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ZA MILENOU CESNAKOVOU-MICHALCOVOU
(27. 1. 1924, Praha – 6. 4. 2018, Praha)

Milena Cesnaková-Michalcová bola jednou z mála našich 
divadelných historičiek a historikov, ktorí sa venovali starším 
dejinám drámy a divadla na území Slovenska, Čiech a strednej 
Európy od stredoveku. Zvláštny dôraz kládla na obdobie huma-
nizmu a renesancie, pretože tam nachádzala tvorivé a progresív-
ne osobnosti a myšlienky, prekonávajúce dogmatizmus predchá-
dzajúcich historických etáp.

Vyrastala v Prahe, kde zažila ešte obdobie Protektorátu Čiech 
a Moravy. Bola vtedy v tzv. totálnom nasadení ako robotníčka, a keďže vysoké školy 
boli zatvorené, na štúdium mohla nastúpiť až po skončení 2. svetovej vojny. V roku 
1950 absolvovala slavistiku a porovnávacie literárne dejiny na Karlovej univerzite 
v Prahe a získala titul PhDr. K jej pedagógom patril vynikajúci historik, znalec stre-
dovekej a barokovej literatúry a divadla Václav Černý, a tiež také osobnosti, akými 
boli Albert Pražák a Jan B. Čapek.

Osud ju zaviedol do Bratislavy, kde sa roku 1951 najprv zamestnala v Univerzitnej 
knižnici. V roku 1953 sa v Ústave slovenskej literatúry SAV zakladalo Divadelné odde-
lenie a Milene Cesnakovej-Michalcovej tam ponúkli miesto pre výskum staršej litera-
túry a divadla. Na tomto pracovisku, ktoré spočiatku viedol Alexander Noskovič, pre-
žila celý svoj aktívny život. V Slovenskej akadémii vied formovala začiatky slovenskej 
teatrológie, spolu s Júliusom Paštekom, Ladislavom Čavojským, neskôr Ladislavom 
Lajchom. V roku 1961 získala hodnosť kandidáta vied o umení (CSc.).

Z jej prirodzenej názorovej inklinácie vychádzal výskum prevažne evanjelických 
literátov, kňazov, ktorí žili v prevratných časoch 16. až 18. storočia a neraz muse-
li unikať pred prenasledovaním – Pavla Kyrmezera, Jura Tesáka Mošovského, Jana 
Amosa Komenského a ďalších exulantov. Jej prvým významným počinom bolo edi-
tovanie dramatických textov slovenských autorov, ktorí písali v biblickej češtine – 
Pavla Kyrmezera (vyšli roku 1956) a Jura Tesáka Mošovského (vyšli roku 1973). Kyr-
mezerovu hru Komedie česká o bohatci a Lazarovi uviedol s poslucháčmi VŠMU Milan 
Sládek a dosiahol s ňou mimoriadny domáci aj zahraničný úspech (Grand Prix na 
festivale v Nancy, 1965). 

Poznatky Mileny Cesnakovej-Michalcovej nadobudli syntetický ráz, takže čosko-
ro mohla prispieť ucelenými kapitolami do viacerých kolektívnych knižných mono-
grafií: Dejiny staršej slovenskej literatúry (1958), Humanizmus a renesancia na Slovensku 
v 15. – 16. storočí (1967), Kapitoly z dejín slovenského divadla od najstarších čias po rea-
lizmus (1967). V Čechách ju prizval František Černý ako spoluautorku prvého dielu 
Dejín českého divadla (1968). Ako vedúca tímu bola pri začiatkoch práce na Slovníku 
slovenského divadla, čo bol dlhodobý projekt, ktorý napokon vyústil do dvojzväzko-
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vej Encyklopédie dramatických umení Slovenska 1., 2. (1989, 1990). Podklady, ktoré pre 
slovník zhromažďovali výskumní pracovníci Divadelného oddelenia SAV, sú dnes 
k dispozícii v bratislavskom Divadelnom ústave.

