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Anotace

První základní školu pro chudé chlapce založil Josef Kalasanský, zakladatel
piaristického řádu, v roce 1597 a piarističtí kněží působí v učitelském povolání dodnes
po celém světě. Jejich působení na poli pedagogiky zanechalo nesmazatelnou stopu i
v našich zemích. Ve své práci se zaměřuji najeden aspekt piaristického školství, kterým
je využití divadelních představení ve výuce.
Cílem mé práce je podat ucelený pohled na úlohu a význam divadla ve školském
systému piaristického řádu během jeho působení v českých zemích.
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Úvod
Školské divadlo je téměř tak staré jako školství samo. Souviselo s vývojem
školství a stejně jako školství doznalo velkých změn. Od humanistických školních
představení, Komenského školského divadla, protestantského školského barokního
divadla,

divadelní

činnosti jezuitského

řádu, přes dočasný

útlum

způsobený

tereziánskými reformami, přes prvorepublikové pokusy o inscenaci divadla hraného
žáky, divadelní výchovu dětí ve druhé polovině minulého století až po současnou
dramatickou výchovu, která chápe divadelní inscenaci jako možný, nikoli nutný produkt
činnosti členů skupiny. Již slovo výchova napovídá, že nejde pouze o cestu
k divadelnímu tvaru, ale o cestu, která vychovává, která všestranně rozvíjí osobnost
dítěte.
O historii školského divadla již bylo napsáno mnoho stran, já jsem pro svou
práci vybrala školské piaristické divadlo. Můj výběr má dva důvody. Prvním je, že
v porovnání s dílem Tovaryšstva Ježíšova na poli divadelním není působení piaristů
dosud šíře zpracováno, zvláště pak s ohledem na současnou dramatickou výchovou,
která je přirozeným vyústěním historického vývoje. Druhý důvod mého výběru je
osobnější, nazvala jsem si ho pro sebe sociální. Je mi blízká myšlenka „zbožných škol",
sympatický je mi důvod, který měl pro založení řádu jeho první generál Josef
Kalasanský: vzdělávat chudé hochy, „zpustlou mládež" potulující se po ulicích,
ubožáky bez budoucnosti.
Cílem mé práce není soudit a objevovat nepoznané. Cílem je prostudováním a
analýzou literatury podat ucelený pohled na úlohu a význam divadla ve školském
systému piaristického řádu během jeho působení v českých zemích, pokusit se najít
aplikaci pedagogických postupů piaristů v soudobé škole.
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1.

Stav poznatků o řešené problematice (teoretická východiska), přehled a zhodnocení prostudované literatury, objasnění užívaných
pojmů
Studií a knih zabývajících se působením piaristického řádu na našem území není

mnoho. Dodnes je zdrojem poučení Neumanova publikace Piaristé a český barok z roku
1933. Navázat na toto dílo a pokračovat v sepisování nových poznatků se podařilo
ThDr. a PhDr. Metoději Zemkovi CSc., který za spolupráce ThDr. Jana Bombery a doc.
Ing. Aleše Filipa, Ph.D. v roce 1992 vydal knihu Piaristé v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku 1631-1950. Uvedená studie podává velmi podrobný a ucelený obraz činnosti
piaristického řádu. Ač jsou v různých studiích kapitoly, které se zabývají školským
dramatem piaristických škol, ucelený pohled na tuto problematiku zatím chybí.
Ve své práci čerpám převážně ze sekundárních zdrojů, z publikací, které mapují
činnost řádu. V těchto publikacích se zaměřuji hlavně na ty, které se nějakým způsobem
zmiňují o divadelní produkci na piaristických školách. Některá díla (Makovská, 1982)
podávají zjednodušený a ideologizovaný pohled na vývoj divadla, některá se o
dramatické produkci piaristického řádu jen zmiňují (Bartoš, 1968; Brockett, 1999;
Černý, 1989; Neuman, 1933; Plešek, 2003). Velký význam pro mě měly knihy (např.
Zemek, 1992), publikace a studie, které se divadlem v piaristických školách zabývají
poměrně podrobně (Andrle, 2001; Bombera, 1983, 1987, 1990; Klosová, nedat.).
Ostatní knihy mi umožnily zorientovat se v historických souvislostech.
Užívané pojmy objasňuji v textu (závorky, odkazy pod čarou).
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2.

Historie piaristického řádu
Piaristický řád patří mezi apoštolátní řády vznikající na počátku novověku. Tyto

řády omezily povinnost chórové modlitby (ke slavnostnímu způsobu chórové modlitby
byli zavázáni kněží v řeholních řádech), aby se mohly o to více věnovat vzdělávání
národů, šíření vědy, misijní a sociální službě. Největší úkoly mezi nimi plní
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), vynikající v publicistice a sdělovacích prostředcích,
překladatelské a školské činnosti a Řád zbožných škol (piaristé), pečující především o
gymnázia. (Tretera, 1997: s. 196)
Zakladatelem piaristického řádu byl španělský kněz sv. Josef Kalasanský1.
Narodil se 11. září 15572 na severu Španělska v aragonské vesnici Peralta de la Sal jako
nejmladší dítě v početné rodině. Po studiích filozofie a teologie na španělských
univerzitách ve Valencii a Barceloně byl 17. prosince 1582 vysvěcen na kněze.
V rodném Španělsku působil do roku 1592, kdy odešel do Říma, aby se věnoval
činnosti v řádových bratrstvech. Josef si zde všímal velmi nízké vzdělanostní a mravní
úrovně velké části římské mládeže. Musíme si uvědomit, jaký pohled se mladému knězi
naskytl. Řím té doby byl zničený válkami a morovými epidemiemi, na ulicích byly
žebrající děti, o které se nikdo nestaral. Josef Kalasanský se obrátil na římský magistrát,
ale byl odmítnut, protože podle vyjádření magistrátu nebylo pro mládež tohoto druhu
hlubší vzdělání potřebné. A tak se rozhodl změnit své plány (původně chtěl v Římě
upevnit svou společenskou pozici) a zasvětit zbytek života vzdělávání dětí chudých a
opuštěných. O svém novém poslání napsal: „Zde v Římě jsem nalezl nejlepší způsob
i
služby Bohu i lidem. A neopustím ho za žádnou cenu na světě...". Na podzim roku
1597 založil při kostele sv. Doroty základní školu pro chudé hochy, v roce 1612 již
nově zakoupený palác navštěvovalo 1200 chlapců. V roce 1614 uznal papež Pavel V.
existenci škol Josefa Kalasanského, dne 6. března 1617 změnil toto sdružení na
paulánskou kongregaci škol Matky Boží. Stanovil, že se žáky těchto škol mohou stát jen
chudí chlapci po předložení vysvědčení chudoby. Výuka měla být bezplatná. Za
působení papeže Řehoře XV. se tato kongregace přeměnila na řád - ORDO MATRIS

Šp. - José dc Calasanz, it. - Giuseppe de Calasanzio.
Některé zdroje uvádějí rok 1556.
Uvedeno na www.straznice.farnost.cz.
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DEI SACRI APOSTOLATUS MINISTERIO SCHOLARUM PIARUM.4 Stalo se tak
18. listopadu 1621 a jeho výsady stvrdila konstituce vydaná 31. ledna 1622. Zakladatel
řádu byl jmenován jeho doživotním generálem. Znakem piaristického řádu jsou
v červeném (případně modrém) poli do sebe vklíněná písmena MA (Maria), nad nimi
korunka s křížkem, pod nimi řecká písmena MP 0 Y (méter Theu — matka Boží), pod
těmi je šesticípá hvězda, po stranách koruny po jedné hvězdě, vše v aureole. Heslem
řádu bylo: Ad majus pietatis incrementum (K většímu růstu zbožnosti). Řeholním
oděvem piaristů je černý talár s cingulem5 a kolárek.
V této době studoval v Římě olomoucký biskup, držitel mikulovského panství
František kardinál Ditrichštejn. Seznámil se osobně s Josefem Kalasanským, obdivoval
jeho vychovatelské snažení a začal s ním jednat o uvedení piaristů do Mikulova, ze
kterého se snažil vybudovat kulturní centrum Moravy. A tak došlo 2. června 1631
k historickému okamžiku nejen pro Moravu a české země, ale i pro celou střední
Evropu - osm piaristických kněží vytvořilo první centrum šířícího se školství,
náboženského hnutí a kultury mimo Itálii. Ve třicátých letech 17. století došlo
k rozmachu řádu, v letech čtyřicátých však nastala krize. Interní neshody mezi členy
řádu a iniciativa jezuitů, kteří nelibě nesli rozmach piaristických škol, vedly k potlačení
řádu, vyšetřování inkvizicí, zákazu otevírání nových kolejí, generální vizitaci řádu a
nakonec 15. března 1646 ponížil papež Inocenc X. řád na pouhou kongregaci. Po smrti
zakladatele řádu Josefa Kalasanského 25. srpna 1648 došlo k obratu, členové
kongregace mohli otevírat noviciáty, přijímat nové členy a roku 1669 papež Kliment X.
povýšil kongregaci opět na řád. Papež Benedikt XIV. pak 7. srpna 1748 prohlásil Josefa
Kalasanského za blahoslaveného a Klement XIII. jej 12. října 1767 kanonizoval. V r.
1948 ho papež Pius XII prohlásil za nebeského patrona křesťanských základních škol na
celém světě. (Zemek, 1992)
Podle údajů z roku 2001 v současné době působí na školách ve světě 1542 kněží,
piaristických profesorů a učitelů a 3050 laických vyučujících - v Itálii, Španělsku, Jižní
Americe, Mexiku, USA, Kanadě, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Japonsku, Čechách,
Moravě, Slovensku.

s

Svátek, 2001: Ordo Clericorum regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (Řád
chudých řeholních kleriků Matky Boží Zbožných škol), italsky Scolopi, španělsky Escolapios,
německy Piaristen.
Provaz, kterým j e přepásán talár, symbol zasvěcení a slibů.
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2.1.

Piaristé v Čechách
Jak jsem se již zmínila, památným datem pro české země byl 2. červen 1631.

V tento den přichází osm piaristických mnichů do Mikulova, ze kterého se stalo
centrum nové duchovní mízy, odkud proudila učenost a kultura. O to se zasloužil
olomoucký biskup kardinál Ditrichštejn.6 Situace mládeže v českých zemích se v době
třicetileté války podobala situaci v Římě konce 16. století, jak ji shledal Josef
Kalasanský a která jej pohnula ktomu, aby se zanedbané mládeže ujal a poskytl jí
nejnutnější

vzdělání

a

mravní

výchovu.

