
Eva Orcígrová: Divadelní kritiky Ferdinanda Břetislava Mikovce (oponentský posudek)

Eva  Orcígrová  vymezením  tématu  své  bakalářské  práce  měla  úkol  značně
zjednodušený,  ale  zároveň  ztížený.  Zjednodušený  proto,  že  jako  z pramenem  mohla
pracovat a bohatě z něj těžit (a také v podstatě pracovala a bohatě těžila) s jedinou knihou –
totiž  se  vzorně  sestaveným  a  zevrubně  komentovaným,  v české  teatrologii  vpravdě
průkopnickým edičním počinem - výborem z Mikovcových kritických (popř. historických) statí
o divadle z let 1844 – 1860, jenž vyšel v r. 2010 v IU-DÚ pod ne příliš  šťastným názvem
„Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850. Však také v bakalářské práci na s.
56 v závěrečném  SEZNAMU LITERATURY v rubrice  pramenů (jímž se neznámo proč od
jisté doby začalo u nás módně říkat PRIMÁRNÍ LITERATURA) figuruje jediná položka, totiž
právě zmíněná Pražská Thálie. A dokonce i ve druhé rubrice téhož SEZNAMU LITERATURY,
totiž v SEKUNDÁRNÍ LITERATUŘE (dříve LITERATUŘE)  figuruje mezi jedenácti položkami
tato  kniha  podruhé  (opět  v práci  bohatě  vytěžená)  –  a  sice  v podobě  rozsáhlé
padesátistránkové studie Václava Petrboka Kdo byl Ferdinand Břetislav Mikovec?, jež tvoří
úvod celého svazku.  (Mimochodem, v tomtéž seznamu „Sekundární  literatury“ mi citelně
schází  zatím  nejzevrubnější  pokus  o  vsazení  Mikovcovy  osobnosti   do  dobového
uměleckého  i  společenského  kontextu,  totiž  Dějiny  českého  divadla  III,  které  dokonce
bouřlivou  památnou  premiérou  Mikovcovy  brzy  poté  policejně  zakázané  Záhuby  rodu
Přemyslovského  9.ledna  1848  ve  StD  celé  začínají,  a  právě  od  tohoto  bouřlivého
vystoupení  protitylovské  opozice,  jejíž  nekorunovanou  hlavou  Mikovec  byl,  odvíjejí  další
výklad; vím, autorkou  kapitoly v DČD je tatáž L.Klosová, jejíž stať v DR Orcigrová uvádí, ale
obě  tyto  stati  nejsou  zdaleka  totožné  a  v Dějinách  je  tato  kapitola  „obložena“  daleko
bohatším množstvím kontextujících materiálů a odkazů.   A podruhé mimochodem: nevím
proč  autorka na s. 9  Mikovcovo drama nazývá Záhubou rodu Přemyslovců  s poznámkou,
že „někdy (???) je název uváděn jako Záhuba rodu Přemyslovského“,  když rozhodující by
měla být historická premiéra -  a ta se prokazatelně (nikoli  „někdy“) konala pod názvem
Záhuba rodu Přemyslovského). Z uvedené publikace z IU-DÚ nesporně pochází i základní
antiideologické a antinacionalistické hodnotící  hledisko bakalářské práce, s nímž autorka na
Mikovce pohlíží a které v podstatě sdílí; hledisko,  které se liší od dosavadního mnohaletého
přehlížení, ba démonizování tohoto nepřítele „miláčka národa“  J.T.Tyla (už Jitka Ludvová
v ediční  poznámce  konstatuje,  že  dlouholeté  „opomíjení  Mikovce  souviselo  s onou
interpretací  českého  obrozeneckého  divadla,  jež  do  konce  40.let  20.století  akcentovala
tylovský  divadelní  program  jako  nosnou  vývojovou  linii  a  odsouvala  do  pozadí  Tylovy
antipody,  k nimž  vedle  Mikovce  patřil  zejména  herec,  režisér,  překladatel  a  dramatik
J.J.Kolár“).  Orcirová  ovšem  ne  zcela  přesně  ohraničuje  to  nacionálně  ideologické
bagatelizování  a  zatracování  Mikovce  první  polovinou  minulého  století  a  nespojuje  jej
s oficiálním ideologickým „marxistickým“ konceptem (ve skutečnosti toto hodnocení vrcholilo
naopak  po  polovině  století  v  „Nejedlého“  padesátých  letech,  v době  kulminujícího
„tylovského“ a „jiráskovského“ celostátního celebrování  a v pokleslé beletristické podobě –
např. u Fr. Kožíka – mediálně přežívalo další tři desetiletí).          

