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Opakovaně a oprávněně se ozývají hlasy, které volají po přepsání dějin českého divadla, 

resp. dějin divadelní kultury na území Čech, Moravy a Slezska. Úkol je to pochopitelně 

nelehký. Základní problém, který je víceméně problémem koncepčním, metodologickým a 

teoretickým, spočívá v tom, odkud začít. Jediné, co zůstává, je, že se začít musí. Divadlo je 

komplexní organismus, který jako houbička kulturu v nejširším možném smyslu nasává a 

zpětně se do ní takříkajíc „vyždímává“, rozpouští se v ní. Nové pojetí dějin musí s tímto 

počítat a nevnímat divadlo jako izolovaný umělecký ostrůvek významných a hodnotných 

počinů, ale naopak jako symptom kultury, symptom mnohovrstevnatých procesů teatrality, 

jako součást rozmanitého života – pokud si toto badatelé uvědomí, mohou povýšit 

uměnovědnou disciplínu na společenský, humanitní obor. Proč takovýto manifestační úvod? 

Jednoduše – z potěšení vyvolaným bakalářskou prací Kristýny Sýbové, která nabízí velmi 

skromně, ale o to výrazněji, možné trajektorie výzkumu divadelní kultury či divadelního 

života. Metodologicky vzato – Sýbová jde od země, od konkrétního projevu, nikoli od 

konceptu. Vezme si dvě periodika téhož jména – Českou Thalii –, které podrobuje pečlivému 

čtení. Neaspiruje na nijak velká zobecnění nebo interpretace, poctivé čtení je přináší samo. 

Nenásilnou analýzou Sýbová odhaluje nejen podobu periodik – to by byla práce veskrze 

zbytečná – ale ukazuje skrze ně na stav divadelní kultury, na divadelní život, na postavení 

divadla a funkci periodika jako média, jež rezonuje s živým divadlem, kooperuje s ním, 

dotváří jej a někdy snad i utváří. Pochopitelně by bylo možné práci ještě precizovat, jít do 

větších detailů u vybraných statí, hledat větší a větší spojnice s dobovým kontextem. Jedná 

se ale o práci bakalářskou, jejíž parametry Sýbová rozhodně přesahuje – viz přiložený 

anotovaný soupis článků s divadelní tematikou publikovaných v druhé, Ladeckého Thalii. 

Zůstanu u tohoto v očekávání další práce. Navrhuji hodnocení výborně.     
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