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diskuse 

 

Práce kolegyně Piptové se zaměřila na téma, jehož komplexnost, ale i neurčitost, 
ne-li „unikavost“, vyvolávají ještě dnes otázky a diskuse. Řečeno stručně:  jde o 
vymezování,  deskripce, resp. charakteristiky italského romantismu, který 

obvykle nebývá pokládán za souměřitelný s vůdčími školami evropského 
romantismu, německou, anglickou a francouzskou. Nutno tedy předeslat, že o to 

důležitější a odvážnější byla snaha kolegyně Piptové utřídit, komentovat a 
analyzovat často nesourodé italské polemiky o romantismu, anebo aspoň ty, 

které byly ve své době publikovány. 

     Výchozím a také ústředním bodem těchto polemik se stal článek Mme de 
Staël „O způsobu a užitečnosti překladu“, v němž autorka předložila ve svých 

důsledcích podnětnou koncepci překladů jakožto inspirací pro domácí literární 
produkci. Zde je nutno připomenout, že literárně kritické a komparativně 
zaměřené estetické reflexe Mme de Staël představují hned na počátku 

romantické periody zlom v pohledu na klasickou kulturu a literaturu 
(řeckořímskou klasiku či francouzský klasicismus) a prosazující se literatury 

národní, zvláště německou romantiku, již Mme de Staël pro Francii objevila. 
V návaznosti na abbého Dubose a jiné stoupence „klimatických“ teorií její 

typologické rozlišení evropských literatur „Severu“ (formující se romantismy, 
navazující na národní tradice, mj. středověk) a naproti nim literatur „Jihu“ 

(tradice antického Středomoří) vede de facto k zániku univerzální kategorie 
klasického vkusu i ke konci hegemonie francouzského klasicismu. Tento 

estetický pluralismus, v němž progresivní umělecký směr představuje 
romantismus, je právě předmětem diskusí, během nichž jejich italští účastníci 

hledali v letech1816-1826 odpovědi nejen na aktuální literární otázky, ale i na 
širší a důsažnější otázky po kulturní identitě či politické budoucnosti národa i 
rozdrobené země na počátku risorgimenta. 

     Po zdůvodnění tematiky práce, v němž diplomantka předesílá, že polemika o 

romantismu ukazuje na zvláštní situaci italského romantismu v evropském 
kontextu, následuje informativní nástin periodizace italského romantismu, poté 

kapitola „Zdroje italské romantické diskuse“, v níž je objasňována validita a 
význam pojmů klasicismus, neoklasicismus či preromantismus v italském 

prostředí a načrtnut význam či možnosti romantických impulzů ve specifických 
italských souvislostech. – Úvodem k vlastním synopsím, překladům a analýzám 

polemických textů či reakcí je krátká literárněhistorická prezentace jejich 
antologií vydaných ve 20. století. 

     Jádro práce, nazvané „Průběh debaty“, je promyšleně strukturováno tak, aby 
byly zřejmé literárněhistorické souvislosti jak v italském, tak i v evropském 



kontextu, počínaje uvedením fundamentálního impulzu, tj. příspěvku o 

překladech z pera Mme de Staël. Kolegyně Piptová pak uvážlivě, systematicky 
rozebírá odpovědi, úvahy, argumenty a s nimi spjatá pojetí jednotlivých 

diskutérů, kteří se mnohdy obtížně vyrovnávali s navrhovanou „severskou“ 
literární inspirací, a to také s poukazem na hluboké domácí, resp. antické kořeny 

(tady připomeňme, že podobným argumentům Mme de Staël čelila i ve Francii, 
kde se zase poukazovalo na soběstačnou velikost tamní kultury). Naproti tomu 

se objevovaly různorodé texty o nutnosti kulturní obrody a modernizace 
literatury, texty, jejichž autoři sympatizovali s přístupem francouzské 

spisovatelky. – Slečna Piptová sleduje, jak se prvotní náměty diskuse (reakce na 
článek Mme de Staël) postupně přesouvaly k debatám o romantismu, o významu 

pojmu a směru pro novou literaturu. Tak jak tomu bývá i v celoevropském 
měřítku, někdy se v těchto debatách příznačně střídají nebo mísí historická a 

estetická hlediska. 

     Závěrečná kapitola práce („Specifická povaha italského romantismu“) přináší 

na základě komentovaných textů kritický a podle mého názoru vyvážený pohled 
na problematičnost či „neprogramovost“ italského romantismu. Nezastírá 

odvozenost a nepůvodnost teoretických konceptů představené italské diskuse a 
dále s velkou znalostí sekundární literatury komparuje italské literárněvědné 

práce a jejich tradiční, anebo naopak protikladná hodnocení: od hledání a 
vymezování italského romantismu až po vyhlášení jeho neexistence. ‒ Avšak 

právě na italské literatuře příslušného období srovnávané se školami evropského 
romantismu diplomová práce Ivany Piptové  mimo jiné dokládá pluralitu směru 
(mnohdy i jeho vnitřní heterogennost) a nehledě na absenci vlastní výrazné 

koncepce také originalitu tvorby italských romantiků (v této souvislosti mě 
napadají Leopardiho básnivé a ironické polemiky s glorifikací přírody, tohoto 

posvátného tématu evropského romantismu), jakkoli by se označení za 
„romantiky“ bránili. 

     Práci slečny Ivany Piptové plně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

jako výbornou. 

 

V Praze 30. 8. 2015                                          prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 

 


