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Anotace 
Předmět se zabývá prezentací, analýzou a interpretací textů české prózy 19. a 

20. století, které aktualizují téma Itálie. Postižením toho, jaký obraz Itálie se 

konstituoval v literatuře vymezeného období a jak se z hlediska zvoleného úhlu 

pohledu vyjevují česko-italské dotyky. Při výkladu se uplatňuje zejména 

imagologický přístup. 

 

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností 

Seznámení s imagologickými koncepty. Jejich uplatnění v literatuře. 

Prezentace textů české prózy 19. a 20. století (non-fiction i těch, které 

konstituují svébytný fikční svět), v nichž je přítomno téma Itálie.  

Analýza a interpretace představovaných textů zaměřená na postižení 

vymezeného  tématu. 

Přispění k poznávání mnohavrstevných česko-italských vztahů. 

  



Metodologická východiska – To „podivné“ slovo imagologie 

Imago = Obraz 

 Milan Kundera – Nesmrtelnost (1990) 

 „Imagologie! …..to slovo nám konečně umožní spojit pod jednou 

střechou to, co má tolik jmen: reklamní kanceláře; poradce státníků pro 

tak zvanou komunikaci; designéry, kteří navrhují tvar aut i cvičebního 

nářadí; tvůrce oděvní módy;…….hvězdy show businessu diktující normu 

fyzické krásy, jíž se řídí všechna odvětví imagologie.“ 

 „…imagologie je silnější než skutečnost… A protože skutečnost je pro 

dnešního člověka pevninou čím dál méně navštěvovanou a ostatně 

právem nemilovanou, staly se výroky sondáží jakousi vyšší skutečností 

anebo řekněme to jinak: staly se pravdou.“ 

 

Status imagologie 

 1. literárněteoretická nebo literárněhistorická disciplína  zabývající se 

obrazy, resp. ustálenými obrazy cizího, jiného (z hlediska etnické, kulturní 

a jazykové příslušnosti) reprezentovanými v literárních textech 

 2. obor historické vědy zabývající se představami o jiném národě nebo 

zemi charakterizujícími určité historické období 

 3. obor kulturologie nebo sociologie zabývající se představami účastníků 

kulturního dialogu o sobě navzájem 

 4. technologie vytváření obrazů 

 

„Cizinec, jak ho vidíme“ 

 Marius-François Guyard (La Littérature comparée. 1951)  

 Komparatistická imagologie: „Tam, kde cizota dostává rysy národního 

imaga, obrazu jiné země (a jejích obyvatel), mluvíme o komparatistické 



imagologii.“ (Angelika Corbineau-Hoffmannová:  Úvod do komparatistiky. 

2004; 2008) 

 „Imagologií označujeme oblast komparatistiky, která se nedá pojmout 

pouze literárně, ale dotýká se i sociologie a psychologie.“ (Angelika 

Corbineau-Hoffmannová: Úvod do kompratistiky. 2004; 2008)b 

 

Literatura a imagologie 

 Literatura v užším a širším smyslu (fikce a tzv. pragmatické texty) 

 Cestopis 

 Ne pouze koncentrace na estetické kvality literatury 

 

Další pojmy 

 Předsudek (negativní stereotyp) 

 Stereotyp (Autostereotyp/Heterostereotyp/ (Definice předsudku a 

stereotypu přejímány především ze sociologie a ze sociální psychologie, 

ev. z etnologie.) 

 Topos 

 Obraz/Imago (Autoimago/Heteroimago) 

 Reprezentace (re-prezentace) 

 

Předsudek 

 Gordon W. Allport - The Nature of Prejudice (O povaze předsudků, 1954):  

 „Předsudek je odmítavý až nepřátelský postoj vůči člověku, který patří do 

určité skupiny, jen proto, že do této skupiny patří, a má se tudíž za to, že 

má nežádoucí vlastnosti připisované této skupině.“ 

 



Stereotyp 

Walter Lippmann – Public Opinion (Veřejné mínění, 1922): 

 „Stereotypy jsou obrazy v našich hlavách (pictures in our heads)… jde o 

vytvoření jistých představ či obrazů, popř. předsudků na základě 

skutečných nebo předpokládaných, smýšlených vlastností.“ 

 Lippmann vyšel z konceptů psychologů a sociologů počátku století - 

prostředí, v němž žijeme, známe vlastně jen velmi nepřímo a 

zprostředkovaně. Jakýkoliv obraz, který nám připadá věrohodný, 

přijímáme jako skutečnost, jako prostředí samotné. Velmi často 

zacházíme s tímto obrazem v naší mysli jako s realitou a dosazujeme svoji 

představu do našeho vnímání skutečnosti. Doplňujeme své představy o 

symboly prefabrikované na základě svých zkušeností, četby, filmů apod. 

 Stereotypy jsou zobecněním konkrétních jevů. Lidská mysl používá 

stereotypy k urychlení a usnadnění klasifikace světa kolem sebe. Při 

setkání s určitým jevem je nejdřív pozorovaný objekt (člověk) označen 

nálepkou, etiketou. Pomocí takto snadno určitelné nálepky je definován 

– a teprve poté pozorován a analyzován.  

 

Mapa stereotypů 

 http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes/ (Citováno dne 2. 3. 

2013) 

 

Inspirace 

Burke, Peter: „Nenápadný půvab Milána: Angličtí cestovatelé v sedmnáctém 

století“; in idem: Variety kulturních dějin (přel. Jiří Ogrocký). Brno: CDK 

(Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006, s. 101-117. 

Jestliže se je naučíme správně využívat, budou cestopisy patřit mezi 

nejvýmluvnější prameny kulturní historie. Výrazem „cestopisy“ mám na mysli 

poznámky a deníky, které si – obvykle v cizích zemích – psali cestovatelé, nebo 

řady dopisů, v nichž se líčily jejich dojmy. Historikové jsou stejně jako ostatní 

http://alphadesigner.com/mapping-stereotypes
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čtenáři v pokušení představit si sebe sama na pisatelově místě, dívat se jeho 

očima, naslouchat jeho ušima, a vnímat tak nyní vzdálenou kulturu, jaká 

opravdu byla. 

Důvod, proč bychom neměli tomuto pokušení podlehnout, není v tom, že se 

cestovatelé ve výpovědích rozcházejí a je poměrně snadné postavit jeden popis 

proti jinému. Potíž je v rétorickém aspektu jejich popisů, zejména kvůli místu, 

jež v nich zaujímají fráze a schémata. Tyto texty nejsou o nic více naprosto 

spontánními a objektivními popisy nových zkušeností než jsou autobiografie 

naprosto spontánními a objektivními záznamy individuálních životů […]. 

Přinejmenším některá z těchto líční byla psána s myšlenkou na pozdější 

zveřejnění, ale všechny dodržují určité literární konvence. Některé prostě jen 

odrážejí předsudky v tom smyslu, že hlásají názory, které si cestovatelé vytvořili 

ještě před tím, než opustili svou zemi, a je lhostejno, zda to byl výsledek 

konverzace nebo četby. 

Antropologické zkoumání „mýtu kanibala“ zaznamenalo, že cestovatelé 

naprosto běžně vnímali příslušníky kulturně vzdálených společností jako 

kanibaly. „Přídomek kanibalský byl dříve či později někým použit na každou 

lidskou skupinu.“ Jiný velmi známý příklad předsudku, který byl pčelivě 

studován u Evropaná na Dálném východě, byl nazván „mýtus líného 

domorodce“. Evropané opětovně komentovali „lenost“, „lhostejnost“ či nechuť 

k práci“ Malajců, Filipínců, Javánců atd. (ARENS 1979: 13; ALATAS 1977). Od 

časů Hérodota působilo na cestovatele v místech, která považovali za exotická, 

také schéma obráceného světa, a určitým způsobem tak organizovalo jejich 

pozorování. Například v románech E. M. Forstera vnímá postava cizí kraje jako 

negativ jejich vlastní země. Jak v Pokoji s vyhlídkou (1908), napsaném v Itálii, 

tak v Cestě do Indie (1924) si někdo stěžuje na hrozný nedostatek soukromí. 

 

Jak cestovat 

Ukázalo se také, že mnoho cestopisů napodobuje recepty, které nabízely knihy 

o „umění cestovat“. Instrukce „jak cestovat“ ustavily v sedmnáctém století 

samostatný literární žánr. Mezi příspěvky k tomu, co se někdy nazývalo 

„apodemické umění“, což bylo jinými slovy metodické cestování, najdeme De 

peregrinatione (1574) Hieronyma Turlera, De arte apodemica (1577) Hilaria 



Pyrckmaira, Methodus apodemice (1577) Theodora Zwingera, De ratione 

peregrinandi (1578) Justuse Lipsiuse, Methodus (1578) Alberta Meiera, De 

peregrinatione (1605) Salomona Nuegebauera a Methodus peregrinandi (1608) 

Henrika Rantzaua (STAGL 1980, 1990; RUBIÈS 1995). 

Tyto a podobné texty doporučovaly cestovatelům, aby si na každém místě, 

které navštíví, všímali smutečních památníků, maleb, staveb veřejných i 

soukromých, církevních i světských, opevnění, fontán, politického systému a 

způsobu chování a zvyků tamních obyvatel. Tadily také, aby si zavedli cestovní 

deník a pečlivě si zaznamenávali vše, co uvidí. Antličanům, kteří neuměli 

latinsky, byly dostupné texty Turlera (přeložen do angličtiny v roce 1575). 

Meiera (přeložen 1589) a Lipsia (přeložen 1592) a navíc i esej Francise Bacona 

„O cestování“, poprvé vydaný v roce 1612. Ačkoli někteří cestovatelé – mezi 

nimi zejména Michel de Montaigne – užívali vlastní oči a uši, aby podali 

originální popisy, pisatelé mnoha cestovních deníků se drželi rad, které vyčetli 

z těchto „apodemických“ textů a podle svého vkusu prostě jen preferovali 

jednu kategorii před druhou. Když chtěl Angličan Thomas Coryat předejít 

kritice, že je „cestovatel po náhrobcích“, který jen opisuje mnoho epitafů, ale 

skoro nic neříká o formách vlády, a bránil se tím, že je „soukromá osoba, nikoli 

statistik“ (CORYAT 1611: 11-12). 

Navzdory příležitostným výrazům skepse se cestovatelé také drželi toho, co 

bylo napsáno v knihách vydaných dřívějšími cestovateli, včetně průvodců po 

cizích zemích, které začaly v sedmnáctém století vycházet ve stále větším 

počtu. Jejich popisy byly v důsledku toho prostoupeny formulkami a frázemi. 

Například v poměrně krátké poznámce o Janově komentuje jeden Angličan 

„královskou vznešenost“ města a jiný jeho „královský přepych“ […] (MORYSON 

1617: 167; RAYMOND 1648: 13). Výraz „vznešenost“ byl v těchto popisech 

velmi nadužíván. 