František

Ditrichštejn

se

s Josefem

Kalasanským v Římě osobně seznámil a situace v rozvráceném českém školství7 jej
přiměla pozvat na svá panství piaristické kněží. Není bez zajímavosti, proč Ditrichštejn
usiloval právě o uvedení piaristů na své statky do českých zemí, když měl možnost
využít působení jezuitů, kteří již byli v zemi usídleni. Důvodů bylo několik.
Nejdůležitější však bylo, že na rozdíl od jezuitů piaristé byli v hmotných a finančních
nárocích skromnější, v rekatolizačním úsilí daleko tolerantnější,8 což byla skutečnost
pro značně nekatolickou Moravu velmi důležité. Zatímco jezuité měli zájem o žáky
starší - gymnaziálního věku, kteří ovládali alespoň základy latiny a byli šlechtického
nebo měšťanského původu, piaristé přijímali do svých škol žáky od sedmi let. Původ
nehrál žádnou významnou roli a ani náboženské vyznání rodičů odlišné od katolického
nebylo překážkou pro přijetí do piaristických škol. (Holínková, 1995)
Mikulovská kolej nezůstala dlouho jedinou. Milánský hrabě František Magni,
pobělohorský majitel strážnického panství, přítel kardinála Ditrichštejna, se osobně
spojil s Josefem Kalasanským a v roce 1633 započali piaristé svou činnost ve Strážnici,
kde byl také založen první piaristický noviciát v Čechách. Kardinál Ditrichštejn se
zasloužil také o vznik koleje a noviciátu v Lipníku nad Bečvou v roce 1634. Vzrůst
těchto tří komunit vedl k založení samostatné provincie, takže po provinciích italských
(římské, ligurské, neapolské a toskánské) byla založena provincie Germania. Zřízením
provincie byla ustavena organizační a správní struktura piaristů ve střední Evropě.

Výrazná mikulovská historická osobnost František Ditrichštejn, kardinál, olomoucký biskup a
gubernátor Moravy.
Po roce 1620 postupně zanikaly městské školy, došlo k poklesu vzdělání i zájmu o vzdělání.
Ditrichštejn nebyl přítelem násilné rekatolizace.
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První piaristická kolej v Čechách byla zřízena v Litomyšli v roce 1640 bez
souhlasu panovníka. Teprve v březnu roku 1657 císař Ferdinand III. souhlasil
s usídlením piaristů v Českém království. Kromě výše jmenovaných působili piaristé na
mnoha místech Čech a Moravy: Slaný (1658), Ostrov nad Ohří (1666), Kroměříž
(1687), Kosmonosy (1688), Příbor (1694), Benešov (1703), Stará Voda (1723), Bruntál
(1730), Mladá Boleslav (přestěhována v rámci josefínských reforem kolej z Kosmonos),
Rychnov nad Kněžnou (1723), Praha (1752), Hustopeče (1756), Brandýs nad Labem
(1759), Kyjov (1759), České Budějovice (1762), Nový Bor (1762), Moravská Třebová
(1762), Most (1768), Beroun (1773), Doupov (1775), Kadaň (1803), Rakovník (1829),
Liberec(1837),

Nepomuk

(1867).

V17.

století byli

zakladateli

a

zřizovateli

piaristických komunit v Čechách a na Moravě církevní a světští mecenáši. V 18. a v 19.
století se stále více v rolích donátorů objevují měšťané.
Nejvíce členů (kněží, klerikové, novicové a bratři laikové) měla česká provincie
ve školním roce 1823/24 - 343 piaristů. Nejvyššího počtu žáků a studentů dosáhl řád ve
školním roce 1864/65, na piaristických školách všech stupňů jich bylo zapsáno celkem
9 730. Ve druhé polovině 19. století se jejich počty snižovaly v důsledku různých
okolností - dva nové školní zákony, velké hmotné a finanční zatížení při držení velkého
počtu škol, celková situace po roce 1849 a úmrtí padesáti činných piaristických
profesorů. V 19. století měla naše provincie mezi svými členy jedenáct doktorů filozofie
a šest doktorů teologie. Posledním provinciálem české provincie řádu Zbožných škol
byl prof. P. František Ambrož Stříteský, vězněný v komunistických lágrech v letech
1950 - 1960, pak pracoval jako zahradník, neustále překládal a vypomáhal v duchovní
správě v Litomyšli, zemřel 16. prosincel989.
Konec piaristického školství v Čechách předznamenalo zrušení poslední pražské
reálky v roce 1871. (Zemek, 1992) Ze všech kolejí zůstaly do roku 1950,9 který je
rokem konce piaristického školství v českých zemích, jen koleje v Mikulově, Strážnici,
Litomyšli, Praze a Mladé Boleslavi, celkem tedy pět řeholních domů.

13. - 14. dubna 1950 „akce K" - soustředění mužských řádů do deseti klášterů, 20. dubna 1950
výnosem o rušení klášterů začal proces násilné likvidace mužských a ženských klášterů.
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3.

Piaristický školský systém

3.1.

Výchova a vzdělávání pedagogů v piaristických školách
Dříve než popíšu systém piaristického školství, ráda bych nastínila, jakým

vzděláním prošli lidé, kteří v piaristických školách učili.
Jelikož se předpokládalo, že piarističtí řeholníci budou působit jako učitelé
v řádových školách, stanovil již zakladatel řádu směrnice pro jejich důkladnou přípravu
a odbornou kvalifikaci. Novicové byli vzděláváni již v noviciátech, přičemž členy řádu
se stávali teprve po dvouleté zkušební době. Zkušenými pedagogy - novicmistry - byli
novici připravováni jak k duchovnímu životu, tak k učitelskému působení. Do řádu
přicházeli většinou uchazeči s alespoň částečným humanitním vzděláním, zdokonalovali
se v psaní, aritmetice, umění řečnickém a básnickém, studovali latinu, kaligrafii, cvičili
se v katechetických promluvách, probírány a vysvětlovány jim byly texty klasických
autorů. Po skončení noviciátu byli noví členové připuštěni ke složení řádových slibů vedle slibu chudoby, čistoty a poslušnosti piaristé navíc slibovali svědomitě vyučovat
školní mládež. Novici byli veřejně zkoušeni z gramatiky a z příslušných autorů při první
vizitaci, z poetiky a rétoriky při druhé a z dějin při třetí, měli povinné deklamace, cvičili
se v hudbě, způsobu skládání dramat. Ve druhé polovině 18. století se zkoušky skládaly
z poetiky, rétoriky, řečtiny, příslušných autorů, církevních a světských dějin, římských
reálií, zeměpisu, chronologie a matematiky. Při zkouškách se též vyžadovala znalost
vyučování těmto předmětům.
Novici byli přidělování učitelům jako „stážisté", učili se učit. Po úspěšném
zakončení noviciátu a po skončení probační doby se kandidát stal řádovým klerikem a
byl poslán k dalšímu studiu na významnější kolej, kde byl větší počet odborně
vzdělaných kněží. Klerici si prohlubovali znalosti latiny, klasických autorů, církevních a
světských dějin, řečtiny, matematiky; následovaly další zkoušky a po nich dvouleté
prohlubování znalostí logiky, etiky, fyziky, metafyziky, algebry, geometrie, mechaniky,
astronomie, architektury. Následovaly tři roky teologických studií, navíc se vybraní
klerici mohli účastnit i studií práva, polemiky, východních jazyků, dobrovolně se mohli
vzdělávat v knihovnách. Každý týden přednášeli krátkou latinskou řeč, recitovali básně,
občas konali akademie a divadelní představení.
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Tímto výčtem chci ukázat, jak náročným studiem museli piarističtí učitelé projít,
než jim bylo povoleno postavit se před třídu. Klerikové mohli vypomáhat v nižších
třídách, teprve po uplynutí tří let tzv. druhého noviciátu mohl však být klerik ustanoven
řádným učitelem, po šestiletém úspěšném působení na nižší škole mohl být pověřen
učitelskou funkcí na latinských školách.
V čele všech škol provincie stál provinciál, představeným škol při jednotlivých
kolejích byl rektor koleje, dozor nad vyučováním měl prefekt školy, učitelé nižších tříd
se nazývali magistři, učitelé vyšších tříd gymnázia byli profesoři. Učitelé bývali často
překládáni, což bylo výhodné pro poznávání jednotlivých škol provincie, mentality žáků
v jednotlivých krajích, různých jazykových prostředí, vyžadovalo to navíc bezpečné
ovládnutí obou zemských jazyků, češtiny a němčiny.
Výchově a vzdělání učitelů bylo věnováno mnoho péče a úsilí, stávali se z nich
vynikající pedagogové, kteří vychovali tisíce žáků, z nichž mnozí se významně zapsali
do dějin vědy a kultury. Pracovali často také jako zámečtí kaplani a vychovatelé, od
roku 1722 měly právo na piaristického zámeckého kaplana pouze rodiny fundátorů.
Postupem doby si získali takový respekt, že byli vybráni i k výchově členů
habsburského domu. Mezi nejvýznamnější žáky piaristů patří František Josef I., který
měl soukromého piaristického vychovatele (působil nějakou dobu v koleji v Lipníku).
Mezi ty, kdož vděčí za první krůčky ve svém vzdělávání právě piaristům, patří dále
například Karel Hynek Mácha, Tomáš Gariggue Masaryk, Řehoř Jan Mendel, Josef
Václav Sládek, Jan Evangelista Purkyně, Bedřich Smetana, Julius Zeyer, Jan Karafiát,
Rainer Maria Rilke, Václav Beneš Třebízský, Josef Jungmann, František Sušil a mnozí
další.
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3.2.

Výuka v piaristických školách
Výuka na primárních školách předbělohorského i pobělohorského období byla

uskutečňována přibližně stejně, bez velkých metodických změn, snad jen s větším nebo
menším důrazem na otázky náboženského vzdělávání a výchovu. Základními
vyučovacími předměty byly čtení, psaní a počty. (Holínková, 1995)
Výchova

a vzdělávání

chudých

chlapců

z poddanských,

měšťanských

a

venkovských rodin se staly posláním piaristů. Jejich koleje a ústavy poskytovaly
základní a střední vzdělání, které umožňovalo nemajetným chlapcům vykonávat jejich
zaměstnaní, obchod, řemeslo nebo i nižší funkce ve vrchnostenských službách. To
zajišťovalo ekonomickou stabilitu panství (Zemek 1992). Zvláštní ohled byl brán na
velmi chudé žáky, kteří neměli možnost dlouho chodit do školy. Tito byli svěřeni
zvláště schopným učitelům, aby je v krátké době naučili všem potřebným znalostem pro
život.
Školní rok začínal obvykle po svátku Všech svatých a byl rozdělen do dvou
pololetí. Velikonocemi skončilo první pololetí, druhé poletí skončilo v polovině září.
Základem vyučování bylo naučit žáky nejprve číst, pak psát, potom teprve následovaly
ostatní vyučovací předměty. To znamenalo nejprve poznávat písmena, pak slabiky, pak
slova. Teprve po dobrém ovládnutí těchto základních kroků se učili žáci psát. Od tohoto
základního metodického postupu pokračovalo seznamování s ostatními předměty jako
byla latina, přírodní vědy, hudba. Podobně jako v současné době byl vyučovací den
dělen na vyučovací hodiny. Vyučování začínalo shromážděním žáků ve třídě po prvním
zvonění v 7:30 hodin, poté k tomu určení žáci kontrolovali přípravu ostatních. V 8:00
hodin po zvonění začalo modlitbou vlastní vyučování. Dopolední vyučování trvalo dvě
a

půl hodiny, odpolední, věnované procvičování a opakování, pak dvě hodiny.

