
BAROKO V ITÁLII -  BAROKO V ČE
CHÁCH. SETKÁVÁNÍ OSOBNOSTÍ, IDEJÍ 
A UMELECKÝCH FOREM. Ed. Vilém Herold, 
Jaroslav Pánek. Praha : Filosofia, 2003. 624 s.

Pod tímto titulem nalezneme térnër čty- 
fi desítky príspevku, které zaznély na stejno- 
jmcnném česko-italském sympóziu, konaném 
v dubnu 1999 v Praze. Jak již napovídá samot
ný název predstavovaného sborníku, tématem 
textil v ném shromáždčných mčlo být pátrání 
po možných kulturních vztazích mezi Itálií 
a českými zemémi v 17. a 18. století a také 
uvažovaní o charakteru téchto česko-italských 
a italsko-českých barokních setkávání. Všem 
pfispëvkûm tohoto sborníku je pŕedsazeno 
úvodní slovo editoru Viléma Herolda a Jaro
slava Pánka. V nëm se jeho autori snaží zasadit 
dané česko-italské sympózium do kontextu čes
kého barokologického bádání dcvadesátých let 
20. století, zároveň v nčm ovšern chtčjí pfinést 
pfehled zásadních štúdií i syntetizujících prací 
venovaných české společnosti, kul túre a uméní 
17. a 18. století, jež pràvë v tomto posledním 
desetiletí 20. století (pro než se ostatne stal zá- 
jem české historiografie o dejiny českého rané
ho novoveku pŕímo charakteristickým rysem) 
vznikly. Ve druhé časti své úvodní stati pak V. 
Herold s J. Pánkent pŕcdstavují české odbor
né verejnosti italskou Nadaci Giorgiho Ciniho 
(Fondazione Giorgi Cini) jakožto instituci, je- 
jímž cílem je podporovat rozvoj humanitních 
vedních oboru, a informuj! o uzavŕcní smlouvy 
o spolupráci mezi touto nadaci na jedné stranë

a Českou akadémií včd a Karlovou univerzitou 
na strane druhé. Konkrétním výstupem dané 
smlouvy bylo mj. i dané italsko-české sympózi
um a následné také sbomík, který byl paralelné 
vydán v České republice (ve své české verzi) 
a v Itálii (ve verzi italské).

Toto pražské sympózium si vytklo za cíl 
uvažovat o barokní společnosti a její kultuŕe 
v mnohostranném pohledu; konference tedy 
byla koncipována jako mezioborová, a tak 
v daném sborníku nalezneme štúdie z oblasti 
dej in kulturních a politických (oddíl Politický 
a kultumí kontext baroka), dëjin filozofie (oddíl 
Filozofické zdroje baroka), kunsthistorie (od- 
díl Formování prostoru), dëjin hudby a divadla 
(oddíl Baroko v hudbë a divadle) i slovesného 
umëni (oddíl Úloha slova). Ve sborníku pfeva- 
žují pfispëvky českých badatelû a ve velké včt- 
šiné je upfcdnostňován pohled, který registruje 
existenci italských kulturních podnetu v českém 
prostredí, potažmo upozorňuje na jejich svébyt- 
né „pretavení“ v českém kulturním modelu 17. 
a 18. století.