Opětovně se objevovaly nejen krátké formulky a fráze, ale i stejné předměty a 

témata popisů (LORD 1960). Ty zahrnovaly procesí (zvláště flagelantů) a votivní 

desky, známky katolického „modlářství“, které tak udivovalo protestantské 

návštěvníky. Dále mezi ně patřily násilí, msta, ochranný doprovod žen 

mužskými člena rodiny a lazzaroni. Zprávy o Itálii, které v sedmnáctém, 

osmnáctém a devatenáctém století podávali cestovatelé z Anglie, Francie a 

Německa, představovaly evropskou verzi mýtu líného domorodce; opakují se 



popisy lazzaroni z Neapole, tělesně zdatných mužů ležících na slunci, kteří nic 

nedělají, a dolce far niente, jež se stalo neoddělitelnou součástí italského dolce 

vita, jak ho viděli seveřané (CROUZET 1982:112, 114; BURKE 1987: 15-19; srov. 

COMPARATO 1979; DE´SETA 1981). Angličan Samuel Sharp psal o 6000 

lazzaroni, kteří spali na ulicích „pod stěnami paláců a po velkou část dne se 

nechali trápit sluncem“. Jeho krajan doplnil tuto představu, když tvrdil, že 

„přirozené potřeby je zde tak snadné uspokojit, že lidé z nižších tříd pracují jen 

málo: jejich největším potěšením je vyhřívat se na slunci a nic nedělat“ (SHARP 

1766: dopis 24; MARTYN 1787: 264; CROCE 1895, MICHÉA 1939). Francouzští a 

němečtí autoři tvrdili totéž – kromě Goetha, který takové popisy odmítal jako 

příklady severské stereotypní představy jihu (GOETHE 1951: 28. květen 1787). 

Tyto popisy nemusely nutně být čirým plagiátorstvím. Je pravděpodobné, že 

cestovatelé skutečně viděli muže ležící na slunci, kteří však mohli odpočívat po 

práci, ale vyložili si to tak, že jsou to lazzaroni, protože byli naplnění 

očekáváními, která formovaly knihy i ústní tradice. V osmnáctém století (ne-li 

dříve) začali cestovatelé hledat „pitoresknost“; za tímto novým a modním 

slovem se skrýval zvyk dívat se na běžný život očima starých mistrům. O něco 

později, v roce 1814, anglický básník Samuel Rogers popsal balkony v Miláně, 

„na nichž ženské postavy vypadají vždy jako u P. Veroneseho a Tintoreta“ 

(ROGERS 1956: 165). Malířství je schopno utvářet vnímání reality nejen 

v případě vizionářů, o nichž jsme hovořili v 2. kapitole. V každém případě vstup 

do cizí či zpola cizí kultury změnil cestovatele v diváka, ne-li voyeura. Jak řekl 

Henry James ve svých Italských hodinách (1877), „cestovat je jako jíž do 

divadla“. 

Po tolika kritických poznámkách by čtenář mohl ode mne očekávat, že odhodím 

tato vyprávění z cest do koše nebo budu charakterizovat Itálii těchto autorů 

jako čistý „výmysl“. Avšak stejně jako na jiných místech této knihy i zde se 

pokusím vyhnout se oběma protikladným nebezpečím – pozitivismu a 

konstruktivismu. Tato vyprávění budu analyzovat jako zdroje pro historii 

postojů a způsobů myšlení (HARBSMEIER 1982). Jsou to cenné doklady o 

kulturních setkáních, odhalující jak vnímání kulturní distance, tak snahu 

dohodnout se či „přeložit“ cizí do něčeho známějšího. 

Názory na Itálii 



Konkrétní příklady takového vnímání kulturní distance můžeme najít u 

severoevropských a zvláště u britských cestovatelů v raně moderní Itálii (STOYE 

1952; SELLS 1964; COMPARATO 1979; DE´SETA 1981). V raně moderním období 

měli seveřané vždy sklon vidět Itálii jako něco Jiného. Svádí nás k tomu, 

abychom vysvětlovali tuto kulturní distanci náboženskými rozdíly, jako výsledek 

reformace, ale to by bylo příliš snadné. Bylo by to příliš povrchní, protože i 

reformaci bychom mohli vysvětlovat právě touto kulturní rozdílností. Dva 

přední reformátoři, Erasmus a Luther, navštívili Itálii a zaznamenali své 

znechucení některými italskými zvyky, jako byl například karneval v Sieně, jehož 

svědkem byl Erasmus v roce 1509. Nicméně odmítání obrazů, obřadů, světců 

atd. v reformaci mohlo pouze zvětšit odstup od italské kultury, který zakoušeli 

severští protestantští cestovatelé. 

Navzdory opovržení katolicismem (či „papeženstvím“, jak říkali) a obavám z něj 

projevoval značný počet příslušníků britských vyšších tříd živý zájem o italskou 

kulturu. Mezi nejznámější z mnoha Angličanů, kteří v raně moderním období 

strávili určitý čas v Itálii, patří Philip Sidney, William Harvey, John Milton, John 

Evelyn, Joseph Addison a Tobias Smollett. V Británii bylo docela dobře známo 

italské umění a architektura, a nejen práce z období renesance, ale také díla 

umělců sedmnáctého století, jako byli Carracci, Guido Reni, Guercino a Salvator 

Rosa (HALE 1954: 65-75). Důležitým prostředníkem mezi svými krajany a 

italskou kulturou byl sir Henry Wotton, který strávil mnoho let jako vyslanec 

v Benátkách. Totéž se dá říci o slavném znalci Thomasi Howardovi, hraběti 

Arundelovi, který vzal s sebou na návštěvu Itálie v roce 1613 Iniga Jonese. O 

více než třicet let později, v roce 1646, předal hrabě Evelynovi „vzpomínky“ na 

to, co by měl v Itálii vidět (HERVEY 1921; WHITE 1995). 

Italština byla pravděpodobně nejznámější cizí jazyk v Anglii té doby a 

francouzština ji předstihla až v průběhu osmnáctého století. Velmi byla 

obdivována italská literatura, zejména poezie Petrarky, Ariosta a Tassa (jehož 

Osvobozený Jeruzalém vydal v anglickém překladu Edward Fairfax roku 1600). 

Některá díla italských spisovatelů sedmnáctého století byla neprodleně 

přeložena, například Dějiny Tridentského koncilu (1620) od Paola Sarpiho, 

Romulus a Tarquinius a Pronásledovaný David (obě 1637) od Virgilia 

Malvezziho, Dějiny občanských válek ve Francii (1657) od Enrica Davily, Sdělení 

z Parnasu (1656) od Traiana Boccaliniho a Galileův Systém světa (1661). 



Není tedy divu, že Itálii navštívil v raně moderním období značný počet 

britských cestovatelů. Jak tvrdil Addison, „určitě neexistuje na světě místo, kde 

by člověk mohl cestovat s větším potěšením a prospěchem než Itálie“ 

(ADDISON 1705: 357). Umění cestovat, o němž jsme se už zmiňovali, a zejména 

práce Pyrckmaira, Turlera a Lipsiuse, se týkalo Itálie i pokud jde o konkrétní 

podrobnosti. Itálie se stala hlavním cílem cesty po Evropě, tzv. „Grandt Tour“, 

což byl výraz, který se právě v té době začal užívat k označení zahraničního 

pobytu jednoho či více mladých šlechticů, často doprovázených vychovatelem 

(BLACK 1985; CHANEY 1985). Jeden z našich informátorů, John Ray, psal 

v předmluvě své knihy o plánu „vykonat velkou cestu (jak to tam nazývají)“ do 

Francie. Taková cesta byla od pozdního šestnáctého do konce osmnáctého 

století důležitou kulturní institucí a často trvala léta. Značná část této doby se 

trávila v Itálii; to se týkalo nejen britských cestovatelů, ale také Holanďanů, 

Dánů a Poláků (MACZAK 1978; FRANK-VAN WESTRIENEN 1983). Z těchto 

důvodů nastala i značná poptávka po knižních turistických průvodcích, ať už 

pojednávaly o Itálii obecně, nebo se specializovaly na důležitá města jako 

Benátky nebo Řím. 

Rozdíly v náboženství, jazyku, podnebí a zvycích vzbuzovaly v cestovatelích 

ostrý pocit kulturní distance. John Ray, jenž věnoval více než deset stránek 

italským způsobům chování a mravům, zdůrazňoval italskou mstivost, 

žádostivost a žárlivost. K podobným závěrům dospěl (nebo je opsal z Raye) Elias 

Veryard: „Italové jsou obecně… chlípní, žáliví a mstiví“ (VERYARD 1701: 263). 

Richard Lassels, katolický knět, který strávil v Itálii dlouhou dobu, líčil italské 

způsoby jako „většinou chvályhodné“, ale i on poznamenal, že Italové jsou 

pomstychtiví, „citliví na svou čest“ a „přísní ke svým ženám stejně jako žárliví“ 

(RAY 1673: 150-151). 

Jiná stránka italského života, jež udivovala zahraniční návštěvníky, byla záliba 

v okázalosti. Lassels to uvádí spíše se sympatiemi, když líčí Italy jako „střídmé ve 

stravě, takže se mohou milovat a hezky žít; to co my utrácíme za svá břicha, oni 

vydají za něco na sebe“. Ray považuje jejich domy za „spíše velké a honosné 

než pohodlné k bydlení“ a poznamenává, že „nižší šlechta má zalíbení ukazovat 

se na veřejnosti v co největším lesku a doma si odpírá mnohá uspokojení, jen 

by si mohla držet kočár a projíždět se, jak je to v módě, po ulicích svého města 

každému na očích“. Podobně i Veryard tvrdí, že šlechta „utrácí své statky… ve 



snaze vypadat tak dobře, jak jen to její původ a hodnost dovolují“. Itálie byla již 

pokládána za zemi zdání a pozlátka. Vezmeme-li však v úvahu podobnost 

posledního slova hojně se vyskatujícímu italskému výrazu fare bella figura, 

můžeme si troufnout odhadnout, že Veryard a jiní zahraniční návštěvníci často 

zaznamenávali postřehy, které původně slyšeli od samotných Italů. Cestopisy 

obsahovaly něco, co by Bachtin označil za „mnohohlasou“ dimenzi, protože 

zachycovaly nikoli čisté pozorování, ale interakci mezi cestovateli a 

„bezcestnými“, jak je nazval jeden nedávný kritik (PRATT 1992: 135-136). Vztah 

mezi stereotypními představami o národní povaze, které se vyskytovaly uvnitř 

dané země, a stereotypy, jež byly běžné za jejími hranicemi, by si zasluhoval 

systematický výzkum. 