Dopolední i odpolední vyučování končilo tím, že učitelé odvedli své žáky do kostela.
Při vyučování smělo být používáno jen předepsaných učebnic, jejichž soupis byl
zaznamenán v tzv. katalogu. Změny nastaly i v tom, že žáci byli zapisováni do katalogu
včetně hodnocení, tedy známek. Nově byly organizovány zkoušky po každém semestru.
Podle prospěchu pak byli žáci zařazováni do vyšších tříd. (Holínková, 1995)
Piaristické koleje a školy se držely systému obvyklého v českých zemích, ale do
tohoto systému přinesli piaristé prvky vlastní, a zejména pružnější, tolerantnější a
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pokrokovější vyučovací metody. Zachovali systém preparandy jako základního stupně
vzdělání - tři nižší třídy:
1.legentů
2. skribentů
3. volně připojovaná třída aritmetistů.
Posledně jmenovaná třída měla za úkol vycvičit žáky nejen ve všech způsobech
počítání, ale i korespondence, v krasopisu, pravopisu a skládání písemností, aby
absolventi této třídy mohli úspěšně zastávat místa v hospodářských nebo jiných
úřadech. V těchto třídách se vyučovalo v mateřském jazyce, což bylo výrazně
přínosným prvkem k uchování českého jazyka v pobělohorské době; V poslední třídě
měli možnost žáci studovat i základy latiny pro případné další studium na gymnáziích,
kde byly čtyři nižší třídy gramatické:
1. parva (studentům se někdy říkalo rudimentisté)
2. principia
3. gramatika
4. syntax
a dvě třídy humanitní:
5. poezie
6. rétoriky,
kde se vyučovalo v latině, proto se také gymnázia nazývají latinské školy. Jelikož na
jazyky byl kladen velký důraz, učilo se na jednotlivých kolejích i řečtině, španělštině,
italštině, francouzštině. Přestože humanitní vzdělání G'azyky a historie) převažovalo,
dostalo se studentům i základů fyziky, chronologie, zeměpisu a ostatních přírodních
v

ěd. Obsah výuky a učební metody byly dány zaměřením jednotlivých tříd, zakladatel

řádu Josef Kalasanský vydal učební směrnice, v roce 1694 schválila generální kapitula
učební osnovy. První pedagogická příručka, kterou řád v Čechách v roce 1646 vydal, se
nazývala: Scholae piae, de origine, progressu, instituto, utilitate etc. piarum scholarum.
Spisek byl rozdělen do devíti kapitol, které pojednávaly o těchto oblastech:
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1. nutnost a prospěšnost instituce,
2. o těch, kteří jsou povinni mládež vychovávat, jako rodiče a učitelé,
3. školy jiných řádů (benediktinů a jezuitů) a školy piaristické se zvláštním
zřetelem k námitkám proti piaristům,
4. připomenutí učitelům,
5. vysvětlení zvláštních povinností učitelských,
6. o úřadu prefekta a jeho druhů,
7.- 9. o povinnostech žactva. (Neuman, 1933).
Když studujeme vyučovací a výchovné metody piaristů, nelze neobdivovat
jejich dokonale propracovaný systém práce s dětmi. Do školy byli přijímáni žáci od 7
let, absolutně zdraví a v čistém oblečení. Nemocní žáci se museli nejprve vyléčit a pak
teprve mohli být do školy přijati. Dokonce i příslušníci řádu museli být zdraví, bez
jakékoliv tělesné vady a bez vady řeči. Žáci nesměli být tělesně trestáni,10 učitel nesměl
trpět mezi žáky nadávky, hádky, rvačky, žáci byli povzbuzováni k ctnostnému životu.
Úctu, oblibu a vážnost si piaristé získali pedagogickým taktem, vzorným vystupováním,
mírnými a nenásilnými vyučovacími metodami a náboženskou snášenlivostí.11 Jejich
rozsáhlé a bohaté knihovny jsou dokladem toho, že piarističtí učitelé se neustále
vzdělávali a studovali odbornou literaturu, aby byli na výši ve svém oboru. Pružný
systém školství dovoloval učitelům, aby podávali žákům více, než určoval rámcový
pokyn. Činnost nižšího i gymnaziálního školství se v 17. a do poloviny 18. století
vyvíjela bez zásahu státní moci.
V 18. století se vedle hospodářských změn změnilo i myšlení společenských
vrstev, do filozofie pronikly myšlenky osvícenství, měnil se i názor na poslání školy.
Cílem školy měla být výchova dobrých, poslušných a státu prospěšných občanů. Marie
Terezie prohlásila školství za politickou záležitost, což se neobešlo bez zásahů i do
piaristického školství - zavedení studia praktických oborů, potlačení humanitních
předmětů, nutnost podávání zpráv o prospěchu žactva a učebních metodách královské
reprezentaci, obsazování učitelských míst, rušení piaristických gymnázií, zásahy do
10

Výjimečně při těžkých přestupcích.
Přijímali do škol i děti nekatolíků.
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metodické i obsahové stránky výuky. Pětadvacet let tereziánských reforem se na stavu
školství neblaze podepsalo: nedostatek studované mládeže, klesající úroveň měst,
nedostatek financí pro státní školství. Proto v roce 1802 císař František I. povolil, aby
církevní řády obnovily gymnázia, piaristé dokonce směli zřizovat veřejná filozofická
učiliště při školách a kolejích.
Piaristické školství sehrálo v českých zemích významnou úlohu. Obětaví,
neúnavní učitelé vychovali tisíce mladých lidí, dali jim vzdělání, zasloužili se o
duchovní a vzdělanostní růst obyvatel.
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4.

Divadlo ve školském systému piaristického řádu
Evropské humanistické školství stavělo vzdělání člověka na studiu řeckých a

římských klasiků. Z jejich děl přijímalo také svůj vztah k divadlu a divadla při výchově
a vzdělávání využívalo. Tento vztah se nezměnil ani s nástupem katolické reformy po
tridentském koncilu. Právě italští pedagogové druhé poloviny 16. století se snažili
změnit nedobré poměry ve vzdělávání a zařadili do svého výchovného systému i
divadlo, čímž sledovali dát mu jinou, novou náplň a nový směr. Jedním z teoretických
návodů byla kniha Silvia Antoniana Tre libri dell'educazione Christiana dei figliuoli
(Verona, 1583). Antoniano v ní zaujímá stanovisko k divadlu i ke školnímu dramatu.
Jelikož staví svůj výchovný systém na křesťanských zásadách, učení a morálce,
nezavrhuje užívání klasiků ani divadla. Požaduje však, aby z jeviště byla vykázána
„stará komedie", která pranýřovala lidské chyby osobním napadáním, čímž jen
rozněcovala sváry, a byla nahrazena „novou", osobně nikoho nenapadající. Nová
komedie měla být založena na jednání vymyšlených, mytologických i historických osob
a divák v ní měl vidět jako v zrcadle své vlastní chyby a přednosti, poznávat své dobré i
špatné skutky. Divadlo mělo být divákovi zrcadlem i školou vlastního chování,
prostředkem sebepoznání. V padesáté kapitole svého návodu mluví Antoniano výslovně
o divadelních hrách: je to užitečný a příjemný způsob zotavení, který přijaly do svých
studijních řádů některé duchovní řády zabývající se výchovou. Látka ke hrám se má
čerpat ze světských dějin a událostí v životě světců tak, aby vlévala do duší a srdcí
mládeže lásku ke ctnosti. Má se vyloučit všechno, co uráží a pohoršuje. Autor netrvá na
přísném dodržování zákonů dramatu, vždyť se jedná jen o hru sloužící příjemnému
zotavení mládeže. Hry mají být psány latinsky nebo lidovou řečí v pěkné formě, aby
sloužily ke vzdělání ducha a srdce, k posílení paměti, k cvičení výslovnosti a
výmluvnosti. Je však nutno dbát, aby žáci nebyli jimi příliš odváděni od vlastních studií
a neztráceli jimi příliš mnoho času. (Zemek, 1992)
Josef Kalasanský jako zakladatel piaristického řádu nebyl nepřítelem komedií,
Pokud šlo o hry podporující zbožnost. Odmítavě se stavěl k provozování komedií na
veřejnosti, byly však hrány i přes jeho zákaz. Důvody bychom mohli označit za
vyloženě komerční - mecenáši piaristických škol rádi viděli dramata a veřejné
akademie, ve kterých se jim za jejich dobré skutky děkovalo. Školní hry byly také
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zpestřením kulturního života v regionu. V letech 1639 a 1640 sehráli mikulovští piaristé
se svými studenty dvě úspěšná představení a referovali o svém konání do Říma. Byť se
snažili přesvědčit vedení řádu, že taková činnost řádu prospívá, generální kapitula
v roce 164112 zakázala pořádání her v kolejích, školách, kostelích, povolila pouze
konání akademií škol. Provinciální kapitula se v roce 165813 usnesla, že zřídka (snad
jednou ročně) a vždy s dovolením generála řádu mohou studenti hrát divadlo. S tímto
ustanovením vyjádřila v roce 1659 souhlas i generální kapitula. Již v roce 1662 se
rozhodnutí kapituly promítlo i do

interních předpisů pro učitele. Ty předepisovaly

provést s dospělejšími žáky dialogy, žáci poezie a rétoriky měli pořádat akademie (bez
komické úpravy). Teprve v roce 1682 však provinciální kapitula schválila divadelní
představení pro veřejnost jako cvičení ve výslovnosti, přednesu a gestech. Ani tento
předpis však nebyl konečný. Konec 17. a začátek 18. století se vyznačoval bouřlivým
růstem počtu předváděných her. Aby se zamezilo nižší úrovni představení a nadměrné
zátěži studentstva i profesorů, bylo v roce 1711 v provincii nařízeno, aby profesor
rétoriky provedl ročně jen jedno řádné drama a dvě deklamace, synopsi divadelní hry
musel schválit provinciál.
Od poloviny 18. století docházelo vlivem vnějších událostí14 v českých zemích
k poklesu školní divadelní činnosti. Velký vliv na vývoj školství měla i změna
evropského myšlení. Přichází doba osvícenství a klasicismu. Osvícenci považovali
divadelní hry za rušivý prvek vyučovacího procesu. Divadelní byly hry vykázány
z divadel a veřejných míst, staly se záležitostí, která se odehrávala ve školní třídě.
(Zemek, 1992)
Aktéry her v piaristických školách byli především studující gymnázií (latinských
škol), pro něž hru jako autor skládal obvykle třídní magister nebo profesor. Hra musela
odpovídat schopnostem a možnostem žáků třídy, proto byly hry vyšších tříd přirozeně
kvalitnější a působivější, protože je zvláště pro třídy rétoriky a poezie skládali profesoři
těchto oborů, kteří studovali teorii i praxi tehdejšího divadla a své hry skládali a
Předváděli podle dobových zásad a schémat. Humanitní vzdělání předpokládalo

Rok 1641 uvádí Zemek, rok 1642 Neuman.
Rok 1658 uvádí Zemek, rok 1659 Neuman.
Prusko-rakouské války po nástupu Marie Terezie na rakouský trůn, školská reforma z roku 1774.
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dokonalé ovládání latiny, proto byla většina her psána a uváděna latinsky. Jen nižší třídy
hrály podle okolností a zvláště i podle potřeby česky nebo německy.
V našich zemích byly divadelní aktivity škol známé již před příchodem piaristů:
společně s reformačními snahami vycházejícím z Lutherova učení se v Čechách
objevuje tzv. reformační divadlo. Prostřednictvím škol v německém městském prostředí
na našem území přecházel jeho vliv na české školy utrakvistické. Doložitelný počátek
opravdu akademického divadla v Čechách se datuje rokem 1530. Mistr Matouš Collinus
(Matouš Kolín z Chotěřiny), který přednášel na pražské univerzitě, se svými studenty
zrealizoval Plautovu komedii „Miles gloriosus" (Chvástavý vojín). V první polovině 16.
století se na našem území hrála školská dramata, středisky byly Kutná Hora, Louny,
Jáchymov, Cheb a Trutnov. Na utrakvistické divadlo navazoval svou prací Jan Amos
Komenský, který se na Moravě pravděpodobně seznámil s Kyrmezerovou15 tradicí
scholy ludus. Jan Amos Komenský prosadil zavedení her do škol Jednoty bratrské,
v roce 1654 sepsal svou knihu Škola hrou aneb Encyklopedie živá čili Brána jazyků
přímo na jevišti. Jeho pozdější činnost na poli školského dramatu vrcholí dílem Schola
ludus, kdy uvedl se svými žáky v Blatném Potoce zdramatizovanou Bránu jazyků.
Komenského představa školského divadla se obrací k nacvičování a opakování
encyklopedické školní látky, nešlo mu o sdělení skrze akci, představení je pouze
prostředkem

k vyučování.