Nutno však také podotknout, že nëkteré 
z barokologických pfispëvkû na sledování re
ciproční italsko-české roviny zcela rezignovaly 
a uvažují o kategoriích barokního uméleckého 
stylu, resp. obecnëji barokní mentality pou- 
ze v rámci českého nebo italského kultumího 
kontextu, tedy bez jakéhokoli srovnávacího as
pektu. Daná skutečnost je ostatné pochopitclná. 
Zatímco napŕ. v oblasti opery o intenzitë ital
sko-českých vztahú již dávno není pochyb (da
nou skutečnost opakované potvrzují i príspevky 
tohoto sborníku), otázka možných italsko-čes
kých literámích kontaktu či analógií, rccepce 
italského literárního baroka v českém prostredí 
17. a 18. století nebo existence italsky psaných 
barokních textú bohemikálního pôvodu zôstává 
i près nčkteré podnčtné príspevky k této pro- 
blematice, jež zaznély práve na česko-italském 
sympóziu -  viz pŕedevším štúdii Jiŕího Pelána 
nebo Aleny Wildové Tosi -  de facto stále ote-
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vŕená. Barokologická bádání v oblasti slovesné
ho umení ostatné stále vice registruj! oboustran- 
nč obohacující vztahy mezi česky a nemecky 
mluvícím kulturním prostredím, jež v 17. a 18. 
století zrejmé i preš četnost nových kontaktu 
s románskymi zemémi (na néž svého času po- 
ukázaly štúdie Zdenka Kalisty nebo Václava 
Čcrného) dominovaly. Ostatné na skutečnost, 
že s četnými podnety románské kultury se čes
ké prostredí také v prûbëhu raného novoveku 
setkávalo pfedevším pomoci nemeckého (tj. 
rakouského a jihonémeckého) „mezičlánku“, 
upozorňoval (i když nepŕímo) již jak Zdenék 
Kalista, tak také Václav Cerný.

Pojďme si jednotlivé literámévédné 
pfíspévky z dané italsko-české konference 
pŕedstavit blíže. Než tak učiníme, považuje
me ovšem za nutné nejprve pŕedeslat nčkolik 
poznámek. Oddíl štúdií nazvaný Úloha slova 
je pojat v nejširším možném významu daného 
sousloví. Nájdeme v nčm tcdy pfíspévky z ob
lasti kultúrni histórie -  viz stručný biografický 
medailón Radka Lungy o pražském arcibiskupu 
Arnoštu Vojtéchu Harrachovi a následnou štú
dii Alessandra Catalana, jenž pristupuje k ital
sky psaným deníkúm arcibiskupa Harracha 
jako k historickému dokumentu, který múže 
napomoci k jinému, netradičnímu úhlu pohle- 
du na spoločenské a politické dční v habsbur
ské monarchii 17. století, či pfíspévek Martina 
Valaška, upozorňuj ici na kontakty Čecha 
Václava Jandita, autora jedné z nejrozšíŕenčj- 
ších českých gramatik z počátku 18. století, 
a italského šlechtice Giana Gastona, jemuž je 
Janditova gramatika dedikována. Dále je sou- 
částí daného oddilu kapitolka z dčjin české 
lexikografie v podobe analýzy česko-italské 
části sedmijazyčného Lodeckcrova slovníku, 
vytištčného na počátku 17. století v Praze, od 
Antonína Mešťana. Rámec literárnčvédného 
prístupu presahuje i esejistická úvaha Marzia 
Picriho nad fenoménem baroka, ktcrá je záro
veň subjektívne ladéným vyznáním adresova

ným (barokní) Praze, českému baroknímu umé- 
ní a A. M. Ripellinimu.

Vzhledem k vétší časové prodlevč mezi 
konáním sympózia a vydáním daného sbomíku 
už mêla odborná vefejnost možnost seznámit 
se se stéžejními literámévédnými pfíspévky 
tohoto česko-italského setkání prostfednictvím 
jiných médií. Jiŕí Pelán tak svou podnétnou 
štúdii o souvislostech českého literárního ba
roka s italským marinismem, v níž navazuje 
na postrehy Václava Čemého a dále je upres
ňuje poukazy na nesystémovou adaptaci, resp. 
špecifickou modifikaci marinistických podne
tu v českém literámé teoretickém uvažování 
i v česky psané poézii 17. století, již publikoval 
v jiných periodikách (viz časopisy Česká lite
ratúra 48, 2000, 1, a Hudebn! véda 38, 2001, 1 
-  2); Alena Wildová Tosi zase svúj pfíspévek 
venovaný srovnání tri textil (špančlského, ital
ského a českého) s tematikou posmrtných pe
kelných muk, vzájemnč fungujících v roli pre- 
textû, a analyzování jejich žánrových odlišností 
otiskla v rozšírené a prepracované podobe jako 
komentár k novodobé edici Véčného pekelné
ho žaláfe M. V. Šteyera (Brno, Atlantis 2002). 
Jsme tedy na rozpacích, zda o daných studiích 
blíže referovat, jestliže jsou odborné verejnosti 
již delší dobu známy.