Pocit distance byl u některých návštěvníků tak ostrý, že ho vyjadřovali pomocí 

klišé naruby obráceného světa. Tak například Gilbert Burnet, skotský kalvinista 

a biskup ze Salisbury, spatřoval v Itálii, kterou procestoval v osmdesátých letech 

sedmnáctého století, úplný opak osvícenosti, svobody a píle, tedy vlastností, jež 

připisoval své vlastní zemi. Také on přispěl svým upozorňováním na „lenost 

těchto lidí a jejich nechuť k práci“ k vytváření mýtu líného domorodce (BURNET 

1686: 108). Stejně tak to platí o Addisonovi, který pranýřoval „zahálku“ mnoha 

klášterů a špitálů, jež se nacházely v Itálii, a podobně jako Burnet (o jehož 

úvahách se vyjadřoval pochvalně) se pohyboval v systému binárních opozic – 

katolíci a protestanti, tyranie a svoboda, zahálčivost a píle, já a jiný (ADDISON 

1705: 420-421). 

Tito autoři byli ovlivněni představou, která dostala jméno „mýtusů Itálie, a sami 

pak k této představě přispívali; sám tento mýtus byl pak jen součástí 

stereotypního protikladu mezi severem a jihem (kulturou a přírodou, civilizací a 

divošstvím), který se v devatenáctém století ještě vyostřil (CROUZET 1982: 2, 

38-49, 75, 79, 120, 242). Z Itálie, jež byla dříve považována za centrum 

civilizace, se v osmnáctém století stala Arkádie. V obou případech máme co 

dělat s mýtem místa, jenž není tak nepodobný mýtům času […], tedy 

s představou, v níž je vše větší (či ostřejší) než ve skutečném životě. Jestliže 

seveřané shledávali jižní Evropu exotickou, dá se tvrdit i opak. V té době 

například hrabě Maiolino Bisaccioni, plodný autor historických knih i povídek, 

vydal knihy Dimitrij Moskevský (1639) a Život Gustava Adolfa (1642), jakož i 

soubor povídek Loď (1643), z nichž jedna se odehrává v Norsku a jiná v Rusku. 



Mýtus Itálie některým návštěvníkům nebránil, aby pečlivě pozorovali místní 

zvyklosti, jak jim to radily cestovní příručky. […] návštěvníci ze severu si stále 

více uvědomovali teatrálnost italských gest (ať už v tom hrála, či nehrála 

nějakou roli kritika italských reformátorů). Fynes Morison byl v Benátkách 

v devadesátých letech šestnáctého století udiven „rozmanitostí šatů, jazyků a 

způsobů chování“ (MORYSON 1617: 90). Thomas Coryat si všiml užívání vějířů, 

vidliček a deštníků, což byly předměty v době, kdy psal, v Angliii neznámé. 

Philip Skippon, který byl v Itálii v šedesátých letech sedmnáctého století, si vedl 

pečlivé záznamy o potravě („na většinu jídel si sypou strouhaný sýr“), o 

oblečení (se skicou dóžecí čapky), o flagelantech („mrskačích“), o pohřbech, o 

kletbách, o výrobě hedvábí, o užití gilotiny v Miláně, o volebním systému 

v Benátkách (doplněné náčrtkem volební urny), o způsobu, jakým se sušilo 

prádlo na železných tyčích umístěných přes ulice, a o mnohém jiném. Skippon 

je nespravedlivě přehlížený autor, jehož vnímání bylo vyostřeno 

pravděpodobně vědeckým školením v Cambridge, kde studoval se slavným 

botenikem Johnem Rayem. Je škoda, že jeho popis cesty po Itálii byl vydán až 

roku 1732 a jedna z mála studií věnovaných anglickým cestovatelům v Itálii 

v sedmnáctém století ho naprosto pomíjí (SKIPPON 1732; SELLS 1964). 

Názory na Milán 

Chceme-li přesněji zkoumat interakci mezi kulturním stereotypem a osobním 

pozorováním, můžeme si vzít názory na Milán, které si zaznamenali britští 

cestovatelů v průběhu dlouhého sedmnáctého století – od devadesátých let 

šestnáctého století do začátku osmnáctého století. V této době měli Britové 

docela jasnou představu přinejmenším o čtyřech italských městech. Řím byl 

samozřejmě spojován s antickými ruinami a s papežstvím. Benátky byly známy 

svým karnevalem a pro svou dlouhodobou „smíšenou ústavu“ (GAETA 1961; 

BOUWSMA 1990; HAITSMA MULIER 1980). Florencie byla slavná uměleckými 

díly a Neapol svou přírodní krásou. 

Britské představy o Milánu byly naproti tomu vágní. Jak se běžně říkalo, Řím byl 

svatý, Benátky bohaté, Janov honosný (ve smyslu „hrdý“), Bologna tučná, 

Padova učená a Milán velký – jiným slovem rozsáhlý. Pro člověka, který si chtěl 

něco o městě či státu Milán přečíst v angličtině, toho – zvláště v první polovině 

daného století – nebylo mnoho k dispozici. Trochu informací o historii tohoto 

města poskytovaly dvě hry, které se v té době uváděly na londýnské divadelní 



scéně. Šlo o Vévodu milánského (1621) od Philipa Massingera a Gragédii 

Lodovicka Sforzy, vévody milánského (1628), které jsou situovány do pozdního 

patnáctého století a byly napsány podle anglického překladu Dějin Itálie od 

Francesca Guicciardiniho. Jediný konkrétní odkaz k soudobému Milánu se 

objevuje v Počestné děvce Thomase Dekkera, která se odehrává v obchodě 

prodávajícím luxusní oblečení (srov. REBORA 1936). Sedmnácté století bylo sice 

dobou prvních novin, ale jen vzácně se v nich objevily zprávy z této oblasti, 

s výjimkou morové epidemie v roce 1630 a zemětřesení v roce 1680. Na 

začátku našeho období si cestovatelé v souvislosti s Milánem pravděpodobně 

nevybavili o mnoho víc než sv. Ambrože a sv. karla Boromejského. Později si 

mohli přečíst popisy cestovatelů, kteří je předešli, jako byli Thomas Coryat 

(1611), Fynes Morison (1617), Raymond (1648) atd. 

Tehdy stejně jako dnes Britové zpravidla navštěvovali Milán jen po cestě někam 

jinam, pokud ho ze svých itinerářů nevyškrtli úplně. Například Milton strávil 

v letech 1638-1639 poměrně dlouhý čas ve Florencii, Římě, Neapoli a 

Benátkách, ale nemáme žádné doklady o tom, že by vkročil do Milána (do 

Florencie přijel přes Janov a Livorno) (ARTHOS 1968). Pokud jde o Edwarda 

Lorda Herberta z Cherbury, který tam byl v roce 1615, všechno, co shledal za 

vhodné ve své autobiografii o tomto městě říci, bylo to, že tam slyšel zpívat 

známou jeptišku za doprovodu varhan. 

Britští cestovatelé, jejichž svědectví níže využijeme, si zaslouží, aby byli čtenáři 

představeni. Všichni patřili k vyšším třídám. V chronologickém pořadí to jsou: 

gentleman Fynes Morison, který byl v Miláně v roce 1594; Thomas Coryat, jenž 

navšžívil toto město v roce 1608; sir Thomas Berkeley (1610); hrabě Arundel, 

jenž tam byl dvakrát, v roce 1613 a 1622; Peter Mundy, který tam pobýval 

v roce 1620 a své dojmy zachytil jak v textech, tak ve skicách; John Raymond, 

pobývající v Miláně ve čtyřicátých letech sedmnáctého století; John Evelyn, 

gentleman a milovník umění (1646); Richard Symonds, jiný uměnímilovný 

gentleman (kolem r. 1650); katolický kněz Richard Lassels, který na tomto 

poloostrově strávil mnoho let a Milán popsal v roce 1654; člen univerzitní 

koleje v Cambridge John Ray a jeho řák Philip Skippon, kteří tam spolu zavírali 

v roce 1663; radikální protestant Gilbert Burnet (1686); William Bromley, 

pozdější státní tajemník (osmdesátá léta); William Acton, vychovatel 

doprovázející mladého šlechtice na jeho cestě po Evropě (kolem roku 1690); 



lékař Elias Veryard, jenž byl v Itálii ke konci století; a Joseph Addison, který tam 

pobýval v letech 1701 – 1703. Z těchto šestnácti návštěvníků jich devět vydalo 

své zápisky z cest ještě za svého života. Dva rozdílné záznamy byly poněkud 

nevěrohodně připsány Bromleymu. Pro přehlednost budu cestopis z roku 1692 

nazývat „Bromley“, kdežto popis z roku 1702 „pseudo-Bromley“, aniž bych 

chtěl předjímat, co odhalí budoucí zkoumání. 

Obecně se dá říci, že ve srovnání s týdny a měsíci v Benátkách nebo v Římě, 

trávili britští návštěvníci v Miláně zpravidla jen několik dnů. John Raymond tam 

byl čtyři dny a Richard Lassels šest. V Miláně nebyl žádný vyslanec jako 

v Benátkách a oficiální kontakty byly řídké, ačkoli britské diplomaty nebo jiné 

důležité osoby mohl přijmout španělský guvernér. Když chtěli Britové nějaké 

informace o Milánu, museli se spoléhat ne neoficiální zprostředkovatele nebo, 

řečeno bez obalu, na špiony. Důležitost informací, které poskytovali tito 

podzemní agenti, se ukázala i na skutečnosti, že když chtěl jednou dóže odhalit 

plány milánského guvernéra, musel se radit s britským vyslancem v Benátkách 

(WOTTON 1907: 359, 399, 404; BROWN 1864: sv. 10, č. 658, 673). 

Pokusím se nyní podat jakýsi kolektivní portrét Milána, jak ho viděli britští 

cestovatelé. Využiji metodu juxtapozice či překrývání různých představ. 

Předmětem tohoto pokusu nebude ani tak město samotné jako dojem, jež si 

z něj odnesli jeho návštěvníci – pocit kulturní distance, směs přitažlivosti a 

znechucení. Všichni titu návštěvníci byli osobnosti se svými vlastními 

konkrétními zájmy – Addison a Burnet se věnovali italské ekonomice, Evelyna 

zajímalo umění, Lasselse a Burneta náboženství, Ray se zabýval vědou, 

Skippona zaujal každodenní život. Na druhé straně často znali své předchůdce a 

nechtěli „přepisovat cesty jiných“ (BROMLEY 1692: 52). Jak opakující se banální 

postřehy, tak originální pozorování budeme zkoumat ani ne tak pro to, co nám 

říkají o Miláně, jako z toho důvodu, že vypovídají o postojích samotných 

cestovatelů. Zvláštní pozornost budeme věnovat tomu, co shledávali 

překvapujícím nebo znepokojujícím. 