Komenské

přínos

tedy

nespočíval

v dokonalých

dramatizacích, ale v pokusu přeměnit rozsáhlé encyklopedické vědomosti v radostnou
hru a žákovské dialogy. Z Komenského vycházeli i jezuité, kteří zanechali v rozmezí let
1558 - 1773 v oblasti školního dramatu nesmazatelnou stopu. (Plešek, 2003)
Piaristům nezbývalo než s nimi začít soutěžit, protože šlo nejen o výchovu a
vzdělávání žáků, ale také o prostředek reprezentační a propagační. Doklady o hojných
hrách a deklamacích máme z kolejí z Mikulova, Příbora, Bruntálu, Kroměříže, Lipníka
nad Bečvou a dalších. Převážná část představení piaristických škol byla provedena
latinsky, protože šlo především o ukázku výsledků vzdělání žáků jednotlivých
latinských tříd, o zdokonalení se v latině, pohotovost při přednesu řeči či básně, o

Pavel Kyrmezer - protestantský duchovní, dramatik. Zpracovával a aktualizoval biblické
náměty; psal česky. Napsal tři veršované hry: Komedie česká o bohatci a Lazarovi, Komedie
nová o ' v d o v ě a Komedie o Tobiášovi. V těchto hrách byl překročen tradiční rámec latinských
her. Autorovi se podařilo vytvořit nový typ renesančního dramatu a to pohotovou aktualizací
tradiční biblické tématiky.

21

výslovnost i o pohybovou zkušenost a gestikulaci. Proto se některá představení
odehrávala formou krátkých scén, jiná formou deklamací a akademií, u žáků vyšších
tříd (třídy rétorů a poetů) jako skutečné hry a dramata. Divadlo podporovalo píli žáků,
protože úlohu hlavního představitele hrál obvykle nejlepší žák třídy, rozvíjelo
schopnosti žáka a bylo prostředkem jazykové, společenské a mravní výchovy té doby.
Pro diváka byla i obyčejná školní představení přitažlivá. Jednak se piaristické
školy nacházely mimo velká města, takže o divadelní podívanou byla nouze, jednak
splňovala požadavek barokního diváka, který se nechtěl spokojit jen slyšeným slovem,
protože latině nerozuměl, ale chtěl vidět i činy. Proto museli autoři vybírat pro
představení také vhodnou a obsahem přitažlivou látku, vymýšlet podle možností efektní
techniku, zajímavou kostymaci a jevištní výpravu, aby byl zaručen úspěch a diváci
spokojeni. Výdaje na provozování hry nesli obvykle mecenáši, kterým byla hra
věnována a kteří byli proto uvedeni již většinou v úvodní partii hry (prologu), anebo
v epilogu nebo i v psané či tištěné perioše či synopsi. Divadelní program (periocha,
synopsis), který dostávali diváci, obsahoval kromě podrobného rozvržení hry včetně
obsahu scén a chórů i argumentum (obvykle stručný obsah podle použitého pramene,
někdy jen jakési motto, biblický citát), osoby a obsazení, u alegorických kusů doplněné
i „klíčem osob" (clavis personarum). Kromě titulu, eventuální dedikace, data a místa
provedení označoval titulní list periochy i to, která třída představení sehrála. Nikdy však
nebyl udáván autor. Zachované rukopisy her zpravidla uvádějí pouze název hry. Nebývá
v nich zachyceno rozvržení chórů, interludií a dalších vedlejších částí dramatu. Víme-li,
která třída hrála, lze ze seznamů členů řádu zjistit jméno příslušného učitele,
pravděpodobného autora hry. Stoprocentní jistotu nemáme, pokud není jeho jméno
potvrzeno jinak. (Klosová, 2002)
Podle druhu se hry rozlišovaly na tragédie, komedie, tragikomedie a
komikotragédie. Knihovny piaristických kolejí svědčí o tom, že piarističtí profesoři
studovali a znali evropské i domácí teoretiky,16 studovali jejich díla a svých poznatků
dovedli využít při skládání divadelních her. Mezi nej významnější autory teoretických

16

Jakub Pontano - Spanmiiller: Poeticae institutiones
Alexander Donat: Ars poetica (Řím 1631)
Jacob Massen: Palaestra eloqentiae ligatae dramatica (Kolín nad Rýnem 1664)
Václav Schwertfer: Index venae poeticae (Praha 1652)
Jan Drachovský: Grammatica boěmica (Olomouc 1660).
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spisů z poetiky a rétoriky z řad členů piaristického řádu patří např.: Camillus Scaselli a
s. Hieronymo17 Methodus artificiosae orationis sive rhetoricae institutiones (Řím
1664), Joannes Franciscus Foci a s. Petro Rhetoricus agon seu brevis

methodus

rhetoricae (Řím 1690), Martinus Schubart a s. Brunone (1662 - 17833, básnické spisy),
Lucas Mosch a s. Edmundo - Vita poetica (Tyrnaviae 1693). Základem všech
dramatických výstupů od deklamací a akademií až po skutečná dramata byla poetická,
řečnická a dramatická teorie piaristů, kteří zřejmě sledovali vývoj řečnické a dramatické
teorie v okolních zemích. Synopsis constitutionum

(Roma 1698) předepisuje pro

jednotlivé třídy jednotné učebnice. Pro třídu rétoriky mezi jinými již jmenované knihy
Camilla Scasseliho, které byly řádem schváleny jako učebnice. Pojednávají o celé
materii básnického a řečnického umění. Jsou pomůckami pro posouzení básnických a
řečnických zásad piaristického školského divadla od druhé poloviny 17. století. Při
žákovských přednesech se objevoval zlozvyk zpěvnosti (cantilatio), kterou někteří
učitelé trpěli, ačkoli byla nepřirozená. Proto klade Scasseli důraz na přirozenou
pronunciaci, protože je vrcholem a silou veškerého řečnického umění. (Zemek

1992)

V publikaci Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950 (Zemek, Bombera,
Filip, s. 144) autoři citují ze Scasseliho teorie: Veškerá účinnost řečníkova projevu
mizí, není-Ii oživena růzností hlasového projevu, pohybem těla, změnou výrazu tváře. U
hlasového projevu rozeznává autor kvantitu a kvalitu hlasu. Hlas má býti přizpůsoben
věci, o níž se v projevu jedná, hlasových variací musí řečník ovládat tolik, kolik je
různých hnutí mysli. Proto při pojednání o gestech Scasseli upozorňuje, že tvář je
odrazem ducha, gesta následují hnutí mysli. Je v nich taková síla, že pohnou i barbary,
třebas řeči nerozumějí, jsou němou výmluvností a platí více než hlas a řeč. I oči
prozrazují různá hnutí mysli. Gesta hlavy a celého těla musí odpovídat výrazu tváře i
hlasu. Potom rozebírá autor podrobněji ostatní pokyny pro gestikulaci. Celá pasáž je
skutečným návodem k divadelnímu vystupování.
Zmínila jsem se o typových označeních her, vedle něho je třeba přihlédnout i ke
skutečnému obsahu podle zachovaných rukopisů her, případně perioch a synopsí.

Klerikové přijímali řádové j m é n o (většinou pouze křestní) a řádový přídomek. Zkratka a S. (v
některých pramenech a s.) znamená a sancto (v případě, že přídomek byl podle světce muže)
nebo a sancta (v případě, že se v přídomku jednalo o svatou ženu).
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Podle obsahu hry můžeme rozdělit na hry s biblickými náměty, jinými
náboženskými tématy, na hry alegorické, mytologické, historické, oslavné, příležitostné,
vánoční a velikonoční. V zásadě lze říci, že naprostá většina piaristických her propaguje
náboženské pravdy, učí o víře zobrazením příkladů světců a mučedníků a upozorňuje na
zásady křesťanské morálky. Ve 2. polovině 18. století se však mezi piaristickými
dramaty vyskytuje řada her, v nichž se prosazují světské prvky a pravidelně se v nich
vyskytuje silná komická složka. Hru o Arseniovi bychom podle názvu mohli pokládat
za běžný kus věnovanou životu jednoho ze světců, ve skutečnosti ji však můžeme do
této kategorie her zařadit jen s rozpaky. Arsenius, vychovatel synů Theodosia Velikého,
se rozhodne opustit dvůr a stát se poustevníkem. To je záminkou pro spoustu intrik,
které okamžitě u dvora propuknou. Císařští synkové plánují mimo jiné vraždu svého
učitele, nájemný vrah, jehož si sjednají, sice nakonec před činem couvne, přijde si však
pro odměnu ovlivněn argumentem, že vraždu spáchal v duchu, což je také hřích.
Arseniův sluha Pamphilippus je hlavním aktérem německé prozaické části hry, v níž
takřka jako opovědník tlumočí latinské děje hry a je protagonistou mnoha rozverných
scén. Lze předpokládat, že taková podívaná dávala každému možnost, aby obdivoval,
co se mu líbí: někdo prodlel svou myslí u zbožného Arsenia, jiný se bavil
Pamphilippovými eskapádami. Toto lipnické představení z r. 1763 nepochybně přineslo
své škole veřejný úspěch. Pro naše vědomosti o divadle 18. století je existence
takovýchto děl jistě překvapením i obohacením. Těžko však říci, zda si piaristé plně
uvědomovali, co dělají. Neboť nelze přehlédnout, že vroucnou zbožnost alegorické hry
Láska božského Amora k duši o Kristově lásce k lidstvu dělí od komedie Arsenius více
než jen propast několik desítek let. (Klosová, 2002)

Piaristé i jezuité se shodovali na vnějším dělení dramatické hry:
-

prolog - předslov, předmluva, přivítání obecenstva, žádost o pozornost;

-

vlastní děj se pak dělil na akty (jednání), jejichž klasický počet, pět, se dodržoval
většinou jen u tzv. větších dramat, jakými byla celoústavní a závěrečná dramata
rétoriky a poezie na konci školního roku;

-

epilog s poděkováním.
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Za prologem bývalo hudební preludium, doplňkem jednání bývaly chóry
(sbory), které zvýrazňovaly myšlenku jednání. Piaristé využívali při představení hojně
hudebních i zpěvních vložek, pro obveselení diváků krátkých meziaktových výstupů,
interludií. (Bombera, 1995) Vnitřní stavba hry se členila podle dramatických zásad
zvláště u tragédií na:
prologus - předmluvu,
-

protasis - přípravu děje,
epitasis - rozvinutí děje, první zápletku,

-

catastasis - rozvinutí zápletek a dalšího děje,

-

catastrophé - rozuzlení.
V některých hrách se předváděl paralelní děj:

