vzniknout celé řadě původních děl reflektujících aktuální potřeby soudobé měšťanské 

společnosti, náš skromný literární terén první třetiny 16. století, vyčerpávaj ící se většinou jen 
náboženskou polemikou mezi oficiálně povolenými a nonkonformními konfesemi, byl 
takřečenými národními humanisty obohacen pouze několika desítkami překladů, oživujících 
tak jako tak rezervoár starověkého a středověkého písemnictví latinského. Pro 
paleobohemistiku je cenná v této souvislosti také diplomantem vzpomenutá paralelní situace 
mezi dvojjazyčností literatury předbělohorské (čeština vs. latina) a mezi dvojjazyčností 



literatury národního obrození (čeština vs. němčina), u níž jsou však vzájemné jazykové vlivy 
už dávno samozřejmě připouštěny (pozn. 15). 

Snad nejvíce materiálů k polemice poskytuje diplomantovi marxistická literární věda, 
zastoupená v tématu Mikuláše Konáče pracemi prof. Milana Kopeckého. Jakkoli se je 
diplomant vědom jeho "ohromného přínosu pro bádání o Konáčovi (a o renesanční a barokní 
literatuře vůbec) v době, kdy starší česká literatura ležela z politických důvodů mimo zájem 
bohemistů" (pozn. 30), přesvědčivě ukazuje, že právě v pracích Milana Kopeckého, snažících 
se bona fide ukázat pokrokové tendence mezi husitstvím a Bílou horou, k největší slabině 
uvedených dichotomií patří jejich zjednodušená, černo-bílá reflexe. 

Zejména v druhé částí práce, která je věnována analýze Konáčova překladu Sylviovy 
České kroniky (1510) a Konáčově vlastní dialogické tvorbě o náboženských otázkách (1511 -
1515), diplomant, aniž by v čemkoli umenšil přínos této osobnosti pro recepci evropské 
renesance a humanismu, odmítá Konáče jednoduše vtěsnat do šablony uvědomělé měšťanské, 
utrakvisticky orientované ikony národního humanismu. Nově se tu nezastírá, anebo vědomě 
do pozadí nezatlačuje ani Konáčovo kolísání ve víře, ani jeho ambice po společenském 
postupu vedoucí až k loajálnímu společenskému postoji, ba diplomová práce dokonce 
ukazuje, jak silně se pro línaly a ovlivňovaly komerční aktivity Konáče - tiskaře s duchovními 
aktivitami Konáče - spisovatele. V tomto směru diplomant souznívá se staršími, méně 
ortodoxními, ale málo známými názory Amedeo Molnára. 

Všechny připomínky věcného, metodologického či stylistického rázu, které jsem 
diplomantovi během konzultací navrhoval, byly reflektovány. Závěrem lze shrnout, že 
předložená diplomová práce patří k těm nejlepším a nejoriginálnějším, které jsem v oblasti 
starší české knižní kultury posuzoval. Je psána kultivovanou češtinou a po téměř thcetileté 
pauze od soustředěného bádání o Konáčově osobnosti přináší nové, neotřelé názory, které 
mohou inspirativně posloužit v obecnější rovině při revizi starších pohledů na literaturu 
jagellonských Čech. Autorovi vřele doporučuji, aby s ohledem na svůj další odborný růst 
v doktorandském studiu zvolené téma rozšířil analýzou dalších Konáčov)lch děl, byť už pro 
monografické studium méně významných, popřípadě též přihlédnutím k aspektům 

knihovědným. Nic však neodporuje tomu, aby už při této příležitosti byla předložená 
diplomová práce hodnocena známkou 
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výbornou. 
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