První věc, již zde musíme uvést, je, že Britové považovali Milán – přinejmenším 

na počátku daného století – za zlověstné a nebezpečné místo; viděli ho 

podobně jako jejich potomci východní Evropu v padesátýh letech dvacátého 

století, jen místo KGB tam byla inkvizice. V té době skutečně probíhala jakási 

„studená válka“. Když rebel hrabě z Tyrone uprchl v roce 1608 z Irska, dostalo 



se mu od milánského guvernéra vřelého přijetí. Muž, který se pokusil v roce 

1613 úkladně zavraždit krále Jakuba I., pocházel z Milána. A v roce 1617 se 

vážně uvažovalo o společném útoku britských, benátských a savojských sil na 

Milán (BROWN 1864: sv. 11, č. 213; sv. 12, s. 786; sv. 14, č. 665). 

Strach nebo alespoň vzrušující pocit dobrodružství měli cestovatelé oprávněně, 

neboť dosti často docházelo k nepříjemným událostem. V roce 1592 psal 

Wotton, že plánoval návštěvu Milána, ale shledal to příliš nebezpečným. Fynes 

Morison, který se obvykle projevoval jako neohrožený cestovatel, tam v roce 

1594 strávil jen krátkou dobu, „kvůli nebezpečí, které představovalo mé tamní 

bydliště“ (MORYSON 1617: 171). Jednoho z Wottonových špionů v Miláně, 

Rolanda Woodwarda, uvěznila inkvizice v roce 1606, a dalšího jménem Charles 

Bushy v roce 1607 (WOTTON 1907: 327, 399). Nepříjemnou zkušenost zažil 

Coryat, když v roce 1608 navštívil Castello a spletli si ho s nějakým Holanďanem 

(CORYAT 1611: 102). Když v roce 1610 projížděl Milánem vikomt Cranborne, 

syn hrabte Salisburyho, jeden člen jeho doprovodu byl uvězněn za držení 

pistole (BROWN 1864: sv. 12, č. 125). Hrabě Arundel v roce 1613 spěšně opustil 

město, protože guvernér s ním nezacházel se zdvořilostí, jež byla v jeho kruzích 

obvyklá (HERVEY 1921: 76). 

Po roce 1640 nastala politická obleva a státní dokumenty se o Milánu zmiňují 

mnohem méně. Přesto však si cestovatelé dávali na čas, než se novému klimatu 

přizpůsobili – každopádně inkvizice byla stále ve městě. V roce 1646 

poznamenal Evelyn, že Angličané sice Milán navštíví, ale zřídka, neboť „se 

obávají invizice“, zatímco někteří z jeho kolegů cestovatelé „(v hrůze z inkvizice, 

která je zde krutější než kdekoli jinde ve Španělsku) pomýšleli na to, že zahodí 

některé protestantské (jak to nazývají oni, heretické) knihy a články“. Evelyn 

sám byl natolik smělý, že „přitahován  slavnými goblény a obrazy“ navštívil 

palác guvernéra, ale spěšně ho opustil, když ho považovali za špiona (EVELYN 

1955: sv. 2, s. 491, 494, 507).  

Na většinu našich cestovatelů však Milán udělal dobrý dojem a důvody, proč 

tomu tak bylo, nám mohou říci něco o anglických městech stejně jako o 

způsobu, jímž se v té době města vnímala. Morison například poznamenává, že 

„ulice jsou široké“. Coryat se zmiňuje o obyvatelstvá (300 000, což byl jistě 

přehnaný odhad) a významu řemesel (čehož si všiml také Veryard téměř o 

století později) (VERYARD 1701: 116). Ray si také poznamenává cifru 300 000, 



„ale domnívám se,“ píše, „že ti, kdo sdělují něco takového, to odhadli 

namátkou“. Udivovala ho láce „všeho zaopatření pro žaludek“. Také Veryard si 

všiml množství potravin a Raymond si myslel, že „stojí za to vykonat denní cestu 

jen kvůli trhu v Miláně“. Bromley také zaznamenává obyvatelstvo (300 000 

duší) a rovněž „mnoho zahrad“ (BROMLEY 1692: 64). Evelyn považoval Milán za 

„jedno z nejmajestátnějších měst v Evropě“ a udivovaly ho „impozantní 

hradby“ a množství „nádherných kočárů na ulicích“. Raymond si všiml 

„neobvyklé šířky“ těchto ulic a Burnet „udivujícího bohatství kostelů a 

klášterů“. Berkeley komentoval velikost města („více nčž 500 tisíc“, což bylo 

velmi nadhodnoceno) a skutečnost, že „v tomto městě nemůže nikdo chodit 

ozbrojen ani krátkou dýkou nebo nožem“ (SLOANE 682: list 11, rub – British 

Library, Oddělení rukopisů). Na Raymonda a Addisona učinil dojem „Colonna 

infame“ (který později proslavil spisovatel Alessandro Manzoni), sloup 

postavený na neblahou paměť jakéhosi holiče, jemuž bylo kladeno za vinu, že 

způsobil morovou epidemii v roce 1630. 

Většinu prostoru v britských popisech Milána, jak to doporučovaly příručky o 

cestovatelském umění i Baconovo pojednání o tomto tématu, zaujímaly 

kostely, opevnění, špitály a bibliotéky. 

Nejednoho návštěvníka udivoval už pouhý počet kostelů v tomto městě – podle 

Evelyna jich bylo „téměř 100“, podle Bromleyho „200“ a podle Raye „238“, 

kdežto Raymond tvrdil, že „velký počet kostelů“ je jedním z důvodů, proč Milán 

dostal přídomek „velký“. Téměř každý, kdo navštívil Milán, řekl něco o 

katedrále (Duomo), středověké stavbě, jejíž důležité části byly přistavěny na 

začátku sedmnáctého století. Je zajímavé si všimnout různorodosti reakcí na 

gotickou architekturu, jež nebyla odsuzována tak obecně, jak bychom si mohli 

představovat. Coryat například shledával katedrálu „nesmírně nádhernou a 

krásnou“. Raymond ji z kostelů, které viděl v Itálii, považoval za „nejpodobnější 

našim“, což bylo pravděpodobně výrazem stesku po domově, přesto nám to 

nabízí důležitý náznak kulturní distance mezi některými britskými pozorovateli 

a barokní architekturou. Podobně i Lassels popisoval Duomo jako stavbu 

„podobnou našim starým katedrálám s bočními loděmi a ohromnými pilíři“ 

(LASSELS 1654: 164). Evelyn chválil mramorový portikus a exteriér katedrály se 

„4 000 sochami vesměs z bílého mramoru“, zatímco kopuli shledával 

„naneštěstí jen gotickým návrhem“ (byl mimochodem prvním zaznamenaným 



Angličanem, který použil výraz „gotický“ ve vztahu k architektuře) (EVELYN 

1955: sv. 2, s. 493; srov. FRANKL 1960: 356 a násl.). Ray považoval tuto 

katedrálu vedle Svatopetrské za „největší, nejpřepychovější a nejvznešenější 

stavbu v Itáliiů (RAY 1673: 243). Pseudo-Bromley o ní psal jako o „jednom 

z nejhezčích a největších kostelů, jaké jsem kdy viděl“. Acton byl ještě 

nadšenější. „Duomo, katedrální kostel, je nejhezčí stavba v Miláně, a jestliže 

tam člověk strávil měsíc, mohl ho vidět každý den, a přesto vždy našel nějakou 

potěšující zajímavost, které si nevšiml, či alespoň která předtím neupoutala 

jeho pozornost.“ (ACTON 1691: 73). Veryard ji považoval za „vznešenou stavbu 

starého gotického umění“. Jediná nesouhlasná vyjádření zazněla od Burneta a 

Addisona. Pro Burneta „neměl Dóm z hlediska architektury žádnou přednost, 

neboť byl postaven v hrubém gotickém slohu“. Stejný dojem učinil na 

Addisona, jenž zaznamenal své zklamání při vstupu „do velkého kostely, o němž 

jsem tolik slyšel“, „rozsáhlé gotické stavby“ z mramoru, jejíž vnitřek je „umazán 

prachem a kouřem lamp“ (ADDISON 1705: 367).  

Po kostelích přišly na řadu fortifikace. Nikoli městské hradby, i když ty byly také 

pokládány za působivé, ale Castello Sforzesco, a nikoli jako renesanční památka 

(jako u dnešních turistů), ale jako funkční opevnění a připomínka španělské 

moci. Někteří návštěvníci se tam ani nepokoušeli vstoupit. Morison se rozhodl 

nenavštívit Castello „ze strachu, že bych mohl být náhle vystaven velkému 

nebezpečí“. Mundy „minul hrad považovaný za jeden z nejpevnějších 

v křesťanstvu“. Ray se vyjádřil podobně: „pokládaný za jednu z nejdůležitějších 

pevností v Evropě“. Také Evelyn si poznamenal, že „pokud jde o jeho pevnost, 

konstrukce a výzbroj všeho druhu, není na celém světě nic podobného 

k vidění“. Coryat ho nazval „nejhezčím hradem, s nímž se nedá srovnávat nic, 

co jsem kdy viděl“; vypadá spíše jako pevnost“. Pro Lasselse byl „jeden 

z nejlepších v Evropě“. Raymond psal o „nejhezčí a nejmohutnější fortifikační 

stavbě či pevnosti v Evropě“ a dodával, že „jsou velmi opatrní, když dovolují 

cizincům, aby to viděli“. Bromley si zařídil vstup jen „s jistými obtížemi“. Ale 

jeho společnost byla „přísně pověřena“, protože ji podezřívali, že jsou 

Francouzi, a právě probíhaly konflikty mezi Španělskem a Ludvíkem XIV. Acton 

popisoval Castello do nejmenších technických detailů. „Je to velmi pravidelný 

šestiúhelník s půlměsíci; je oceňován jako jedna z nejdokonalejších 

fortifikačních prací v celé Itálii a taky jedna z nejsilnějších pevností, neboť do 



každé z bašt je zasazeno dvanáct děl“. Na druhé straně Addison vystačil 

s jedinou větou: „Milánská citadela je považována za nejsilnější pevnost v Itálii“. 

Z fortifikačních staveb přechází zájem na špitál. Coryat ho popisuje jako „velmi 

nádherný“ a poznamenává, že může poskytnout pomoc čtyřem tisícům lidí. 