-

protasis - předloha, např. z mytologie,

-

apodosis - doložení, např. historickou látkou. (Bombera, 1983)
Piaristé v zásadě respektovali trojici aristotelských jednot, ve většině případů se

však nedali touto teorií ovládnout do té míry, aby jí otročili. Jednotu místa zachovávali
natolik, že se celý děj odehrával v jednom městě, nikdy je však nenapadlo, že by snad
bylo nesprávné přenést děj z paláce do zahrady, čehož se některé klasicistní poetiky
přímo hrozily. S jednotou času si vesměs poradili tak, že nechali své hry plynout
v kratším, leč ne zcela přesně určeném časovém úseku. Patrně tušili, že striktní dodržení
tohoto pravidla by mohlo jejich hrám spíše uškodit. Tak tomu aspoň bylo ve hře
Ambrosiová stálost aTheodosiovo pokání (Lipník 1763), v níž duševní obrat císaře
nastal za nepravděpodobný jeden den. Nejvíce se zřejmě hřešilo proti jednotě děje,
kterou často poněkud narušovaly komické scény, tvořící místy až jakýsi pobočný děj.
Hudba jistě zvyšovala přitažlivost představení. Meziaktová hudební vystoupení,
stejně jako vesměs sólová zpívaná čísla či instrumentální kousky, které zněly
v
ž

jednotlivých scénách divadelních představení, prováděli buď studenti hrajících tříd,

áci speciálních hudebních seminářů (velmi známé byly např. v Mikulově a Kroměříži),

ale
2

i další hosté. Hudba v chórech nemusela být nezbytně dílem piaristů, ale i skladatelů

jiných řádů, jindy vypomohli i hudebníci světští. Náročnými podniky byly latinské či
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německé opery. Zachovaná libreta dávají poznat, že piaristé přesně napodobovali své
italské vzory. Vzácně doložena jsou i melodramata. Kostýmy velkých her byly patrně
nádherné. Lze však předpokládat, že ve valné většině případů kostýmy vůbec
nesouhlasily s dobou, do níž byla hra situována. Pro ilustraci uvádím známý příklad: v r.
1701 neměli kroměřížští piaristé dostatek kostýmů pro provádění „komedií", a tak
požádali biskupa, aby jim poskytl starší kusy ze svého šatníku. Známý fakt, že role
významných šlechticů a panovníků bývaly často hrávány šlechtickými synky, lze
vysvětlit snahou neurazit a navíc zabezpečit, aby vznešená persona měla na scéně
patřičné chování, ale možná i prostým kalkulem: takový žák se jistě sám přičiní, aby
jeho kostým byl co nejlepší. (Klosová, 2002)
Školní divadelní drama mělo ve školském systému piaristického řádu své pevné
místo. Již několikrát jsem zdůraznila výchovné, morální, vzdělávací, ideologické,
propagační i zábavné aspekty školních divadelních her. Staly se ve vyučovacím procesu
prvkem osvěžení, názornosti a prostředkem motivace žákova učení, zvyšovaly žákovo
sebevědomí a schopnosti veřejného vystupování.
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4.1.

Deklamace, dialogy
Již v první třídě trivia, kdy se žáci učili slabikovat a číst, se velmi dbalo na

správnou výslovnost. V první třídě gymnázia (parva) se studenti učili skloňování a
časování slov, pravidla větné konstrukce a již zde memorovali latinsky katechismus. Ve
druhé třídě gymnázia (principia) se žáci učili pravidlům o rodech podstatných jmen,
prohlubovaly se znalosti syntaxe. I zde memorovali katechismus a cvičili se ve
slohových cvičeních. Ve třetí a čtvrté třídě (gramatica a syntax) již žáci ovládali
všechna pravidla gramatiky. Osvojovali si čistotu latinské řeči, zpaměti memorovali
Canisia.18 Pro mě osobně jsou nejzajímavější dvě poslední třídy vyššího gymnázia, třída
poezie a rétoriky. Ve třídě poezie se vyučovalo teorii o básnických formách a metru, ve
2. pololetí žáci již sami skládali básně na dané téma a v dané formě. Probírala se nauka
o řeči vázané. Ve třídě rétoriky se probíraly zásady řeči nevázané, studenti se
seznamovali s formami a druhy řečnického umění, s řečnickými gesty, mimikou, ve
druhém pololetí již zpracovávali a přednášeli vlastní řečnické projevy. Studující
posledních dvou tříd se během studia cvičili prakticky v recitacích, deklamacích a
proslovech jedenkrát měsíčně, jindy při různých příležitostech i před pozvanými hosty.
(Zemek, 1992)
Deklamace

podle

slovníku

cizích

slov

znamená

přednes,

recitace.

Deklamacemi19 v systému piaristického školství rozumíme vlastně dramatické etudy,
které se neřídily zásadami dramatu, obsah a styl byl podřízen věku a schopnostem žáků.
Na rozdíl od divadelních her byly určeny i pro mladší žáky, v nejnižších třídách se hrály
v českém jazyce, dokonce od poloviny 18. století mohli češtinu používat při uzavřených
deklamacích i poetici a rétoři. Použila jsem výraz uzavřená deklamace, protože šlo o
tzv. třídní neboli prostou deklamaci. Prosté deklamace se konaly na pódiu ve třídách,
slavnostní deklamace v divadelním sále za účasti veřejnosti, mnohdy je doplňovala
hudba a zpěv, divadelní kostýmy a dekorace byly samozřejmostí. Studenti třídy poezie
měli předepsáno básnické zpracování deklamace jambickým veršem, studenti třídy
rétoriky přednášeli deklamace různými druhy řeči. Deklamace byly rozděleny na dvě
části a měly dvě podoby - básnické a řečnické výstupy. Řečeno dnešním jazykem,
18

19

Na Canisiově katechismu stála celá výuka náboženství, memoroval se podle úrovně v každém
ročníku.
V některých studiích také deklamovánky.

27

řečnický výstup byla vlastně přednáška na dané téma, výstup básnický bylo básnické
zpracování deklamace dle daných pravidel.
Pro názornost uvádím periochu božítělové deklamace, která se dochovala
z latinské piaristické školy v Příboře. Periochu sepsal latinsky superior Bartlík, který 13.
června 1695 napsal biskupovi: „U příchodu k naší rezidenci bylo v portiku postaveno
jeviště a provedena malá deklamace k potěše matek, jejichž synové byli aktéry."
(Bombera, 1995:153)
Přepisuji ji zde proto, že jde o vzácný doklad božítělových scén20 a ThDr.
Bombera ve své studii Divadelní hry a deklamace piaristických škol v Příboře píše, že
se „právem domnívá, že byla provedena česky". Její latinský název zní: Filius regis
absconditus, tj. Ukrytý královský syn. Jednalo se o deklamaci slavnostní, určenou pro
veřejnou produkci, básnicky zpracovanou.
Ukryty královsky syn
4. kn. Král., kap. 11
tehdy
v podobě Joas
vpravdě Ježíš
při božítělovém průvodu
od ušlechtilé mládeže biskupského gymnázia
zbožných škol v Příboře scénickou zbožností
k uctění představený a adorovaný
roku spásy 1695.
Prolog
Génius škol se stručně zmiňuje o pořadu věci, která má být předvedena a věnuje ji
Nejsvětější Svatosti.

Svátek Božího těla se slaví po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu svatodušního, což je
období mezi 21. květnem a 24. červnem.
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První výstup
Atalia, rozhněvaná smrtí svého syna Achazjáše, zabitého Jehuem a sama toužící po
vládě, rozhodne se bezbožně připravit o život veškeré královské potomstvo.
Druhý výstup
Joseba, tušící zlý záměr Atalie, rozhodne se zachránit jednoho královského potomka.
Třetí výstup
Nevinnost královské krve chystající se lkát nad zlým záměrem Atalie, prosí, aby byl
ukryt v bezpečí.
v

Čtvrtý výstup
Vojáci Atalie divoce hledají nevinnou královskou krev, aby ji zabili.
Pátý výstup
Mír a Svornost jsou nuceni pro zuřivost Atalie odejít z Achazjášova domu.
Šestý výstup
Zajatí mladí synové Achazjášovi pláčí nad svým neštěstím, Atalie však nedbajíc slz
přikazuje je usmrtit.
Sedmý výstup
Josaba ukryje mladého Joase, vyváděného na smrt, ve svatostánku a potom o tom řekne
veleknězi Jojadovi.
Osmý výstup
Po vyhnání Atalie poručí Jojadas ukrytého Joase předvést na veřejnost, ustanovuje jej
králem a předvádí, aby jej lid uctil, což se děje za velkého potlesku.
Epilog
Když génius Eucharistie předeslal vysvětlení celého příběhu, předkládá veřejnému
uctění krále slávy, ukrytého pod způsobami eucharistie k veřejnému uctění a uzavírá
celou pobožnost klečíc na kolenou a zpívaje se všemi aktéry. Úctě Nejsvětější Svatosti.
V literární pozůstalosti profesora rétoriky

a poetiky piaristy Jana Damascena

Kapouna, která je uložena v Okresním archivu v Litomyšli, se zachoval vázaný
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rukopisný svazek, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny i úplné texty čtyř deklamací.
Uvedu obsah dvou z nich podle jednotlivých výstupů jako důkaz toho, že u některých
deklamací byly setřeny rozdíly mezi deklamací a divadelní hrou. Tyto dvě deklamace
s historickým námětem jsou diptychem s jednotnou a navazující látkou a jednotlivě i
vcelku jsou historickou divadelní hrou. Při vlastním provedení (byly-li provedeny)
k nim jistě patřil patřičný doprovod mimiky, gest, příslušných kostýmů.

A) Mírnost českého knížete Neklana - 1 7 výstupů
Obsah: Když Neklaň přemohl knížete Lužičanů Vlastislava a chtěl vyhubit celý jejich
kmen, pohnut laskavostí jeho syna Zbyslava daroval mu život a svěřil jej do výchovy
jednomu z lužických předáků Durinovi.
1.výstup: Otevírá se proscenium, na lehátku leží mrtvý český vojevůdce Styrius.
Neklaň dostává zprávu o jeho smrti.
2.výstup: Neklaň hrozí zajatcům smrtí, neprozradí-li, kde se ukrývá Vlastislavův
syn.
3.výstup: Zajatci páčí nad svým osudem.
4.výstup: Synové knížete přivádějí do otcova tábora Zbyslava.
5.výstup: Zajatci sdělují Neklanoví, že Zbyslava vychovával Strachota.
ó.výstup: Durin se obává o osud Zbyslavův, posílá Strachotovi zprávu, že Zbyslav
se nachází v nebezpečí.
7.výstup: Strachota hledá Zbyslava, který odešel z jeho domu, dostane se do tábora
Čechů, je zajat a přiveden k Neklanoví.
8.výstup: Synové Neklanoví blahopřejí otci k vítězství.
9. výstup: Předáci Čechů chválí syny za jejich úctu k otci.
Hudební vložka
10. výstup: Neklaň si nepřeje, aby se někdo Strachoty vyptával, kde je Zbyslav.
11. výstup:

Strachota oplakává svůj i Zbyslavův osud, je odváděn do vězení, cestou
potkává Zbyslava.

