
 

 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se pokusí představit kořeny, základní myšlenky a následné 
interpretace textů diskuse o romantismu, která proběhla v Itálii mezi roky 1816-1826.  

Na základě vybraných polemických příspěvků a jejich kritického zhodnocení se budeme 
snažit vysvětlit, proč italský romantismus stojí poněkud stranou pozornosti literárních vědců 
mimo Itálii a proč se stále vrací otázka, zda vůbec italský romantismus existoval. 

Polemiku o romantismu zahájil článek Madame de Staël Sulla maniera e l'utilità delle 
traduzioni (O způsobu a užitečnosti překladů), ve kterém autorka jako řešení krize italské 
literatury navrhovala početnější překlady současné francouzské a německé produkce, která již 
byla ovlivněna nastupující estetikou romantismu. Tento skromný nápad vyvolal bouřlivou 
debatu, jež se postupně přesunula od tématu přijímání zahraničních kulturních podnětů až 
k otázkám nutnosti redefinovat kořeny italské kulturní tradice a znovuvybudování moderní 
italské identity. 

Nejdůležitější odpovědi na článek Madame de Staël – sepsané Ludovicem di Breme, 
Giovannim Berchetem a Pietrem Borsierim – jsou dnes považovány za „manifesty“ italského 
romantismu. Příspěvky Giacoma Leopardiho a Alessandra Manzoniho, třebas velmi zajímavé 
a intelektuálně podnětné, bohužel nelze do korpusu textů diskuse o romantismu zařadit, neboť 
ve své době nebyly veřejně přístupné. 

Spor zastánců nové „severní“ estetiky (romantiků) a obránců řecko-římské tradice (klasicistů) 
uvedl do národního povědomí mimo jiné problematiku historismu, estetického relativismu, 
proměny role spisovatele, nově objevených měšťanských čtenářů a potřebu moderního 
literárního jazyka. 

Třebaže se diskuse, která trvala více než deset let, ukázala velmi plodnou, většina příspěvků 
byla jen velmi nízké kvality a neobstála by, pokud by měla být publikována samostatně. 
Navzdory tomu, že někteří z účastníků diskuse měli jisté povědomí o aktuálních literárních 
trendech v zahraničí, neproběhla hlubší diskuse o konceptu romantismu a nebyl podniknut ani 
vážnější pokus promyslet vlastní italskou romantickou teorii. 

Navzdory zásadním změnám, která polemika vyvolala v italské společnosti, není dosud 
mnohými zahraničními literárními kritiky a kritičkami italský romantismu zásadněji studován, 
neboť jeho výstupy nebývají považovány za srovnatelné s německými, anglickými či 
francouzskými. 

 

 

 

 

 

 

 