Evelyn ho považuje za „rozsáhlou“ a „vážně královskou stavbu“, což byla fráze, 

která se ozývala stále znovu, až vzniká podezření, že byla přejatá 

z profesionálních průvodů. Podle Raymonda byl špitál „vhodnější jako dvůr 

nějakých králů, než aby vydržoval lidi žijící z almužny“. Lassels ho pokládal za 

„výjimečný špitál překonávající krásou nejlepší královské budovy, které jsem 

doposud viděl“ a se svým obvyklým humorem dodal, že „člověk by si téměř přál 

být uvnitř chvíli nemocen“. Pro Rae to byl „spíše vznešený klášter nebo knížecí 

palác než špitál“. Také Burnet v něm viděl „královskou budovu“ a podle 

Bromleyho byl „velmi honosný“ a jeho pokoje „velmi pohodlné“. Pseudo-

Bromley ho shledával „tak rozsáhlým, že… když jsem tam poprvé vstoupil, 

myslel jsem si, že jsem v paláci nějakého knížete“. Acton se domníval, že „stojí 

za to věnovat mu pozornost“, zato Addison si ho vůbec nevšímal. 
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Mezi nemnohými vojevůdci, jež v minulosti zrodila česká kotlina, zaujímá 
jedno z nejčestnějších míst generál Franz svob. pán Koller (1767–1826), 
vrstevník slavnějšího maršálka Radeckého. Narodil se sice na zámku (v 
Mnichově Hradišti) a jeho matka byla „von“, ale otec, lékař u Valdštejnů, 
modrou krev neměl, takže byl vlastně měšťanského původu. Po tatínkově časné 
smrti František ani nedokončil gymnázium a v 17 letech oblékl bílý kabát 
rakouské armády. Díky závratné kariéře nabyl značného jmění, mohl se oženit 
se šlechtičnou (1805) a získal šlechtický (1809) i baronský titul (1810). V bojích 
ve Francii, v Belgii, Německu a v Itálii si vydobyl postavení jednoho z předních 
generálů protinapoleonské koalice. Proslul jako první pobočník maršálka Karla 
knížete Schwarzenberga v bitvě u Lipska roku 1813. Budil respekt svou statnou 
postavou (vys. přes 180 cm) i pověstí statečného a nezranitelného vojáka. 
Vynikal vzděláním, znalostí jazyků, kulturním rozhledem, dobrou pamětí, 
uměním řečnit, znalostí lidí a vybranými způsoby. Pro své umění jednat s lidmi 
se stal jedním ze tří velitelů eskorty, která převážela poraženého Napoleona v 
dubnu 1814 z Fontainebleau na Elbu. Po cestě maskoval svého zajatce tím, že 
ho přestrojil do vlastní generálské uniformy. Vděčný protivník mu za to věnoval 
svůj klobouk, který pak byl v rodině Kollerových potomků opatrován jako 
vzácná relikvie. Roku 1815 Koller znovu Napoleona na Elbě navštívil, když se 
jednalo o jeho přestěhování na bezpečnější místo (to vzápětí Napoleon vyřešil, 
jak známo, po svém). Koller byl i schopným diplomatem. Od roku 1813 byl 
vysílán s misemi do Petrohradu, jako vyslanec v Rusku pak doprovázel 
Alexandra I. na Vídeňský kongres. Car byl dokonce (v zastoupení) kmotrem jeho 
synovi, jenž se narodil v Praze 3. června 1813 a dostal jméno Alexandr. V letech 
1815–1818 a znovu 1821–1826 byl Koller generálním intendantem rakouské 
armády v Neapoli, kde měl i funkci místodržitele. S povolením sicilského krále 
tu kupoval, sbíral a s pomocí svého pobočníka Miloty Zdirada Poláka, básníka a 
spisovatele, vlastními výkopy získával antické památky z Herkulanea, z Pompejí, 
ze Sicílie a odjinud. Získané předměty pak posílal po lodích na svůj zámek v 



Obříství u Mělníka. Ten dal přebudovat pro pohodlné bydlení i pro instalaci 
soukromého muzea antiky, kam zval své hosty. Jako zemský patriot tak chtěl 
zařadit svou vlast mezi ty evropské země, které podobná antická muzea již 
měly. Jeho sbírka neměla svým rozsahem (asi 10 000 kusů!) a kvalitou v 
Čechách dodnes obdoby. Generálovy ušlechtilé záměry byly zmařeny jeho 
náhlou smrtí. Podlehl tyfu v Neapoli dne 22. srpna 1826. Bohužel nestačil za 
svého života získat pro zálibu v antice žádného ze tří synů. Ti pak spolu s 
matkou tuto jedinečnou sbírku postupně rozprodali. Pražské Vlastenské 
muzeum ji nekoupilo, protože tehdy antiku nesbíralo – a ani by na ni nemělo 
peníze. Případný zájem Vídně zmrazil hned v zárodku šetrný císař. Vdova 
nakonec prodala r. 1828 soubor 1348 nejkvalitnějších předmětů pruskému králi 
Fridrichu Vilémovi III. do Berlína za sumu 100 000 říšských tolarů. Kolekce je 
jádrem antických sbírek dnešního Pergamského muzea. Další zlomek sbírky 
(1936 egyptských památek) byl r. 1868 prodán do Záhřebu (dnes v 
Chorvatském národním muzeu), ojedinělé kusy skončily v Lipsku a posléze i ve 
Vídni. V Čechách zůstalo jen pár drobností, které jsou dnes v pražském UPM. 
Ačkoli strávil Koller značnou část svého života mimo Čechy, cítil se zde doma. Za 
svého pobytu v Praze v letech 1818–1821, kdy zde velel pěší divizi, aktivně 
podporoval nově vznikající kulturní a vědecké instituce. Mimo jiné obohatil 
sbírky Vlastenského muzea o kolekci minerálů z Vesuvu a stal se tak jeho 
činným členem. I jeho vnuk Alexander Koller ml., jímž r. 1915 ve Vídni rod 
vymřel po meči, na vlast nezapomněl. V roce 1912 daroval Národnímu muzeu 
soubor pozoruhodných rodinných památek. Byly mezi nimi i dva anonymní 
olejové portréty jeho slavného děda. Menší obraz, zachycující v profilu celou 
postavu generála se dvěma antickými vázami na stole (ta vpravo je 
podstrčeným falzem), má hodně nečitelnou signaturu. Rozluštil jsem v ní 
podpis Vincenza Abbatiho (1803, Neapol –1866, Florencie), který právě v době 
druhého Kollerova působení v Neapoli studoval v rodném městě scénografii. 
Později proslul obrazy s efektně divadelními interiéry kostelů a jeskyň, o něž je 
dodnes mezi sběrateli zájem. Druhý portrét, zachycující jen Kollerovo poprsí, se 
soptícím Vesuvem v pozadí, má i párový portrét manželky Johanny, roz. 
Grätzelové z Gränzensteinu. Oba jsou bez signatur, takže byly až dosud 
vystaveny v expozici NM na zámku ve Vrchotových Janovicích jako malby 
neznámého autora. Teprve nedávno jsem po demontáži zadních desek obrazů 
nalezl v portrétu dámy záznam: Neapel 1825. (pinx. Obl. Schönschütz). 
Manželské podobizny tedy namaloval v Neapoli rok před Kollerovou smrtí jeho 
podřízený, nadporučík Joseph Schönschütz (1788, Vídeň – 1844, Klausenburg), 
rakouský malíř a litograf, absolvent vídeňské akademie. K žoldu si přivydělával 
portrétováním svých nadřízených i jejich rodin, příležitostně pracoval i jako 
litograf, např. v Mülhausenu či v Paříži. Oba portréty z NM, jemu nyní připsané, 



tedy obohacují nepatrný počet jeho známých prací. Velmi efektně – z pohledu 
faleristy – namaloval generálovu blůzu dekorovanou rakouskými, ruskými, 
pruskými, bavorskými a sicilskými řády. Vzhledem k tomu, že tu chybí ruský Řád 
sv. Anny a toskánský Řád sv. Štěpána, které jsou naopak zachyceny na druhém 
portrétu, je zřejmé, že je generál dostal až po portrétování Schönschützem. To 
vede k závěru, že Abbatiho malba je o málo mladší, z přelomu let 1825 a 1826. 
Zachytila tedy generála těsně před smrtí. 

 

*Kepartová, Jana: Češi v Pompejích 1748-1948: kulturněhistorická studie. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 6-7, 32, 35-36. 

 Význam objevení Herkulanea a zvláště Pompejí. Objevení Herkulanea, 

Pompejí a Stabií, které zničil výbuch Vesuvu roku 79 po Kr., vzbudilo v Evropě 

po zásluze eminentní zájem. Poprvé se moderní člověk mohl podívat v úplnosti 

do nitra celých antických měst, jichž se nedotkla ruka pozdějších generací, 

poprvé se odkrývaly soukromé domy, chrámy i veřejné budovy, v nichž byl život 

přerušen tak náhle, že někteří váhaví obyvatelé nestačili vytáhnout chléb 

z pece, uklidit poklady, odnést cennosti. 

 Postupné odkrývání Herkulanea a především Pompejí mělo velký význam 

nejen pro vědu, nýbrž i pro literaturu, umění a řemeslo. Odkrýváním měst pod 

Vesuvem získal celý komplex věd zabývajících se antickým obdobím, historie 

obrovské duševní jmění. Pompejské vykopávky pomohly významnou měrou ke 

vzniku archeologie jako vědy, která přestala být jen starožitnictvím o 

jednotlivostech a začala se zabývat celkovou představou o antické civilizaci. 

Umožnily upřesnit poznatky o antickém umění, především o nástěnném 

malířství, které tu poprvé mohlo být sledováno ve svém vývoji. Vzhledem 

k římské oblibě řeckých děl umožnily vesuvské nálezy lépe poznat některé 

stránky antického sochařství obou civilizačních okruhů. V architektuře přispěly 

k lepšímu poznání především soukromých staveb v míře, kterou odjinud 

neznáme, a sledování jejich vývoje v dlouhém šestisetletém období. V oboru 

antických dějin umožnily hlubší poznání státní správy, náboženství a dalších 

oblastí, které výraznou měrou doplňují naše poznatky známé především 

z antických literárních pramenů. V epigrafice znamenaly poznání do té doby 

nebývalého množství především momentálních škrábanic (graffiti) 

umožňujících nám proniknout hluboko do soukromí antického člověka a 



malovaných nápisů (dipinti) týkajících se hlavně voleb do místních úřadů a 

pořádání lidových zábav. V papyrologii znamenal nález téměř dvou tisíc papyrů 

přínos pro vědní obor i pro poznání antických děl, především řeckých filosofů. 

Pro paleografii poskytly pompejské graffiti a dipinti, ale i čestné a náhrobní 

tituli mnoho materiálu, který nám pomáhá poznat vývoj písma a jeho recepce. 

V lingvistice umožnily tyto nápisné texty lépe poznat hovorový jazyk. Pro 

numizmatiku jsou významné především ty pompejské nálezy mincí, jejichž typy 

jsou ojedinělé. Pompejské nálezy umožnily poznání římského každodenního 

života do té míry, že napomohly k upřesnění interpretace mnohých míst 

v textech antických autorů, čímž získala další cenné poznatky i klasická filologie. 