12. výstup:

Sluhové oznamují Durinovi svou domněnku: Strachota se Zbyslavem
hledali záchranu v útěku.

13. výstup: Neklaň zklamán pokusem zajatců o útěk přikazuje je usmrtit.

30

14. výstup: Zbyslav pláče nad svým osudem
15. výstup:

Synové Neklanoví jej utěšují nadějí.

16. výstup: Vojáci přivádí zajaté ke knížeti, aby byli potrestáni smrtí.
17. výstup: Neklaň znovu marně vyzvídá na zajatcích, kde je Vlastislavův syn. Tu jej
Neklanoví

synové

přivádějí

kotci,

ten

pohnut

jeho

mládím

a

šlechetností, vrací mu otcovské knížectví a předává jej výchově
Durinově.

B) Spravedlnost českého knížete Neklana - 13 výstupů
Obsah: Neklaň svěřil Zbyslava, syna lužického knížete, výchově Durinově. Ten hocha
usmrtil a odvážil se požádat Neklana o odměnu. Neklaň mu poručil, aby si za odměnu
vybral jeden ze tří způsobů smrti. Básnická licence dodává, že Neklaň v té době svolal
sněm předáků.
1.výstup: Neklaň se dozvídá od věštce, že svolaný sněm bude poskvrněn dvojí
smrtí.
2.výstup: Zbyslav vyslechne hovor pastýřů o těžkostech jejich života.
3.výstup: Durin zabije Zbyslava.
4.výstup: Neklaň odkládá sněm.
5.výstup: Bojí se o své syny a nařizuje, aby bez jeho vědomí nikam neodcházeli,
ó.výstup: Kmeti chápou Neklanový obavy.
7.výstup: Durin přináší Neklanoví Zbyslavovu hlavu, dostává příslib odměny.
Hudební vložka
8.výstup. Neklanoví synové žádají kmety, aby pohnuli Neklana k potrestání
Durina.
9.výstup: Kmeti se odváží kárat Neklana, že slíbil odměnu vrahu Durinovi.
10. výstup: Neklaň pláče nad smrtí Zbyslavovou.
11. výstup: Neklaň potvrzuje, že ve shromáždění kmetů dá Durinovi vhodnou
odměnu.
12. výstup: Neklaň plísní syny, že se odvážili stěžovat si na otce u kmetů.
13. výstup: Neklaň předvolá Durina do shromáždění a vybídne jej, aby si za vraždu
vybral jako odměnu jeden ze tří způsobů smrti: jed, provaz nebo meč.

4.2.

Piaristické drama v Čechách
Jak jsem již výše uvedla, všechny piaristické školy a koleje zakládané v Čechách

hrály školní drama. V archivech se nachází poměrně dost zachovaného materiálu,
synopsí, poznámek o hrách, menší je počet her samotných. Mnoho divadelních her,
učených knih, hudebních skladeb a pedagogických spisů leží ještě v zapomenutých
archivních depozitářích a neprobádaných knihovnách. Já jsem využila zpracovaného
materiálu z Příbora, Bruntálu, Litomyšle a Kroměříže a vyberu příklady her, které se
v těchto městech hrály. Chci tím dokázat, jak bohatá byla dramatická tvorba v těchto ne
právě největších, školách. Nebudu jmenovat všechny zdokumentované hry, které jsou
ostatně uvedeny v análech archivů, uvedu hry velké, něčím zajímavé. Z celkového
obrovského počtu her (odhadem asi 200 až 250 akcí na jedné škole) se zachovalo velmi
málo perioch a jen zlomek rukopisů her. Některé zápisy jsou vedeny ledabyle, často
chybí pojmenování akcí, mnohdy chybí autor. O konání her jsme informováni
z piaristických kronik, z korespondence mezi kolejemi a provincií, případně mezi
provincií a generálem.

Příbor
Příborští piaristé začali svou činnost v roce 1694, latinské školy byly v Příboře
zrušeny v roce 1777. Kolej měla v kraji ohromný význam, jelikož šlo o kraj s velkým
počtem nekatolických obyvatel. Piaristé chtěli brzy ukázat výsledky svých učebních
postupů a využít jich pro získání nových příznivců. Proto byla dramatická činnost velmi
pestrá a bohatá. Bohužel však zcela chybějí zápisy od roku 1697 do roku 1707. Jestliže
se opravdu v této době žádné hry nekonaly, je možné, že příčinou byly jakési blíže
nepopsané spory s příborskou farou. Ze došlo ke smíru s farářem, však víme určitě,
v roce 1708 mu totiž piaristé věnovali hru o zakladateli řádu Josefu Kalasanském,
kterou sehrála principie a parva klerika Candida Bartlíka a S. Josepho. Ktéto hře
existuje zachovaná latinská periocha. Dále chybí jakékoli záznamy o divadelních akcích
v letech 1712 až 1727, jednak kvůli morovému nebezpečí byla škola na čas uzavřena,
jednak se jedná opět o neúplné a ledabylé zápisy. (Bombera, 1995)
Nejvíce her je v záznamech od roku 1736, z nichž vybírám:
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-

29.7.1737: moralita De ss. Tiburtio et Valeriano (Mučedníci Tyburc a
Valerián),21 hrála principie a parva, autor P. Maximus Bianki a S. Procopio,
hrána

pro

mecenáše

maršálka

těšínského

vévodství

Františka

Karla

Skrbenského, latinsky.
17.1.1738: dramatická deklamace na motivy antických bájí a pověstí Hercules in
cunis, hrála poezie a rétorika, autor prof. Candidus Minikati a S. B.V. Marie,
věnováno novojičínskému děkanovi Hertlovi, latinsky.
-

1.9.1739: „sličné" drama s antickou tématikou, Aristides Athénský, hrála poezie
a rétorika, autor prof. Augustinus König a S. Ambrosio (dostal jako odměnu 12
imperiálů a 1 zlatý pro hudebníky), věnováno čtyřem Augustinům z městského
představenstva.
10.2.1740: historické téma, deklamace o Karlomanovi a Pipinovi (titul není
uveden), hrála poezie a rétorika, autor prof. Augustinus König a S. Ambrosio
(obdržel jako odměnu 6 zlatých, dva na divadelní výpravu, dva pro herce a dva
zůstaly na koleji jako přídavek jídla pro herce hlavích rolí, věnováno hraběnce
Karolíně Pražmové, vystoupili v ní její synové Jan a Justus).

-

12.4.1740: pašijové drama Bůh - člověk, hrála poezie a rétorika, autor P.
Andreas Heinrich a S. Tobia, latinsky.

-

30.8.1740: alegorická deklamace Josef přijímá v Egyptě svého otce Jakuba,
hrála poezie a rétorika, autor prof. Augustinus König a S. Ambrosio, latinsky
pro přítomného provinciála.

-

3.7.1741: drama k aktuální politické situaci22 Rudolf,

král

burgundský,

přemožený císařem Konrádem II. pro porušení starých smluv, hrála poezie a
rétorika, autor prof. Renatus Rauch a S. Adolpho, latinsky.
-

27.3.1744: pašijové drama Peršan Thamas umírající na kříži, hrála poezie a
rétorika, autor prof. Hyacinthus Schultz a S. Narcisso, latinsky.

Pokud Bombera (i následující autoři) uvádí český překlad názvu hry, používám jej.
Vpád Prusů na Moravu v roce 1741.
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-

31.3.1752 při procesí z farního kostela k piaristům bylo na náměstí na jevišti
provedeno drama Umučení Páně za posměchu přítomných nekatolických
vojáků, latinsky.
Bruntál
V roce 1730 přišli piaristé do Bruntálu (kolej uzavřena v roce 1777) a započala

stavba kostela a koleje, pro vyučování byl piaristům prozatímně uvolněn panský dům.
Pro představu uvádím, že jednopatrová kolej měla šest velkých tříd, jídelnu, kuchyň,
spíž, slavnostní a divadelní sál v přízemí, v poschodí pak cely řeholníků, knihovnu,
oratoř, nemocniční pokoj aj. I když se stavba vinou poměrů v městské politice zdržovala
a vyučování probíhalo v prozatímních podmínkách, vytkl již v roce 1737 český
provinciál bruntálským piaristům, že se nevěnují divadlu, a doporučil jim, aby jednotliví
učitelé pořádali alespoň akademie, aby žáci nebyli zcela zanedbáváni ve vystupování a
přednesu; mají pronášet krátké řeči, elegie, ódy, pastýřské dialogy, vše v latině, bez
divadelních kostýmů. Kupodivu ani po této výtce se nenašla v análech koleje žádná
zmínka o konaných divadelních akcích, i když v roce 1752 se pořádala dvě dramata, u
nichž ale chybí názvy i data provedení. Jednu z těchto akcí provedly třídy gramatiky a
syntaxe, druhou třídy parva a principia . Pak již opět poznámky chybějí, takže v zápisu
o provedené vizitaci z roku 1759 se dočteme, že je nutno dodržovat předpisy o divadle,
a dopsána data konaných divadelních představení. I tak však u mnohých představení
chybí autor, někdy název, někdy se celý zápis skládá jen z data předvádějících tříd.
V análech koleje je v desetiletí 1760-1769 zaznamenáno také značné množství
deklamací a akademií.
Ze záznamů divadelních her vybírám:
20.6.1759: drama pro mecenáše hraběte Karla Skrbenského a jeho manželku
Gabrielu, hrála třída gramatiky a syntaxe, odměna 30 zlatých, latinsky.
19.7.1759: hra pro Dominika Baumanna, preláta olomouckých řeholních
kanovníků řádu sv. Augustina, odměna 4 zlaté, latinsky.
-

28.8.1759: hra s námětem slavných činů Řádu německých rytířů, hráno pro
barona Riedheima třídami rétoriky a poezie, odměna 30 zlatých, německy.
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-

28.4.1761: objednaná hra pro bruntálského obročního Mathiase Holfelda,
odměna 9 zlatých.

-

1.6.1761: drama pro mecenáše dvorního radu Kašpara Hoffmanna, odměna 4
zlaté.