    Tento fakt dokonalé i dokonané pramenné základny paradoxně zakládá i výše zmíněnou
ošidnost úkolu.  Čtenář se totiž nutně a právem bude ptát, do jaké míry tato BP dubluje již
vytvořené, probádává již probádané, - a co vlastně vnáší do tématu po Petrbokovi a také
Jitce Ludvové a Heleně Pinkerové (editorek zmíněného výboru) nového a svého? Na tuto
druhou  otázku  naštěstí  nabízí  BP  více  méně  pozitivní  odpověď.  V jednotlivých  pečlivě
koncipovaných a přehledně strukturovaných, analytických kapitolách (zejména viz kapitoly
Mikovcovy kritiky ve 40.letech a Proměna Mikovcových kritik v padesátých letech,  a v obou



viz  podkapitoly Jazyk  a  styl  Mikovcových  textů,  Požadavky  na  repertoár  či  Poznámky
k herectví) Orcigrová nabízí svůj vlastní, většinou neodvozený pohled na Mikovcův kritický
„typus“,  na  jeho hodnotové preference a  zejména se pokouší  znovu  a  znovu  zachytit  a
kriticky analyzovat Mikovcův originální, totiž ostrý, sarkastický jazykový styl a slovník.  Nelze
popřít, že tady všude jde o vlastní pohled autorky, i když dochází někdy  k závěrům, s nimiž
nelze beze zbytku souhlasit (například za neadekvátní a v práci ničím nedoložený považuji
opakované Orcigrové hodnocení Mikovcova postoje a slovníku adjektivem „cynický“ – jak
sama v závěru konstatuje, svým ostrým výrazivem „nelišil  se od předních českých kritiků,
jako Havlíček Borovský, později F.X.Šalda a částečně i Neruda, a těžko budeme označovat
Havlíčkův,  Nerudův či  Šaldův styl  jako cynický;  také obvinění  z hrubosti  a  negalantnosti,
„nehodným gentlemana“,   vůči  dámě – v tomto případě spisovatelky Birch-Pfeifferové,  jíž
kritik  častuje  s oblibou  „kuchyňskými“  termíny   -  tím,  že   tu  není  přihlíženo  k podstatě
problému, tj.  k „biedermeiersky“ domáckému, opravdu „kuchyňsky“ kýčovitému charakteru
tvorby této autorky, zbaveno argumentační věrohodnosti). Také trefné poukazy na Mikovcův
jazykový  vtip  (jímž  se  zjevně  baví  i  on  sám),  podložené  přesně  zvolenými  citáty  jsou
nesporným autorčiným vkladem do tématu  (i  tady  s drobnou výhradou:  autorka ne vždy
přesně a jasně diferencuje mezi německy a česky psanými texty, zda se tedy Mikovcova
„jazyková  hra“  týká  originálních,  německých  i  českých,   nebo  nově  přeložených  textů,
v případě, že se Mikovcova ironická jazyková hra s významy a aluzemi týká textů německých
nebo nově přeložených nevím, zda bylo v moci resp. v pravomoci autorky to posoudit; údaj,
že  „od  roku  1846  začíná  Mikovec  psát  také  česky“  je  v tomto  směru  velmi  mlhavý  a
nedostatečný. (Pro pořádek: Mikovec psal převážně německy v letech 1844-50 a  1857-60,
v tomto mezidobí publikoval pravidelně česky převážně pro svůj časopis Lumír).  Poslední
poznámka k tomuto tématu se týká navenek vzorného, někdy však fakticky problematického
způsobu odkazování citátů, kde je sice školským citačním pravidlům učiněno zadost,  až na
tu  maličkost,  že  se  často   nedozvíme  to  nejpodstatnější,  rok,  a  zhusta  ani  jméno
kritizovaného nebo pojednávaného autora. Cituje-li autorka například – jako pars pro toto -
Mikovcovu výtku, že danou hru v Pštrosově aréně poškodilo denní osvětlení („kdežto předce
docela založena na noční  tmě,  nedorozumění jakáž při  tmě docela pochopitelná a dosti
komická jsou, nudí, když není na jevišti potřebné tmy“ (s.30), a zajímá nás, o jakou hru se
jedná (mohlo by jít jak o některou lehčí Shakespearovu komedii, Beaumarchaisovu  Figarovu
svatbu nebo o pokleslou vídeňskou frašku),  přečteme si  dole pouze odkaz „op.cit.s 236“,
musíme tedy listovat  čtyři  strany zpět,  až se konečně narazíme složitě  na informaci,  že
teprve  třetí  náš   čtenářský  tip  byl  správný).  Na  s.  42  opakuje  BP  z dnešního  hlediska
pochopitelný omyl, že totiž, jak se z Mikovcových kritik dovídáme, „bylo obvyklým a častým
jevem „…vyvolávání herců (případně režiséra, kapelníka) na konci představení“. Na tom by
nebylo  nic  divného  –  ve  skutečnosti  nejen  Mikovcovy,  ale  hlavně  Nerudovy  kritiky  nám
podávají  četné  doklady  o  vyvolávání  herců už  během  představení,  po  způsobu  dodnes
běžné operní konvence. 

Práce je psána – vzhledem ke standardu bakalářských i diplomových prací na této
katedře -  velmi pěknou, hrubekprostou češtinou, bez jazykových klišé a frází (pomineme-li
v české   publicistice  zdá  se  už  nevymýtitelné  adjektivum  „zásadní“,  a  naštěstí  v práci
výjimečné  hrůzy  typu  „hra  měla  úspěch,  v některých  zdrojích  je  premiéra  dokonce
přirovnávána…“ nebo „kromě činoher se Mikovec  zabýval i pojednáními  o opeře“, s. 21).
Nejen z těchto důvodů ji doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení velmi dobře.
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