Z objevení měst pod Vesuvem profitovaly i exaktní vědy (paleobotanika, 

paleobiologie, vulkanologie, urbanistika aj.). Přitom veškerému bádání 

napomáhá skutečnost, že zde jsou dána časová a teritoriální omezení. 

 Umělecká a literární recepce Pompejí ovlivnila Evropu více než ruiny 

samotné. Kampánské nálezy se staly pro umění a řemeslo bezednou studnicí 

znalostí, inspirace a nápodoby, především pro malíře, méně pro sochaře a 

architekty, ve značné míře i pro dekoratéry a průmyslové výtvarníky – zde to 

byly hlavně předměty každodenní potřeby. Nejsou to jen jednoznačně 

identifikovatelné „pompejské“ pokoje, „pompejské“ obrazy atd., často jsou to 

jen jednotlivé prvky, které si umělci přivlastnili. 

 V literatuře inspirovaly ze zahubených měst především Pompeje mnohé 

romanopisce a básníky, autory povídek i novel, nesčetných cestopisů a 

cestopisných črt. Pompeje byly totiž možno snadněji vyprošťovat zpod nánosu 

sopečného popela, kamínků a lávy než Herkulaneum, a tak se stalo, že poskytly 

obraz (téměř) celého římského města, což Herkulaneum, jehož velká část se 

dodnes skrývá pod moderní zástavbou Resiny, neumožňuje. Do antického 

Herkulanea byl kvůli tvrdému lávovému příkrovu přístup možný dlouho pouze 

hloubenými tunely; dodnes je takový přístup k herkulánskému divadlu. 

Zpočátku sice přitahovaly nálezy v Herkulaneu větší zájem, ale poté, co byly 

v Pompejích zahájeny vykopávky systematičtější (1763) a zjistilo se, že e 

odkrývání snazší a přináší dobré výsledky, staly se Pompeje zajímavějšími a 

navštěvovanějšími. Staly se symbolem místa, kde příroda zvítězila nad 

člověkem a jeho umem.  

[…] 



 Klasicismus, nastupující v Evropě od konce 18. století, byl inspirován 

krom jiného i hlubším poznáním antického umění z Pompejí a Herkulanea. 

 Estét J. J. Winckelmann se seznámil s prvními herkulánskými nálezy ještě 

předtím, než přijel do Itálie. Z Drážďan již znal originály tzv. Herkulánek, jež 

zařadil k největším mistrovským dílům řeckého umění. Při své první návštěvě 

v roce 1755 se však k antickým památkám do Portici a Herkulanea nedostal. 

Roku 1767 se vrátil do Neapole a účastnil se krom jiného odkrytí Gladiátorských 

kasáren v Pompejích. V té době, jak již bylo řečeno, byly vykopávky ovšem 

řízeny lidmi, kteří nebyli archeology, a právě byly prováděny nesystematicky a 

neplánovitě, především s cílem získat co nejrychleji co největší počet 

starověkých uměleckých předmětů, které pak končily buď v královském muzeu, 

nebo v soukromých sbírkách a palácích boháčů. Byla to doba, kdy se stále ještě 

pátralo jen po cenných věcech, špercích a mincích. Do muzea v Portici byly 

dopravovány bez dostatečné dokumentace (ta se zpočátku vedla spíše kvůli 

daním než kvůli vědeckým účelům), k návštěvě muzea bylo nutné zvláštní 

povolení a návštěvník si nesměl dělat poznámky. Winckelmann tyto metody 

kritizoval a jeho někdy sarkastický postoj k stávajícím poměrům vyvolával 

kampaň proti jeho osobě. Zemřel dříve (1768), než mohl ovlivnit techniku 

odkrývání města. Byl to on, kdo ukázal Evropě význam pompejských a 

herkulánských nálezů. Bylo však třeba ještě delší doby, než tento význam vešel 

do všeobecnějšího povědomí. Právě Winckelmann se zaměřil na estetickou 

výchovu – díky němu budou mnozí pod pojmem archeologie rozumět dějiny 

umění.  

 […]   

V Čechách se zájem o antické umění projevoval v 18. století v podstatě 
v tom, že začaly být vedle mramorových prací více hodnoceny nástěnné malby 
a mozaiky a také řecké vázy a terrakottové výrobky, které souvisely mj. s nálezy 
v etruských a řeckých hrobkách jižní Itálie. Vedle toho vyvolávalo období 
literárního a výtvarného klasicismu zájem o levnější sádrové odlitky originálů 
slavných sochařských děl. Odlitky a mince byly také nejčastěji sbírány; ze 
sběratelů mincí z této doby je nutno zmínit hraběte Pachtu, knížete 
Fürstenberga, strahovský klášter a od Nosticů; nostická sbírka byla také 
významnou kolekcí odlitků. Sádrové odlitky se staly nákupním artefaktem pro 
pražské měšťany, a tak se dostávaly více do povědomí středních vrstev 
obyvatelstva. Podle Schallera měl P. Hammermüller v Platnéřské ulici na 50 



sádrových odlitků, mimo jiné z herkulánských děl. Nepíše však, kde je získal. 
Společnost vlasteneckých přátel umění, zakladatelka Akademie výtvarných 
umění v Praze, nakoupila odlitky ve Francii a Itálii a doplnila je z nostické 
kolekce. 

Koncem 18. století začíná budovat svou sbírku kancléř Metternich (který 
také v podstatě rozhoduje o studijních cestách rakouských umělců do Říma), 
ale antika a Egypt v jeho sbírkách hrají jen podřadnou roli. Zájem o antiku se 
v Čechách projevuje v období klasicismu též ve stavitelství (Stavovské divadlo, 
Lichtenštejnský palác, zámek Kačina, Boskovický zámek aj.), sochařství a 
malířství. 

Na prahu 19. století se více objevují snahy o překlady antických autorů do 
češtiny, hned roku 1801 přeložil J. N. Nejedlý přízvučně 1. zpěv Iliady, další 
následovaly. Jungmannův překlad Pliniových dopisů o výbuchu Vesuvu, v nichž 
synovec známého přírodovědce popsal jako očitý svědec celou katastrofu, 
cituje ještě o desítky let později Josef Pražák (1903) a Josef Stejskal doplňovala   
(1913). 

S překlady souvisela – kvůli obsahové přesnosti, která doplňovala vědeckou 
akribii – i větší poptávka po publikacích o životě, náboženství atd. v Římě. 
Zájem o anticku život a antické reálie vedl na jedné straně k poptávce po 
knihách a reáliích, na druhé straně ke zvýšenému zájmu o sbírání předmětů a 
pátrání po jejich historické a umělecké hodnotě. Se šířícími se zprávami o 
pompejských vykopávkách sílily i snahy najít cesty, jak se na vlastní oči 
přesvědčit o všech nálezech, které vyvolávaly tak eminentní zájem různých 
společenských vrstev po celé Evropě. Češi se k cestovatelům do Itálie a Neapole 
připojili poměrem jako první – poměrně krátká – vlna přišla s návratem 
Bourbonů na neapolský trůn v roce 1815.  

Otázky a úkoly: 

1. Uveďte příklady tematizace italské cesty v české novočeské literatuře. 

2. Představte podoby české recepce a reprezentace antické kultury. 

3. Vyjmenujte specifika Polákova zobrazení Itálie. 

4. Srovnejte Polákovu Cestu do Itálie s Goethovou Italskou cestou. 

 

  



Jaromír Neumann: Itálie (1969; 1978, 1979) 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00548fs (Citováno dne 17. 6. 2013) 

http://www.thegrandtour.it/ (Citováno dne 17. 6. 2013) 

 

*Olmi, Ermanno: Rozhovory. Příbram, Svatá Hora: Camera obscura, 2012, s. 

234.  

 Stendhal, a stejně tak i Goethe, uskutečnili svoji cestu do Itálie 

způsobem, že si nenaplánovali prohlídku Florencie, Urbina nebo Neapole. Oni si 

nepřipravili podklady, které by nezkušenému cestovateli mohly být užitečné. 

Ani já, kdybych měl jet do Prahy, nevyhledával bych informace o všech místech, 

které bych tam měl vidět. Jel bych prostě do Prahy a pak, jak bych to řekl, šel 

bych vstříc městu a dovolil bych mu, aby i ono vyšlo vstříc mně. Pak bych 

nejspíš objevil místa, která by mě zaujala. Až potom bych si přečetl průvodce a 

snažil se pochopit, co jsem viděl. Zachytil bych tak řečeno fotografii Prahy, 

nikoli její malovaný portrét. Když má někdo udělat můj portrét, zaujmu určitou 

pózu, učešu se, vezmu si pěkné sáčko, nastavím tvář vhodnému světlu. Ovšem 

většinou, nebo spíš nikdy takový portrét nevystihne moji skutečnou osobnost. 

O fotografii se však říká, že zachycuje okamžik, zlomek, často tisícinu sekundy, 

která zachytí lidskou duši. Pro mě je to tak se vším, s městy, s kulturou, 

s uměním i s filmy. Jdu tomu všemu vstříc bez předsudků.     

Otázky a úkoly: 

1. Charakterizujte podstatu Grandt Tour (kavalírské cesty). 

2. Jak rozumíte pojmu kulturní cesta? 

3. Kterým projevům italské kultury věnuje Neumann pozornost? 

  

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00548fs
http://www.thegrandtour.it/


Jaroslav Maria: Italie (1925); Itálie a my (1932) 

 

*Maria, Jaroslav: Já : vlastní životopis. Praha: Nakladatelství Jan Voves, 1942, s. 

99-100. 

Pozn.: Maria rukopis vlastního životopisu zpovědního charakteru předal na 

sklonku roku 1941 nakladateli. Text byl vysázen, avšak po Mariově zatčení za 

heydrichiády byla sazba rozmetána a zachoval se pouze kartáčový otisk. Má 

vročení 1942. Vycházíme z dochovaného výtisku, který je k dispozici v autorově 

pozůstalosti v LA PNP v Praze. Pochází z daru autorova synovce Jiřího Mayera, 

který jej obdržel od jakéhosi sazeče. 

 Začínaje první výpravy za italským uměním, byl jsem již znamenitě 

poučen, neboť předcházelo nespočet dlouhých, tichých večerů ve všech ročních 

dobých, kdy jsem sedě ve své houpací židli v koutku u kamen, četl a pozoroval 

v nadšení ovšem neumělé obrázky. Ale to, co jsem měl pak v Italii spatřit, bylo 

prozkoumáno dokonale. 

 Měl jsem zato, že, jsa vyzbrojen jako správný voják, budu se jen dívat a 

všechno bude jasné. 

 Ach, jaké zklamání! Jaká, ovšem nádherná, hluboce významná šalba! 