-

20.7.1761: veršované drama profesora rétoriky Františka Machana a S. Adriano
věnované velmistru Karlu Alexandrovi (synopse zaslána do Belgie).
17.8.1764: drama o císaři Mauritiovi a tyranu Fokovi, hrála poezie a rétorika,
autor prof. Wilhelm a S. Leopoldo.
14.5.1766: Basilides, Russorum dux, zachovalo se jedenáct listů rukopisného
textu a dva listy periochy; obsah hry je převzat z neurčené doby bojů Prusů
s Poláky, do nichž zasahuje i ruský kníže Basilides; ten postaví do čela vojska
svého syna Jana, ale oddaluje boj, popudí proti sobě lid, obviní syna z přípravy
povstání a zemře, když neovládne svůj hněv; v perioše jsou uvedeny jednající
osoby, obsazení, hlavní osobu hraje student rétoriky, ostatní herci jsou ze tříd
gramatiky a syntaxe, za pátým a dvanáctým výstupem je hudební vložka.
Zajímavostí je, že kolem roku 1736 byla v Bruntále sepsána Kniha metodiky

bruntálského piaristického gymnázia.23. V této metodice jsou na straně 233 až 235
zapsány čtyři scény divadelní hry o Agamemnonově vrahu Aigistovi. Ve hře vystupuje
devět hlavních postav, dále občané, šlechtici, mykénský lid, v chórech synovská Láska,
Nemesis, Tyrannis. Hra není dokončena, dokonce není ani známo, zda se vůbec hrála,
nebo se jedná pouze o literární cvičení. V každém případě je však dokladem
metodického přístupu k dramatu. (Bombera, 1987)

Litomyšl

Jak jsem již výše zmínila, byla v Litomyšli zřízena první piaristická kolej
v Čechách v roce 1640, a to bez souhlasu panovníka. Tehdy se ujala panství poslední
z rodu Pernštejnů svobodná Frebonie z Pernštejna. Ta se písemnou smlouvou z 3. září
1640 zavázala mikulovskému provinciálovi Onufriovi Contimu a ss. Sacramento, že
piaristům postaví v Litomyšli kolej, kostel i školy, zajistí jim zahradu a veškeré zařízení
23

Státní okresní archiv Opava, fond Piaristé Bruntál, inventární číslo 6.
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a ročně jim bude vyplácet jako almužnu 1000 zlatých. Vyloženě propagační ráz tak
měla první divadelní akce, která se uskutečnila v roce 1641 na slavnosti při položení
základního kamene školy.
O divadelních akcích od roku 1644 chybějí zprávy. Vyučování v soukromých
domech nedávalo piaristům možnost rozvinout reprezentativní divadelní akce, konaly se
asi jen menší představení a deklamace. Nejstarším dokladem z Litomyšle je v archivním
depozitu Lipníka nad Bečvou uložený program hry Fasciculus myrrhae, seu dolorosa,
laboriosa, onerosa viň dolorum Unigenae Dei Jesu Christi, servatoris tiostri, in
redemptionem humani generis mortis Lagueis irretiti exantlatio (Svazeček myrhy),
velikonoční hry o Kristově utrpení. Na Velký pátek roku 1670 ji předvedli
pravděpodobně v kostele studenti na počest Tomáše Pěšiny z Čechorodu, rektora
Solidarity Panny Marie při olivetském chrámu24 piaristů v Litomyšli. Preludium líčí
vyhnání Adama a Evy z ráje, první akt má pět scén, v nichž se připomíná tužba lidstva
po Vykupiteli, chór pak oslavuje sestoupení Syna božího na zem, druhý akt předvádí
sedm výjevů z Kristova života, chór zve lidské pokolení k divadlu budoucího utrpení.
Ve třetím aktu je podán v sedmi scénách průběh Kristova umučení, chór pak oplakává
jeho smrt. Čtvrtý akt má čtyři scény o sestupu do pekel a vzkříšení, chór blahopřeje
zmrtvýchvstalému Kristu.
Z dalších her v Litomyšli uvádím:
-

1672: na počest arcibiskupa Matouše Ferdinanda z Bilenberka uvedly piaristické
školy hru Mons albus novum Palladis Olivetanae domicilům (Bělostná hora,
nový příbytek olivetské Pallady), ve které alegorické postavy znázorňují různé
osoby a instituce města Litomyšle.

-

25.1.1674: Adorea virtutis ex hoste vitio relata, sub certamine tragico Antael et
Herculis

figurate

repraesentata

(Oslava statečnosti představená obrazem

tragického boje Antea a Herkula), hra osnovou připomínala deklamaci, byla
provedena při příležitosti návštěvy provinciála.

Dle olivetské hory s Chrámem národů v Jeruzalémě.
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13.2.1676: Salutaris

eleemosyna per quam redemit peccata

sua

Petrus

publicanus (Spasitelná almužna), biblický příběh doplněný básnickou invencí o
celníku Petrovi na počest fundátora Jana Bedřicha Trautmannsdorfa.
1698: Poenitentia gloriosa in divo Torello, prius Veneris mancipio, post Dei
delicio, scenice repreasentata (Obrácení a pokání svatého Torela), hrála poezie
a rétorika, hra ke dni narozenin litomyšlského děkana Jiřího Viléma Jedličky,
v této hře má velký podíl instrumentální tvorba.
12.2.1711: Catholico-boëmicus

Neo-Hercules

quodam districtu regni Boëmiae
supplantons,

Fidelinus,

reviviscentem

anno 1710 haereseos hydrám

in

gloriose

hra o "boji proti hydře hereze, která ožila roku 1710 v kterémsi

kraji Českého království" a klaní se Žižkovu obrazu, hra namířena proti památce
Žižky; alegorická Hereze25 působí v kraji škody, Fidelinus vystupuje proti ní,
v závěru Hereze potlačena vírou.
25.6.1711: Honorificentia populi nostri s. Joannes Nepomucenus

martyr,

důvodem hry snad byla oslava Jana Nepomuckého, potlačení Husových
myšlenek; námět biblický text knihy Judit, děj umístěn do Plzně, kde se čeští
předáci chystají vzdát hold králi Janu VIII.
-

22.5.1729: Ruhmwurdige Treu dess Silvio gegen seiner Ehe-verlobten Rosette,
slavnostní představení na počest sňatku Marie Josefy Trautmannsdorfové
s hrabětem Františkem Josef Jiřím z Valdštejna, německy.

-

30.3.1738: hra o Mausolovi a Artemisovi, o utrpení Krista, hrána po požáru
města, kdy 31.8.1735 vyhořelo i gymnázium s divadlem, tato hra se hrála jako
první v ještě nedokončeném novém divadle.
V Okresním archivu v Litomyšli je uložena literární pozůstalost profesora

rétoriky a poetiky piaristy Jana Damascena Kapouna. Vázaný rukopisný svazek
obsahuje úplné texty tří divadelních her a čtyř deklamací, o nichž není známo, zda byly
vůbec někdy provedeny. Všechny tři hry mají historický námět, etickou náplň a životní
poučení. Jsou to:

Kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od
oficiálních.
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1) Ramirus

et Garsias, hra o hispánském králi Ramirovi a jeho bratrovi a

spoluvládei Garsiovi. Autorova prvotina, autor považuje své verše za málo
uhlazené.
2) Aemilius Paulus Papinianus, hra o římském právníkovi, který je se svým synem
zabit, když odmítne obhajovat a slavnostní řečí oslavit vraždu, kterou spáchal
císař Caracala na svém bratru. Ve třech jednáních vystupuje třináct hlavních
osob. Bombera se ve své studii domnívá, že hra byla provedena někdy v době
prusko-rakouské války ve druhé polovině 18. století.
3) Severinius Manlius Boěthius, hra o římském patriciovi, který obklopen závistí a
udáními donašečů je gótským králem Theodorichem poslán nejprve do
vyhnanství, potom uvězněn a nakonec odsouzen k smrti.
Litomyšlská školní divadelní produkce se podstatně neliší od produkce ostatních
piaristických škol, je však velmi bohatá. Do původně latinských představení proniká
občas čeština, ale podle přání mecenášů a šlechtických hostí se objevují od první
poloviny 18. století hry v němčině, což je důsledek nastupující germanizace českého
prostředí, které vyústilo v oficiální přímou germanizaci školství v českých zemích
tereziánskými školskými reformami a zřízením škol s německým vyučovacím jazykem.
(Bombera, 1990)

Kroměříž
Kroměřížská piaristická kolej byla založena v roce 1687. V roce 1708 byl také
založen zpěvácký seminář. Jeho chovanci byli zároveň studenty piaristických škol. O
zpěváckém semináři se zmiňuji proto, že vedle svých nadačních povinností na kůru
kostela sv. Mořice, kde působili jako zpěváci a hudebníci, vypomáhali i na kůru
řádového kostela a v pěveckých rolích školních divadelních her (byli obsazováni jako
altisté a diskantisté).
Jako jinde byly i v Kroměříží školní hry předváděny na různých místech - ve
školách, v koleji, v kostele, teprve od roku 1729 na jevišti ve vybudovaném divadle.
Toto jeviště bylo hojně využíváno i pro zkoušky na představení zámeckých her.
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Zprávy o divadelních produkcích kroměřížských piaristických škol se opírají o
archivní doklady koleje26, jednak o zachované periochy. Ty však bohužel neosahují
žádné technické nebo režijní poznámky k provedení her.
Z prvních deseti let trvání kroměřížských škol nemáme o školních hrách žádné
zprávy. První známou hrou je Soteria Joppes seu Perseus Andromedae soter (Záchrana
Joppe neboli Perseus, zachránce Andromedy). Hru sehráli 26. června 1698 rétoři a poeté
pro olomouckého biskupa Karla Lotrinského při jeho první návštěvě v Kroměříži.
Zachovala se latinská tištěná periocha; tiskl ji Daniel Vojtěch Kamenický v Litomyšli.
Námět z řecké mytologie je přepracován, Andromeda = olomoucká diecéze, Perseus =
nový olomoucký biskup, Joppe = Kroměříž. Hra má preludium, prolog, pět jednání a
epilog.
Z her, které následovaly, vybírám:
-

5.7.1701: Triumphus super vaferrimis

vitae humanae

hostibus

Bellerophonte Chymaerae dormitore symbolice adumbratus
záludnými

nepřáteli

lidského

života

nastíněné

in často

(Vítězství nad

symbolicky

na

Bellerofontovi, vítězi nad Chymérou), sehrána nižší gramatickou

čistém
třídou

k narozeninám mecenáše Pavla Josefa Jaroše, faráře u P. Marie v Kroměříži.
-

31.8.1717: Mors vindex amoris, seu amor Atalantae a Peleo vindicatus (Smrt
jako ochránce lásky, neboli Peleem ochráněná láska Atalatantina), hrála nejvyšší
a střední gramatická třída na počest doktora filozofie a bakaláře theologie
Františka Ignáce Czabaka; periochu vytiskla Alžběta Rosenburgová v Olomouci.

-

1722: Vertumnus felicitatis seu Robertus, comes Essexius, favoris et furoris
quondam factus lusus

(Obrat štěstěny neboli Robert, hrabě z Essexu, hříčka

přízně a hněvu), na počest kojetínského faráře J. F. Helfera.
-

1724: Violentum impérium Mohometis III. Turcarům tyranni (Zločinná vláda
tureckého vládce Machometa III.), hrála poezie a rétorika jako reprezentační hru
na počest všech mecenášů piaristických škol; hra má přísné schéma podle
dobových požadavků, prolog, protasis s deseti scénami a chorem, epitasis

26

Continuatio Annalium Domus Cremsiriensis ab anno 1725 ve Státním ústředním archivu Praha,
fond Řád piaristů, č. knihy 325.
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s deseti scénami a chorem, catastasis s deseti scénami a chorem a catastrophé
s deseti scénami a doslovem.
1727 - P. David Kopecký, regens zpěváckého semináře, nastudoval latinskou
operu Endymio,

kterou předvedl v září na počest

narozenin

kardinála

Schrattenbacha; hudba byla asi jeho dílem, latinský text opery je zachován
v zámecké knihovně v Kroměříži.
15.4.1737: Ansbertus sororis incitante odio trucidatus

(Ansbert zabitý pro

sestřinu nenávist), hrála třída poezie a rétoriky, velikonoční hra s historickým
námětem z doby bojů lombardských králů s Huny.
-

15.6.1752: Mahame hrála třída syntax a gramatika, zachoval se latinský rukopis
s dvaceti šesti listy textu.
Divadelní a deklamační produkce kroměřížských piaristických škol pojednávala

především historická témata, náměty s moralistním zaměřením, mučednické legendy,
témata biblická, mytologická, vánoční a velikonoční. (Bombera, 1983)
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5.

