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Příští rok již uplyne přesně sto let od okamžiku, kdy Oskar Pollak uveřejnil svou 
objemnou práci, skromně nazvanou Studie k dějinám architektury Prahy 1520-1600. 
V ní mimojiné uvedl několik příkladů, kde je velmi pravděpodobné, že při realizaci 
stavby byly využity ideové vzory různých umělců Cinquecenta, včetně Sebastiana 
Serlia. 
Historický čas ovšem v tomto případě běží velmi pomalu, protože dodnes neexistuje 
v české literatuře jakákoliv souborná či soubornější vědecká práce, která by se 
zabývala Serliovým vlivem na české prostředí, podobně,jakou, také již letitou knihu 
mají Poláci od J. Kowalczyka (Sebastiano Serlio a sztuka polska, 1973). 
Doufejme tedy, že se již začíná "blýskat na lepší časy" a časem se takové monografie 
dočkáme. O tom, že situace u nás nebyla v 16. století jiná než v Polsku, není myslím 
třeba pochybovat. 
Denně se ovšem musíme přesvědčovat, že vztah vzoru a provedeného díla je u nás 
stále chápán prismatem umění 20. století, které zjednodušeně chápanou originalitu 
povýšilo na základní komponentu uměleckého díla (přesvědčil jsem se o tom 
mimochodem nedávno na zámku v Telči, kde průvodce v diskusi zásadně odmítl 
myšlenku, že by mohla existovat předloha pro podlahu mramorového sálu s tím, že 
jde o zcela originální design; v zámku, kde se podle desítek grafických předloh 
prováděla sgrafita, štuky, malované stropy, nástěnné malby a další to bylo obzvlášť 
kuriózní). Chci tím říci, že otázku invence a tvořivosti, kreativity je třeba v raném 
novověku chápat velmi odlišně od způsobu,jak tuto otázku vnímala umělecká 
avantgarda 20. století. Princip "imitatio" a "emulatio" se naopak může dostávat do 
průsečíku nejdůležitějších myšlenek dobové teorie umění renesance a manýrismu. 
Zásada kontinuity, kombinace idejí z více zdrojů, ale i určitý záměrný odklon od 
závazných norem (Serlio to označuje pojmem "licence") byly pro renesančního 
umělce neskonale vyšším motivačním cílem než "originalita za každou cenu". Teprve 
dvacáté století přišlo s pojmy jako "bezduché plagiátorství", "fotograficky otrocká 
kopie" a podobnými odsudky. Souvisí to mimojiné s velkým sebevědomím (ale i 
nejistotou) moderních umělců (oproti topoi skromnosti umělce, se kterými se 
setkáváme v renesanční teorii), ale i třeba s vývojem legislativy copyrightu a pod. 
Patří k nesporným zásluhám předkládané diplomové práce, že se v této problematice 
pohybuje zcela bezpečně a přesně. Hledání grafických předloh pro konkrétní 
umělecká díla není totiž v žádném případě nějakým sběratelským koníčkem, nejde o 
nějaké úlovky obdobných exemplářů, ale je to náročné odhalování procesu vzniku 
uměleckého díla v minulosti. Není třeba ani zdůrazňovat, o jak časově a energeticky 
náročnou činnost jde - diplomantka si fakt pracnosti svého záměru plně uvědomovala 
a podřídila mu vědomě přípravu své práce. 
Myslím, že mohu ocenit její výkon, protože jsm se v minulosti obdobné činnosti 
poněkud věnoval a stále věnuji (srv. příspěvek o serlianismech pronesený letos na 
konferenci v Moravské Třebové). Oceňuji proto velmi, že se Ludvíková rozhodla 
podrobit hloubkové analýze jeden architektonický fenomén (brána, portál, vchod) a 
zkoumat Serliovo dílo v dualitě textu a obrazu, což se ukázalo jako překvapivě 
přínosné, protože v internacionálním prostředí střední Evropy v 16. století nepatřila 
jistě italština k nějakým nesrozumitelným jazykům a kameníci či architekti nebyli 
tedy při svém "imitatio" vedeni jen vizuálním návrhem Serliova dřevorytu 



(mimochodem často zhrublým oproti jeho vlastním precizním perokresbám, které se 
dochovaly v případě jeho Vll. knihy). 
Rozhodnutí pořídit transkripci originálního Serliova textu a jeho český překlad, 
pokládám za obzvlášť šťastné, protože autoři, kteří prováděli své komparace pouze na 
základě vizuální podobnosti, ochuzovali interpetaci o jednu celou "dimenzi". 
Ludvíková ostatně (na sr. 49) v části o rozměrovosti a matematických poměrech 
uvádí, že ilustrace jsou ve vztahu k textu někdy nepřesné, jak zjistila jejich 
přeměřením. 

Co se týče překladu, bylo základním postulátem Ludvíkové přinést maximálně 
přesnou dikci Serliova projevu, aniž by propadla obavám, že v češtině by to někdy 
mohlo púsobit poněkud staromódně, popřípadě "technicistně". S jejím přístupem se 
zcela ztotožňuji - jde ostatně o "historicky" první pokus o přeložení delších částí 
Serliova textu - dosavadní citace byly většinou nutně "vytrhány" z kontextu a při 
úvahách o budoucím překladu celého Serliova díla nemají tedy žádnou relevanci. 
Také překlady jiných teoretiků, ke kterým došlo u nás zejména v padesátých a 
šedesátých letech minulého století (Vitruvius, Alberti, Vignola, Palladio) nelze 
pokládat za zcela vydařené. 
Podle mého soudu otevřela diplomová práce Veronice Ludvíkové dvě buď na sobě 
nezávislé nebo naopak integrálně propojené cesty dalšího výzkumu - jednak směrem 
k úplnému překladu všech Serliových knih a jednak k šířeji koncipované monografii o 
recepci Serlia ve střední Evropě v 16. století (a částečně i ve století následujícím). 
Svou prací prokázala, že k tomu má všechny potřebné předpoklady. 
Diplomovou práci vřele doporučuji k obhajobě. 

V Praze, dne 7. září 2009 
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PhDr. Ivan P. Muchka 
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 