Bohudíky! Neboť když jsem takto jako školák poučen předstoupil před některý 

obraz, chrám nebo sochu – náhle bylo všechno jiné. Viděl jsem najednou 

jinýma očima, chápal jiným citem i jiným rozumem. Musil jsem si – a s jakým 

nadšením jsem tak učinil! – tvořit svůj vlastní úsudek. Leč nikdy není takový 

soud pevný a nezměnitelný. Vždy je jiná nálada, vždy jsi starší a zkušenější, vždy 

máš jinou společnost nebo jsi – a já byl přečasto – sám. Dnes jsou v mé 

knihovně krásně zařazeni všichni ti Mutherové, Cavalcasellové, Wildtmanové, 

Springerové, Burckhardtové, Meyer – Grӓfové, Wirthové, Štechové, je tu 

Milanesi, Vasari a co jiných, vzpomínám dávných, kouzelných dob, kdy jsem 

odtud čerpal a všemu, co jsem zde našel, věřil jako slovu božímu. Všichni to 

mínili dobře, ale všichni poctivě lhali, neboť každé oko je jinak ostré, každé je 

řízeno jiným duchem nejen obecným, ale i duchem okamžiku. Jistě třicetkrát 

jsem vstoupil do kaple Mediceů ve Florencii a postavil se před Michelangelovu 

Noc. A vždy bych mohl napsat něco jiného, rozdílného. Protože z toho 



obecného, jen duchovního dojmu by se dalo vybrati sta, tisíce slov, snad 

moudrých, jasných, ale proti celistvému uchvácení jalových a hloupých. 

 Výdech uměleckého díla je vždy dvojí: trčí v určité dokonalosti pevně, ale 

dojímá vždy jinak podle okamžitého rozpoložení lidského, podle znění našeho 

srdce.  

 

 

Srovnání vizuální stránky „klasického“ bedekru a 

Mariovou cestopisnou příručkou. 

Baedeker history 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=baedecker&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESvMIkrXY031kM&tbnid=WHP8j0NdA5XlNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emforster.info/pages/angels.html&ei=hfW-UcGdIcm7OYHogcAK&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNGUoYAS7AiRUq8AYIZhms-UIt1SVQ&ust=1371555579296884


The start of a publishing legend - The sons of Karl Baedeker - Pre-war 
success - The end of the "classical" Baedeker era 

The history of the Baedeker publishing firm is to a great extent also that 
of the Baedeker family. The family could trace its publishing credentials 
back to Dietrich Baedeker, born in Bremen in 1660, who became a 
printer in Bielefeld. But the man who made the family name 
synonymous with good guide books (to the extent that, to this day, 
certain types of guides to all kinds of subjects are frequently described 
as “a Baedeker of” something or other – including “decadence”, “the 
soul”, “the fantastical”, “vegetables” and “commercial polymer blends” 
to mention just the first five to come up on Google), was Karl 
Baedeker.  

Karl was born in Essen on 3 November 1801 into this bookselling and –
publishing family. In 1817, he left home to go to Heidelberg for a 
university education but also to work as an apprentice in the books 
trade. He also spent some time for this purpose in Berlin.  

The start of a publishing legend 

On 1 July 1827, still only 25 years of age, he set up his own firm in 
Coblence (Koblenz) at the confluence (which is how the city got its 
name from the Romans) of the Mosel and the Rhine. In 1832, Baedeker 
took over the stock and business of another dealer called Friedrich 
Röhling. One of Röhling’s bestsellers was a tourist guide to the most 
attractive stretch of the Rhine by a Professor J. A. Klein, which he had 
first published in 1828. This book, “Rheinreise von Mainz bis Köln”, 
although not actually published by Baedeker, is the first edition listed 
on BDKR.com as it set in motion Baedeker’s guide-book empire. In 
1832, a French translation of this book (“Voyage du Rhin de Mayence à 
Coblence”) was published by Baedeker, and that was the first guide-
book actually published by the firm.  

Although during the 1830’s Baedeker published many other kinds of 
books, it seems that he became increasingly interested in guide books. 
After further editions of the Rheinreise, Baedeker followed the pattern 
of the London publisher John Murray who had started a series of 
“Handbooks for Travellers” somewhat earlier.  

By 1850, Baedeker had added a companion to the Rheinreise in the 
form of a guidebook for travellers on or along the Mosel, appropriately 

http://www.bdkr.com/history.php#thesta
http://www.bdkr.com/history.php#theson
http://www.bdkr.com/history.php#prewar
http://www.bdkr.com/history.php#prewar
http://www.bdkr.com/history.php#theend


called Mosel-Reise, as well as the most specific of all Baedekers: “Bad 
Bertrich”, detailing a small spa town in the Eifel mountains above the 
Mosel valley. (This guide only appeared in one edition, in 1847, and the 
town thus shares with London, Paris, Berlin and Athens the honour of 
having a special Baedeker guide devoted to it alone.) But there were 
also guides to Holland, Belgium, Switzerland and a big, one-volume 
guide to Germany and Austria. The publishing venture had found its 
niche and was rapidly building up its range.  

At the end of the 50’s, the Germany and Austria guide had been split 
into five, a book on Paris had been added and the range of guides in 
French had been increased too, with editions on Belgium and Holland, 
and on Switzerland. But then, on 4 October 1859 Karl suddenly died, 
not yet 58 years old.  

The sons of Karl Baedeker 

Karl Baedeker had three sons, and the oldest, Ernst (born 26 October 
1833) now took over the business. In 1861, he launched the first 
English-language guidebook, “The Rhine” – taking the competition with 
Murray onto his linguistic home ground. Also, Ernst launched the first 
volumes on Italy “Ober-Italien” and its French-language counterpart 
“Italie Septentrionale”. Then – an even greater shock than his father’s 
early death – Ernst died before having reached his 28th birthday (on 23 
July 1861).  

The second son, Karl junior, three years younger than Ernst (he was 
born 25 January 1837) now became the head of the publishing firm. 
The range expanded further. By 1869, the whole of Italy was covered in 
three volumes, a new guide to London had been published in German 
and French and, apart from London and the guides to Germany and 
Austria, all of the books were available in German, English and French. 
The third son, Fritz, now became a junior partner in the firm. The 
publishing business was so successful in its own right that it was 
decided to drop the retail book-selling activities, and they were sold off 
on 1 Feb 1870.  

Next, in late 1872, the business moved from Coblence to Leipzig, which 
had become the centre for German publishing. By 1878, the range had 
been expanded to the Near East, with volumes on Palestine and Syria, 
and Egypt. At this time, too, English seems to have overtaken French as 



the second most important language to the Baedeker business. At a 
guess this may have been because (a) there were more English-
speaking tourists and (b) the terrible Franco-Prussian war of 1870-71 
probably made books of German origin less popular in France.  

Unfortunately, the stress of it all became too much for Karl jr, who 
retired from the business. (His mental affliction later developed to such 
an extent that he had to go to an asylum in 1884, where he died in 
1911.)  

Pre-war success 

Fritz, who was born on 4 December 1844, took over the business, and 
under his leadership, the firm developed to become the non plus ultra 
of guidebook publishers. The competition from Murray was seen off. 
Guides to new regions appeared almost yearly, and the existing series 
were regularly overhauled, with new editions appearing every other 
year on average. By the end of the 19th century, 640 of the 992 
editions covered on this site had already been published, and the years 
between 1900 and 1914 saw another 233 appearing so that, at the 
outbreak of World War I, the output of the firm covered all of Europe, 
plus Russia, North America, the Near East and, the crowning 
achievement, “Indien” which covered not just the Indian subcontinent 
but also large parts of South-East Asia. There were 30 travel guides in 
German, 26 in English and 22 in French, and practically all of them had 
been revised in 1910 or later.  

Fritz’s three sons Hans (b. 29 July 1874), Ernst (b. 6 June 1878) and 
Dietrich (b. 3 October 1886) had also joined the firm by 1914 (Dietrich 
becoming a full partner in 1922).  

The economic catastrophe in Germany after the end of the war of 
course led to hardship for the Baedeker firm. The revision periods 
became longer and very few new editions were published in French 
(just 10, the last being “Allemagne – le Rail et la Route” in 1936). In 
1920 and 1921, when the publishing activities were started again, some 
editions appeared with an advertising supplement, in order to help 
with the publishing costs – something which had until then been 
unthinkable. (The advertising was soon dropped again.)  

There was also more of a focus on the home market, with a series of 
German regional guides first appearing during the 1920’s. In the 



depressed post-war economy, overseas travel had become almost 
impossible for everybody except the very rich.  

The end of the "classical" Baedeker era 

In 1925, Fritz Baedeker died and the his sons took over the 
management of the business. As times got better, more editions could 
be overhauled and the late 20’s and early 30’s saw the firm recovering 
– but then Germany’s descent into totalitarianism started having a 
direct impact even on the independently minded Baedekers, and the 
state began to request specific new editions (“Madeira” and, later, 
“Generalgouvernement” are examples of this). The texts and maps also 
sometimes had to be revised to suit the preferences of those in power.  

The outbreak of World War II stopped all activities for a while, but 
then, in 1942 and 1943 a few more editions appeared. And then, on the 
night of 3-4 December 1943, the RAF obliterated large parts of Leipzig, 
and with it, all the stocks and practically all the records of the Baedeker 
publishing house.  

This is where this site’s coverage ends, but it would be wrong not to 
mention the dedication and energy of Karl Friedrich Baedeker (1910-
1979), grandson of Fritz, who managed to re-start the firm in 1948. 
Eventually, the firm and its name was bought by Mairs Geographischer 
Verlag, which successfully continues to publish the famous Baedeker 
travel guides to this day.  

In: http://www.bdkr.com/history.php (Citováno dne 17. 6. 2013) 

Kobliha, František: „Mariova Italie“; Rozpravy Aventina 1/1925-1926, č. 8, s. 

102. 
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Otázky a úkoly: 

1. Představte genezi a charakteristické rysy baedekru. 

2. Baedekr jako literární žánr? 

3. Uveďte společné rysy a rozdíly Mariovy Italie a „klasického“ baedekru. 

 



Jaroslav Durych: Římská cesta  

Basilense. Argentinae 1594. VKOL, 25.771. 9. ročník odborné konference (11. - 12. 

října 2000) 

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 

CESTOPISY A KULTURNÍ VZTAHY (OD TEORIE K PRAXI VE VĚDĚ A UMĚNÍ) 

Miloslav Krbec 

Desátá konference Studijní společnosti pro kulturní styky ve střední a 
východní Evropě (Studienkreis für Kulturbeziehungen in Mittel- und 
OstEuropa, Lüneburg), která se konala koncem roku 1978 v Salzburgu, 
věnovala pozornost zkoumání cestování a cestopisům ve druhé 
polovině 18. a na počátku 19. století jakožto pramenům bádání o 
kulturních vztazích. Některé myšlenky, které na této konferenci zazněly, 
mají řadu styčných bodů s naším zasedáním, a proto chci na některé z 
nich právě zde upozornit. 