Závěr
Naše společnost v minulosti mnohokrát připustila znevažování, zkreslování a

zamlčování historie. Piaristický řád je řádem církevním, jeho ideologickým posláním
v českých zemích byla rekatolizace. Jeho odkaz měl proto upadnout v zapomnění a jeho
třísetleté působení v českých zemích mělo být vymazáno. Díky trpělivé a obětavé práci
historiků a badatelů se tak nestalo.
Moje práce je jedním z dílů mozaiky piaristického školství. Snažila jsem se
podat ucelený pohled na úlohu a význam divadla ve školském systému piaristického
řádu během jeho působení v českých zemích. Přestože školní drama piaristů bylo
účinným prostředkem agitace a propagace a sloužilo především k předvedení výsledků
vzdělávání, pokusila jsem se najít aplikaci pedagogických postupů piaristů v soudobé
škole. Současná dramatická výchova je pedagogickou disciplínou, která využívá
některých postupů a prostředků divadelního umění. Její součástí je tvorba jevištního
tvaru, která však není cílem, nýbrž prostředkem výchovného a vzdělávacího procesu.
Ale pojmy výchova, sebepoznání a rozvoj nebyly pro piaristy pojmy neznámými. Již
Silvio Antoniano ve své knize Tre libri dell'educazione Christiana dei figliuoli, která
byla jakýmsi metodickým návodem, píše, že divadlo by žákovi mělo být zrcadlem i
školou vlastního chování, prostředkem sebepoznání, divadelní hry by měly být
užitečným a příjemným způsobem zotavení.
Nepřísluší mi hodnotit, jakou uměleckou úroveň měly divadelní hry a deklamace
na piaristických školách. Dovolím si však říci, že jejich zařazení do systému školství
žáky obohacovalo a poskytovalo jim nejen „užitečný a příjemný způsob zotavení", ale i
„rozvíjelo bystrost a pohotovost, zbavovalo ostychu, učilo ovládanému vystupování,
pohybu, mimice, artikulaci, intonaci hlasu a prakticky tím rozvíjelo osobnost žáka a
připravovalo ho na budoucí povolání. Dále divadlo podporovalo píli jednotlivců a bylo
prostředkem mravní, společenské a jazykové výchovy". (Zemek, 1992; s. 142) Z těchto
slov na nás nedýchá baroko ani ustálené představy o úpících žácích v kolejích, jde o
téměř moderní terminologii použitelnou ve školních vzdělávacích programech.
Je tomu již více jak pět set let, kdy Josef Kalasanský pozoroval v Římě opuštěné
děti a otevřel první školu pro chudé chlapce. Z desetitisíců chudých chlapců vzešlo
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mnoho vědců, spisovatelů, kněží, profesorů, hudebních skladatelů, malířů. Piaristé
vytvořili důmyslný vzdělávací systém, používali moderních metod, vyučovali všem
přírodním a společenským vědám. V českých zemích byli komunistickou ideologií
odsouzeni k zapomenutí. Moje práce je malou mincí ve splácení dluhu.

Dychtivě následujeme činy, památku a stopy těch, jichž si hodně vážíme, ať žili
v kterékoli době, na ně se rádi obracíme a jen stěží připouštíme, aby jejich vědomosti a
projevy byly znevažovány.
Marcus Tulius Cicero
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6.

Resumé
Cílem mé práce bylo prostudováním a analýzou dostupné literatury podat

ucelený pohled na úlohu a význam divadla ve školském systému piaristického řádu
během jeho působení v českých zemích, pokusit se najít aplikaci pedagogických
postupů piaristů v soudobé škole. Ve své práci jsem čerpala převážně ze sekundárních
zdrojů, publikací, které mapují činnost řádu.
Jak vyplývá z mé práce, piaristé si svým pedagogickým taktem, vzorným
vystupováním,

mírnými

a nenásilnými

vyučovacími

metodami

a

náboženskou

snášenlivostí získali v Evropě úctu, oblibu a vážnost. Než jim bylo povoleno postavit se
před třídu, museli projít náročným studiem, i potom se neustále vzdělávali a studovali
odbornou literaturu. Jejich moderní a

pokrokové pedagogické názory, postupy a

metody se odrážely i v používání prvků dramatu ve výuce. Jsem si vědoma, že školní
piaristické drama bylo účinným prostředkem agitace a propagace a sloužilo především
k předvedení výsledků vzdělávání. Nalezla jsem však v jejich metodách a postupech
základy vzdělávacího oboru dramatická výchova - základní předpoklady dramatického
jednání

(psychosomatické

dovednosti,

herní

dovednosti,

sociálně

komunikační

dovednosti), proces dramatické a inscenační tvorby (náměty a témata v dramatických
situacích, dramatický příběh, konflikt jako základ dramatické situace, komunikace
s divákem), recepce a reflexe dramatického umění (základní stavební prvky dramatu,
základní dramatické žánry).
Nelze srovnávat školské piaristické divadlo a současnou podobu dramatické
výchovy na školách. Je však nutné si uvědomit, že ta je přirozeným vyústěním
historického vývoje, do kterého piaristické školské divadlo bezesporu patří.
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Posudek vedoucího práce
Milena Nečesaná: Školské piaristické divadlo
I když bakalářské práce mívají obvykle praktický charakter, M. Nečesaná se
rozhodla zpracovat materiál z oblasti historie. Stanovila si tak velmi ambiciózní cíl:
zmapovat jednu z málo prozkoumaných kapitol "prehistorie" české dramatické
výchovy, školské divadlo piaristů. A hned na začátku je třeba říci, že svému
náročnému cíli beze zbytku dostála. Její práce je výjimečná jak pro svůj námět, tak i
díky svému zpracování. Materiál, který se podařilo M. Nečesané shromáždit,
prozkoumat a utřídit, je úctyhodný. Na základě porůznu roztroušených informací a
dokladů M. Nečesaná sestavila poutavý obraz jedné z oblastí školského divadla a
zasazuje ho do adekvátního historického kontextu. Vedle řady cenných postřehů chci
připomenout např. důležitou zmínku o souvislostech mezi vývojem a podobou
školského divadla (piaristického i jezuitského) s divadlem reformačním (str. 21).
Bakalářská práce M. Nečesané je logicky utříděná, přehledná, čtivá a přináší
řadu pozoruhodných a obecně málo známých informací. Také po jazykové stránce je
velmi pečlivá.
Autorka dokáže dobře pracovat s historickými materiály i se sekundární
literaturou i s poznámkovým aparátem. Její bakalářská práce má všechny náležitosti,
včetně funkčních příloh.
Závěrem ještě jedna nikoliv nepodstatná poznámka: M. Nečesaná přistoupila
k přípravě a psaní práce velmi zodpovědně a pracovala na ní systematicky několik
měsíců - tak, jak to odpovídá náročnému cíli, který si stanovila. Spolupráce s ní byla
neobyčejně příjemná a konzultace vzájemně obohacující.
Bakalářskou práci M. Nečesané rozhodně doporučuji k obhajobě. A
přimlouvám se za to, aby byla publikována.

V Praze dne 30. dubna 2007

Návrh klasifikace: VÝBORNĚ.

Posudek oponenta bakalářské práce
v

Název práce: Školské piaristické divadlo
Autorka: Milena Nečesaná
Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník

Téma práce je poměrně neobvyklé vzhledem k autorčině studijnímu zaměření. Práce
nás zavede do dějin, a to nejen dějin pedagogiky, ale i dějin divadla, literatury, církve. Prvotní
rozpaky a otázka, proč právě toto téma, při čtení práce mizí. Autorka prokazuje velké zaujetí
pro téma, provází nás jím bez ideologických nálepek, předsudků. Její pohled na dějin
školského divadla v našich zemích, konkrétně na dějiny školského divadla piaristického J e
objektivní, věcný, opírá se o studium literatury, její analýzu, srovnání. Autorka sama
rezignuje na analýzu pramenů, ale vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou, je
prostudovaná literatura a autorčino teoretické zázemí zcela dostatečné. Pokud by však autorka
byla schopna zhodnotit dostupné prameny, nikoli pouze literaturu sekundární, jistě by to bylo
zajímavé téma pro obhajobu. Tuto otázku však vnímám jen jako možnou, není třeba na ni
obhajobu stavět.
Kompozice práce je logická - autorka nás nejprve stručně seznamuje s dějinami
piaristického řádu, dále s piaristickým školským systémem a v závěrečných kapitolách se
samotným piaristickým školským divadlem. Bylo by jistě zajímavé porovnat téma školního
divadla napříč tehdejším vzděláváním v řádech (zajímavé by bylo jistě srovnání s divadlem
jezuitským), ovšem opět bychom překročili požadavky na bakalářskou práci. Autorka si je
vědoma zacílení práce, nečiní velké odbočky, analýzy, nikoli však proto, že by je téma
samotné neuneslo, ale proto, že šije vědoma rozsahu práce, jí dostupné literatury. I takto
„úsporně" pojaté téma je však autorkou zpracováno fundovaně. Přesto však na některých
místech práce mohla počítat autorka i se čtenářem méně poučeným, zejména při vysvětlování
některých termínu, historismů apod. Myslím, že termíny jako pronuncice, periocha nejsou
zcela běžné, termín akademie má jistě jiný historický obsah nežli akademie dnešní apod.
Autorka sama se hlásí k jakémusi pozitivistickému charakteru práce - sama na s. 7
píše: „Cílem mé práce není soudit a objevovat nepoznané. Cílem je prostudováním a analýzou
literatury podat ucelený pohled na úlohu a význam divadla ve školském systému piaristického
řádu během jeho působení v českých zemích, pokusit se najít aplikaci pedagogických postupů
piaristů v soudobé škole." Přesto se na některých místech hodnocení o b j e v u j e . b y dobré,
kdyby jedno z nich autorka argumentačně vysvětlila při obhajobě. Jde o větu na s. 18:
„Pětadvacet let tereziánských reforem se na stavu školství neblaze podepsalo. "
Pro obhajobu práce by také bylo dobré, kdyby se autorka vrátila k poslední větě výše
zmíněného zacílení práce („ ...pokusit se najít aplikaci pedagogických postupů piaristů
v soudobé /tedy tehdejší nebo současné? - poz. oponenta/ škole. "). Podařilo se autorce
dosáhnout tohoto cíle? Jaké jsou její závěry, zjištění.
Autorka píše i o náboženské tolerantnosti piaristů při přijímání žáků. Bylo pěstování
tolerance, výchova tolerantně smýšlejícího člověka také cílem vzdělávání piaristů? Autorka
správně mluví o instrumentálnosti divadla u piaristů - divadlo je nástrojem. Nástrojem
k čemu? Vnímá autorka instrumentálnost divadla i v současném pojetí divadla ve škole?
Pokud ano, k čemu je instrumentem divadlo dnes?
Práce je velmi kvalitním zpracováním netradičního tématu. Myslím, že by bylo dobré
uvažovat o jejím publikování.

Práce je psána bez formálních nedostatků. Práci doporučuji k obhajobě jako práci
velmi zajímavou, netradiční, erudovanou.
Doporučené hodnocení: výborně

Radek Marušák

