
 

 

 

Posudek diplomové práce 

IVANY PIPTOVÉ 

ITALSKÁ ROMANTICKÁ DISKUSE, 

  Ústav české literatury a komparatistiky 

 

Ivana Piptová si zvolila velmi zajímavé a dosud stále živé téma italské romantické diskuse, za 

nímž se skrývá otázka po specifickém charakteru italského romantismu. Obeznámila se sice 

velmi důkladně s kritickými názory na tuto otázku (od De Sanctise přes Calcaterrru, Fubiniho 

a Puppa až k Wellekovi), ale nenechala zásadně ovlivnit žádným z nich. Zvolila jinou cestu – 

tu jedinou pravou: důkladně si přečetla texty, provedla jejich analýzy a konfrontovala je 

s evropským pozadím. Už na té nejelementárnější rovině to nebylo úplně jednoduché: jak 

Piptová sama připomíná, vyčerpávající soubor těchto textů prakticky není k dispozici, některé 

otisky jsou špatně dostupné. O to víc je třeba ocenit, že tento logistický základ zvládla 

bezchybně. 

 Zvládla toho ovšem mnohem více. Rozsah primární i sekundární literatury, který 

načetla, je impozantní, její schopnost reprodukovat a interpretovat je zcela bezpečná. Závěry, 

k nimž dochází, jsou rozhodně plauzibilní. Už na tomto místě mohu konstatovat, že práci 

pokládám za nadstandardní a hodnotím ji vysoko. 

Omezím se na pár glos, jež mohou být případně podnětem k diskusi v rámci obhajoby. 

V kapitole Zdroje italské romantické diskuse (s. 11nn.) Piptová obšírně charakterizuje 

klasicistické pozice, s nimiž italský romantismus polemizoval. To je naprosto správné 

zahájení: italský romantismus fakticky nebyl schopen ani přijmout, natož vytvořit zásadně 

novou poetiku (z německé a anglické inspirace nacházíme jen disiecta membra) a odvíjí se 

téměř výlučně v negativní poloze: jako kritika (a často velmi opatrná kritika) klasicistického 

dědictví.  

Soudím, že se s diplomantkou shoduji téměř ve všem, přesto musím říci, že některé 

formulace jsou trošku matoucí. Říká-li, že v Itálii se neoklasicismem označuje napoleonský 

empír (s. 11), není to tak úplně pravda: Parini, Monti i Pindemonte – které uvádí vzápětí – 

jsou ranější, jistý typ klasicismu je ideálem i pro značnou část Arkádie.  

V témž odstavci diplomantka konstatuje, že neoklasicismus byl protipólem baroka. To 

jistě ano, ale touto konstatací se dotýkáme něčeho zásadního, co tezi o napoleonské éře 



rovněž komplikuje: totiž kontinuity klasicistické (neoklasicistické) estetiky, jež se v Itálii 

zrodila s Bembem a dalšími na počátku Cinquecenta. Fakticky romantičtí teoretici zápasili 

s masivní tradicí, již zkolaudovala tři staletí. Když Manzoni s takovou vehemencí potírá ještě 

v roce 1823 pravidlo tří jednot, polemizuje s čímsi, co má počátek u Trissina a doznívá u 

Pellica. Proto je také tak důležité neustále připomínat fantastického Ariosta či Tassa: má to 

být důkaz, že ona tradice nebyla tak úplně jednolitá. 

 Pronikání severské inspirace, jak správně Piptová připomíná, nebylo ovšem tak úplně 

opožděné. Vedle Cesarottiho, Alfieriho, Bertoly či Pindemontiho bych připomněl ještě 

Montiho (který v 80. letech podlehl wertherovské módě, pak se však pokorně vrátil ke 

klasicistickým vzorcům; je to zajímavý doklad nelineárnosti estetického vývoje) a leccos by 

se našlo i v rámci Arkádie (například makabrózní visioni Alfonsa Varana). Patří sem i raný 

Foscolo. Lze tomu jistě říkat preromantismus, ale mně se tahle předsíň romantismu moc 

nelíbí, za svou osobu bych zdůraznil kontinuitu tohoto pohybu. 

 In margine: Jako vysloveně nekompetentní mi připadá koncepce Josepha Rossiho. 

Nelze vážně házet do jednoho pytle barokního Marina a antibarokního Tassoniho, a už vůbec 

je nelze prohlašovat za svého druhu romantiky. Pokud chce Rossi v rámci svého 

„rinnovamenta“ vidět spojnici mezi bratry Verriovými, Beccariou, Galianim (kteří se ostatně 

inspirovali úplně jinými texty než Corneillem a Molièrem) a romantismem 19. století, 

prozrazuje na sebe, že mu chybí ta nejelementárnější estetická senzibilita. 

Vliv překladů je popsán přesně, doplnil bych ještě Foscolův překlad Sternea. Jen 

připomínám, že pro faktické vyhodnocení působení cizích textů je třeba vzít v potaz, že až na 

Bercheta a Borsieriho účastníci diskuse k severským textům neměli přímý přístup, ale zato 

všichni četli francouzsky. 

Vlastní průběh diskuse je – jak už jsem se zmínil – popsán skvěle. Pokud jsem narazil 

na něco, s čím jsem ne zcela souhlasil, pak šlo spíše o zkratkovitou formulaci, než že by si 

diplomantka – jak vyplynulo z dalšího – faktického stavu věcí nebyla vědoma. Tak například 

na s. 23 je řečeno, že Giordani viděl zdroj obnovy Itálie v souladu s romantiky v jednotném 

národním jazyce a odmítal dialekty. To platí u Manzoniho a jeho žáků, ale ne obecně: jak 

autorka sama na jiných místech připomíná, někteří romantici – Berchet, Borsieri – byli 

ochotni vzít dialekty při tvorbě nového básnického jazyka na milost, Porta za dialekt bojoval 

právě jako „romantik“. 

Jinak nemám připomínek, se vším souhlasím. Sám bych snad jen některé body 

v analýzách jednotlivých textů více zdůraznil. Osobně si myslím, že v pozoruhodném rozsahu 

jsou autentická disiecta membra romantických koncepcí přítomna u di Bremeho, žáka Mme 



de Staël a A. W. Schlegela: nikde jinde například v Itálii nezazní vize básníka jako rivala 

přírody (demiurga nových organismů) a jako intepreta přírody (dešifrátora hlubokých 

analogií). U Leopardiho čteme naprosto zásadní volání po tvůrčí originalitě a upozornění, že 

vyměníme-li řecké báje za keltské, k původnosti nás to nepřivede. V Berchetově textu bych se 

na chvíli zastavil u jeho doporučení překládat cizí básníky prózou. Je to naprosto zásadní 

úvaha, která upozorňuje na fakt, že onen poetický jazyk, jenž v Itálii už celá staletí 

představoval všeobecně platnou lexikální konvenci, každého cizího básníka dokonale 

znivelizuje. 

Jak vyplývá z mého posudku, rezignoval jsem na rekapitulaci jednotlivých kapitol 

předložené práce a dal jsem přednost tomu, vytknout několik témat, o nichž by se dalo 

debatovat.  

Závěrem: 

Práci pokládám za velice kvalitní, v českém kontextu pak jednoznačně objevnou. 

Oceňuji rovněž profesionální zvládnutí čistě technických aspektů (abstrakt, poznámky, soupis 

literatury). Hodnotím ji známkou výborně. 
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