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Posudek bakalářské práce 

mgr. MICHAELY KRČMOVÉ 

DOPISY PIETRA ARETINA TIZIANU VECELLIMU, 

Ústav románských studií FFUK 

 

Michaela Krčmová si zvolila značně atraktivní téma: rozporuplnou osobnost Pietra 

Aretina a pro renesanci typickou souběžnost rozdílných uměleckých druhů (v tomto případě 

literatury a malířství). 

V druhé kapitole (následující po úvodu) nám představila oba protagonisty své práce: 

literáta Aretina a malíře Tiziana.  Rekonstrukce Aretinovy biografie je zevrubná a opřená o 

solidní zdroje. Dobře je zachycena interakce mezi jeho osobností a rozdílnými prostředími 

(Řím, Benátky): v papežském, leč velmi amorálním  Římě je věčně horká půda,  Benátky pak 

poskytují Aretinovi skutečnou svobodu, v níž se mohly rozvinout jeho nevšední talenty (talent 

publicisty, pornografa, estéta atd.). O přátelství obou mužů autorka soudí, že je zrodila 

potřeba sebeprezentace. 

V třetí kapitole se Krčmová věnuje dopisům, psaným v průběhu 17 let. Upozorňuje na 

tradici „otevřeného“ dopisu, oživenou Petrarkou. Aretinovy dopisy Tizianovi obsahují 

stylistické signály, jež je řadí k „důvěrným“, přátelským“ listům.  Krčmová na základě 

textových ukázek komentuje Aretinovu estetickou senzibilitu – zvláštní pozornost věnuje 

slavnému popisu večerních Benátek z května 1544 – a zaznamenává jeho ocenění portrétisty 

Tiziana jako mistra imitatio. 

Samostatná podkapitola je věnována korespondenci, jež se týká Tizianovy cesty do 

Říma 1545 a malby Aretinova portrétu. 

V závěru Krčmová shrnuje: Dopisy jsou cenné jako doklady o interferenci mezi 

různými uměleckými druhy. V ocenění Tizianova portrétního umění lze shledat doklad, že 

hodnocení se odehrává v kontextu dobových úvah o aristotelské mimezi. 

Analýzy jsou provedeny pečlivě a v tomto ohledu autorka nesporně splnila zadání. 

Oceňuji, že při svých závěrech vychází striktně z textů a nepokouší se je učinit zajímavějšími 

tím, že by do nich vkládala, co v nich není. 

 Práce je také živě napsána a dobře se čte. Jen výjimečně se autorce povede šroubovaná 

věta, které je těžko porozumět: „S pomocí symbolického významu zrcadla, oblíbeného 



2 

 

předmětu 16. století, je možné konstatovat, že Aretino v zrcadle Cinquecenta vidí to, co vidět 

chce, zajímá se o ono alter ego své doby.“ (14)  

 Kritických připomínek nemám mnoho. Za drobnost pokládám přehlédnutí v grafice 

některých jmen: De Sanctis, a ne de Sanctis (9), Guidobaldo, a ne Quidobaldo d’Urbino (15). 

Za závažnější pokládám chyby v překladech citovaných textů. S. 40: „(dopisy) pomýšlejí na 

vody, jež omývají Bembovy oči, a tak prosím, abyste Nejctihodnějšímu otci předal atd.“; 

správně: „(nemohu se na vás zlobit), zvláště když pomyslím na slzy, jež vytryskly 

z Bembových očí, jakmile jste jeho Důstojnosti předal pozdravy, jež jsem mu já, jeho oddaný 

ctitel, s upřímnou láskou poslal.“ S. 41: „kdokoli by se byl podíval na obraz, býval by našel 

nepříjemný Aretinův pohled…“ ; správně: „…marně by se snažil navázat s Aretinovýma 

očima dialog, neboť jeho pohled se neobracel k pozorovateli“. 

 Podstatná se mi nicméně jeví kvalita analytických partií, a proto hodnotím práci 

známkou výborně. 

 

Praha, 8. 8. 2018 

 

     prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., 

     vedoucí práce 

  