Výskum Mileny Cesnakovej-Michalcovej sa popri dráme rozšíril aj na dejiny in-
scenačnej praxe, ktorá sa sústreďovala hlavne do väčších slovenských miest. Písa-
la podrobnejšie o bardejovských veľkonočných a vianočných hrách v prvej polovi-
ci 15. storočia a o bratislavských liturgických hrách od druhej polovice toho istého 
storočia, pričom sa na základe strohých dokumentov pokúsila stručne načrtnúť ich 
divadelnú podobu. V mestách vtedy dominovala majetnejšia nemecká vrstva. Do 
nášho priestoru zavítali aj talianske kočovné skupiny. Ku koncu 19. storočia sa stále 
častejšie zjavovali maďarské divadelné súbory, podporované v rámci maďarizačného 
tlaku z Budapešti. Milena Cesnaková-Michalcová sa podrobnejšie venovala hlavne 
Bratislave a Košiciam, kde bol život najrozvinutejší. Ale priekopnícky priblížila aj 
vývin v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Komárne, Nitre, 
Banskej Štiavnici, Kremnici, Banskej Bystrici, Levoči, Kežmarku, Smolníku, Rožňave, 
Prešove, Bardejove. Skúmala divadelný život, súbory, riaditeľov, budovy. S veľkou 
pracovitosťou zhromaždila mnoho dokumentov, získala a priviezla do Bratislavy fo-
tokópie a prepisy, ktoré nadobudla počas pracovných ciest po Slovensku, Čechách, 
Maďarsku i Rakúsku. Dnes sú tieto podklady pre výskum uschované v Ústave diva-
delnej a filmovej vedy CVU SAV. Ide o rozsiahly textový aj ikonografický materiál, 
fotokópie kníh, divadelné plagáty, grafiky, nákresy. Milena Cesnaková-Michalcová 
na základe toho urobila súpisy repertoárov o úctyhodnej aktivite nemeckých skupín, 
čo popri inom preukázalo aj fakt, že slovenské ochotnícke divadlo malo dostatok 
podnetov v kvalitnej a umelecky silnej nemeckej kultúre.

Dlhodobý výskum Cesnakovej-Michalcovej vyšiel v jej monografii Premeny divad-
la. Inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918 (1981). Ďalej ho rozširovala v štúdiách 
uverejnených tak na stránkach vedeckého časopisu Slovenské divadlo, kde publi-
kovala vyše šesťdesiat príspevkov, ako aj v zborníkoch doma i v zahraničí (Poľsko, 
Nemecko, Rakúsko, Maďarsko). Keďže išlo predovšetkým o nemeckú divadelnú kul-
túru, dostala možnosť vydať na túto tému po nemecky písanú monografiu Geschich-
te des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei (Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 
1997), s ktorou si získala uznanie aj v tamojšej jazykovej oblasti: jej výskum akcepto-
vali a prijali do svojho vedeckého poznania. Vydala ďalšie zborníky vlastných štúdií, 
Z divadelných počiatkov na Slovensku (1997), Z divadelnej minulosti na Slovensku (2004) 
a napísala popularizačnú knihu Slávne osobnosti divadla (1983), ktorú jej po rozšírení 
publikovali aj v Čechách ako Slavné osobnosti divadla. Herecké umění od antiky po dne-
šek (2004).

Milena Cesnaková-Michalcová sa vyznačovala precíznosťou, dochvíľnosťou, ve-
dela jasne štruktúrovať a hierarchizovať získané informácie, materiálovo podložiť 
výskumy a sprostredkovať ich odbornej verejnosti. Slovenskej kultúre odovzdala 
priekopnícku prácu. Robila zásadne základný výskum, ako prvolezkyňa v tejto téme 
sama prešla archívy, múzeá a knižnice. Popri niektorých čiastkových regionálnych 
výskumoch iných autorov sa práve jej monografie stali základnými dielami pre po-
znanie divadelného života tej doby na území Slovenska, ktoré dosiaľ nikto nepre-
konal a nerozšíril o nové poznatky a dokumenty. Za svoju prácu bola ocenená aj 
štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy.

Miloš Mistrík 