Venujme tedy svou pozomost zbývají- 
cím literámčvédným pfíspévkúm. Michaela 
Horáková ve své štúdii upozorňuje na italsko- 
jazyčný prínos nepomucenskému diskurzu. 
Kromé italsky psaných textú administratívni 
povahy, spjatých s kanonizačním procesem Jana 
Nepomuckého, zaméŕuje svou pozomost pfede
vším na italsky psané kázání Constantina Mattea 
Caldonazziho, jež bylo vytištčno r. 1729 v Praze. 
V prípadé tohoto textu se soustŕeďuje na rozbor 
jeho motivii, pfičemž registruje jejich shody a od
lišnosti s ncpomucenskou homiletikou psanou 
česky, latinsky a nëmecky, a pristupuje k nému 
pfedevším jako k historickému dokumentu, jenž 
jí poskytuje radu mimoestetických informací.
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Príspevok Milana Kopeckého je zamëfen 
na analýzu dvou českých kázání z druhé polo
viny 18. stoietí zábrdovického premonstráta 
Ernesta Leveho. Na základe rozboru jejich kom
poziční i tematické stránky dospívá Kopecký 
k záveru, že dané homiletické texty lze označit 
j ako pozdnč barokní.

Tématem štúdie Jitky Kresálkové je pred
stavení života a literárni tvorby pozapomenu- 
tého jezuity italského púvodu Guilia Solimana 
(1595 -  1639), který pfevážnou část svého ži
vota prožil jako učitel na pražské klementinské 
jezuitské koleji. Autorka daného príspevku ne- 
pŕímo dokladá, že Solimanova latinsky psaná 
literárni díla s historickou tematikou jsou vedo
mé vklinená do české kultúrni tradice.

Obraz Itálie, jak jej ve svém cestopisném 
deníku predstavuje Bedŕich z Donína, sleduje 
vc své štúdii Eduard Petrú a snaží se dokázat, že 
autorem tohoto textu je humanisticky vzdelaný 
kavalir, jehož vkus už ale sméŕuje k základním 
hodnotám barokního umení. Analýza Donínova 
cestopisu se tak pro Petrú stává východiskem 
k obecnejším úvahám o neexistenci pevné hrani
ce mezi jednotlivými uméleckými smery, v tom
to prípade tedy mezi renesancí a barokem.

Rozbor motívu knihy v díle italizované- 
ho Čechošpančla Juana Caramuela z Lobkovic 
v kontextu jeho úvah venovaných filozofii jazy
ka je tématem príspevku Giovanniho Pozziho. 
Ten svou pozomost zamčŕuje pŕedevším na 
Caramuelúv spis Critica philosophia artium scho- 
lasticarum, v némž Caramuel pomoci ústfedního 
symbolu Panny Marie jakožto encyklopédie 
védční predstavuje svúj celoživotní univerzalis
tický zámér, snahu zachytit rozmanitost jsouc- 
na v jednotícím aspektu, zde konkrétne „snahu 
pŕevést na společného jmenovatele nejrúznéjší 
obory védéní“ (s. 466).

Podtrženo a sečteno: prínos literámč- 
včdné části česko-italského sbomíku spočívá 
pfevážné v tom, že pFináší konkrétni doklady 
nejrúznčjších typú česko-italských litcrárních 
vztahu v období raného novoveku; prenikavej
ší metodologické uchopení dané problematiky, 
podnčtné pokusy o nové promýšlení teórie lite
rárni komparatistiky a jejího možného prínosu 
pro literárni histórii jsme však v pííspčvcích 
daného sbomíku -  až na malé výjimky -  nena- 
lezli ...

Marie Skarpová

Oprava

V Slovenskej literatúre č. 1, 2005, heslá o dielach slovenskej literatúry 19. storočia boli 
omylom uvedené ako ukážky z pripravovaného Slovníka diel slovenskej literatúry 20. 
storočia. Autorke J. Kuzmíkovej, ako aj čitateľom sa redakcia ospravedlňuje.
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