Justin Stangl věnoval pozornost ve studii Der wohl unterwiesene 
Passagier (Dobře poučený pasažér) historii cestování. Humanismus nám 
sice odhalil Herodota, k vlastnímu rozvoji teorie cestování však došlo až 
v 16. století. V rámci systematického poznávání společnosti a státu 
konstituoval profesor Gottfried Achenwald z Göttingen r. 1749 nový 
vědní obor, který nazval statistika. Do něho zahrnul vše, co potřeboval 
nutně znát při výkonu svého povolání každý státník (statista): musel 
poznat nejen danou zem a její obyvatele, prostředky moci a ústavy 
různých států, právě tak jako náboženství, kulturu, novější dějiny i 
vedoucí osobnosti. Tato raná statistika nepracovala ještě s čísly, ale své 
poznatky sdělovala především pomocí slov - ke kvantitativnímu 
hodnocení socio-politických vztahů došlo později. 

A nyní docházíme k zásadnímu zjištění: stará statistika získávala 
materiál pro poznávání sociálních skutečností především 
prostřednictvím zpráv, získaných při cestování. Staří statistikové proto 
předkládali cestovatelům, a tudíž svým informátorům, dnes bychom 
řekli dotazníky, do nichž měli zaznamenávat svá pozorování podle 
předem určeného klíče. Již od konce 16. století byla pro tento účel 
zpracována celá řada metodik cestování, které se šířily pod názvem Ars 
apodemica nebo prudentia peregrinandi. S těmito termíny se 
setkáváme i na starých katalogizačních lístcích v naší knihovně, z níž 



jsme také vybrali dvě základní příručky, vlastně dvojí vydání téhož díla: 
Methodvs apodemica a Theodor. Zvingero Basilense vyšla v Basileji 
(Basileae) r. 1577 a jejím prvním majitelem byl Conventus Gradicensis. 
Štrasburské vydání téhož titulu (Argentinae 1594) Catalogo Brunae 
inscriptus Anno 1650 se také nachází v naší knihovně. Titulní listy 
otiskujeme v příloze. Četné marginálie v obou dosvědčují, že příručky 
šly takříkajíc z ruky do ruky. 

Na rozdíl od závěrečné studie citovaného sborníku, která byla doposud 
předmětem našeho zájmu, pojednává úvodní studie Gerta Robela 
Reisen und Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung (Cesty a 
kulturní vztahy v době osvícenství) ze zcela jiného hlediska. Autor 
poukazuje především na skutečnost, že se od dob Descartesových 
změnil zásadně především cíl cestování: cesty za zábavou vystřídaly 
cesty za vzděláním. S tím pak souvisely nové požadavky na cestování: 
bylo třeba zajistit především bezpečnost a financování cestování, nové 
požadavky byly vznášeny na kulturu cestování, na budování silniční sítě, 
na vytváření informačních sítí všeho druhu. Soudobé příručky doslova 
varovaly cestovatele před neznalostí cizích jazyků. Tehdy také vznikla 
první cestovní kancelář - Cookova - která brzy ovládla celý kontinent. 

Autor končí své úvahy o cestování konstatováním, že fenomén 
cestování zasáhl, i když ne všude stejnou měrou, všechny vědecké 
obory. 

Zatím se všude hovořilo o poměru cestování k vědě resp. k obchodu 
apod., my bychom chtěli otevřít problematiku cestování a umění. Pro 
stručnost začneme od příkladů: Na jedné straně to byly knihy, které své 
čtenáře přímo vyprovokovaly k cestováníí, na druhé straně cestování 
inspirovalo k vytváření nových uměleckých děl nebo se stalo přímo 
jejich integrální, téměř neodmyslitenou součástí. Zde tedy příklady: 

Byla to kniha... jednající o životě a smrti asi čtyř set lidí, kteří pozbyli 
života hlavně pro svou příslušnost k Tovaryšstvu. Takto začíná svou 
knihu Římská cesta Jaroslav Durych (cituji melantrišské vydání z r. 1933) 
a pokračuje: Tu knihu napsal P. Matyáš Tanner... Jsou v něm [tu již 
hovoří Durych o konkrétním svazku z olomoucké knihovny] obrázky od 
Karla Škréty... I bylo se obírati touto knihou téměř půl roku... a byly z ní 
činěny výpisky přehojné. Pak se obnovily v paměti různé temné obrazy, 
viděné ve španělských katedrálách... Poněvadž některé věci vzbudily 
zájem o podrobnosti, bylo pátráno dále a poněvadž každé pátrání je 



nesnadné... zdálo se, že by bylo nejlépe zajeti do Říma , kde v 
památkách jednotlivých řádů řeholních asi by se našlo, co snad ve vlasti 
není. [podtrženo námi]. V našem případě začíná tedy cestování knihou. 

U Durycha jsou však daleko častější případy opačné. Představa o 
podobě připravovaného díla vyvolává u Durycha potřebu seznámit se s 
místy, o nichž bude psát. Že je to však někdy nadmíru těžké, 
poznáváme z Durychovy cestopisné črty Chrám kartouzský (Toulky po 
domově, Kuncíř 1938): Lidí, kteří přicházejí dobrovolně do Kartouz, jest 
prý velice málo a také vstup do těch míst není tak zhola snadný a 
jednoduchý. Bylo mi nutno do Kartouz přijíti stůj co stůj, i kdybych se 
byl měl tam nechat zavřít pro hrdelní zločin, na rychlo spáchaný jen za 
tím účelem, abych se do Kartouz dostal. A když se pak Jaroslavu 
Durychovi poštěstilo, že se vám tato vrata otevrou ať jako zločinci nebo 
jako člověku, který obdržel svolení, vcházíte do jiného světa. A tak 
dospěl Durych, když přešel vězeňským dvorem a když si prohlédl 
ponurý kartouzský chrám, ke kýženému cíli: A před tímto oltářem jako 
na místě čestném jest či byla krypta vévody frýdlantského. Sem přišel 
před dvěma sty devadesáti lety švédský generál a dal si otevřít kryptu 
valdštejnskou. Na jiném mu nezáleželo. Těch několik málo uměleckých 
předmětů, které zde mohl viděti, nebylo mu ničím proti tomu, za čím 
přišel. Nohy mrtvého byly přelomeny už v Chebu od furýrů 
buttlerských, aby se dlouhá mrtvola vešla do krátké rakve. Mohl si 
švédský generál dělati posměch z kartuziánů a vykouřit je odtud, ale 
měl svůj cíl svrchovaný. Hlava a pravá ruka generalissimova putovala 
jako vítězná kořist do Švédska, zbytky byly vráceny k rakvi paní 
Lukrecie, aby se pak přestěhovaly po zrušení kláštera do Mnichova 
Hradiště. A kartuziáni, svítíce si o půlnoci svými malými lampičkami na 
žaltář, odříkávali pomalu hlasem kapek v podzemních jeskyních: Dixit 
Dominus domino meo. Klid vesmíru nebyl ničím otřesen. Zbytečno jest 
za živa pečovati o hrob. Ať mrtví pochovávají mrtvé. I když je Durychův 
cestopisný záznam velmi působivý, není to nic proti tomu, co doslova 
rozpoutal v jednom z triptychů menší valdštejnské trilogie Rekviem...  

Posléze věnujeme stručnou poznámku větší valdštejnské trilogii - 
Bloudění - ač by měl být právě zde náš zájem největší. Právě zde se totiž 
stékaly praménky jednotlivých cest, poutí či toulek, až vyústily v 
mohutný tok bloudění, v bloudění nejen hlavních hrdinů, ale i celých 
armád od Španělska přes Německo do českých zemí. Stručnost je na 
místě proto, že by náš rozbor zabral příliš mnoho času především pro 
svou komplikovanost. Vždyť už sám titul Bloudění naznačuje, že cesty, 



které musel autor vykonat již dávno předtím, než začal své dílo psát, 
byly složité - to ostatně dosvědčuje i sám titul cestopisných črt Plížení a 
pouti. 

Ve svazku vydaném Kuncířem r. 1932 se týkají našeho tématu pouze 
části Plížení Německem a Pout [sic!] do Španělska, předposlední část 
Valdštejnův kraj byla již otištěna v knize předešlé. 

Prvním městem, které zaujalo Durycha v Německu v souvislosti s 
připravovaným dílem, byl Štralsund, klenot moře, klenot středověku, 
kde nalezl právě to, co hledal. Mají tam takové divné a tragické ulice s 
poťouchlými jmény jako Mordýřská ulice, Židovská ulice... Papeženská 
ulice a což mne dojalo nejvíce, byla tam též Unnütze Strasse, což 
znamená asi jako Zbytečná, Ničemná. a když pak na jedné z nich spatřil 
tři ohyzdné báby a když se pak jedna z nich na něho usmála a druhá 
divným hlasem zvolala: Komm her!, octl se rázem v XVI. století, tedy v 
době, kterou ve Štralsundu hledal. V této epizodě je sice mnoho 
subjektivního, ale člověk prostě někdy najde to, co právě hledá. a když 
pak básník vyjel na moře, rezavé plachty, s nějakou tou záplatou, mu 
připomínaly staletí. Rybářské lodi s hnědými záplatami mu dokonce 
připomínaly zaschlou krev z valdštejnských furáží. V Magdeburku to už 
bylo jiné: tam hned ráno vyhledal cíl své cesty, magdeburský dóm, na 
jehož věži a v křížové chodbě pobyl asi dvě hodiny. Na závěr pak 
poznamenává: Tilly sice vypálil Magdeburg důkladně... Zdá se, že z 
požáru magdeburského vyvázly jen ty rodiny, kterým zbyla milost 
úsměvu. 

A zase zde máme příklad, jak básník z jemné patiny přítomnosti 
vykřesal ve svém díle přímo apokalyptické hrůzy požáru Magdeburgu. 
Odtud pak vede Durycha cesta do Lipska, které se mu připletlo do cesty 
jen jako nutné zlo. Hledal totiž další cíl své pouti - Lützen. Na dalších 
stranách se Durych dokonce zaplétá do starých českých názvů těchto 
míst: objevují se zde Lipště a Liceň. To byl poslední reelní cíl mé pouti 
Německem a když jsem se u něho ocitl, byl jsem zděšen, rozhlížel jsem 
se kolem dokola a nechtěl jsem věřiti tomu, že bych mohl být tak 
strašně podveden. a co se tak strašného stalo? Když jsem před lety 
seděl v Užhorodě, znal jsem liceňské bojiště velmi dobře. Mohl jsem 
správně nakreslit celý plán, terén i situaci. Hledal jsem větrný mlýn, 
hledal jsem šibeniční vrch, hledal jsem svahy a úvaly. Ne, toto nemohlo 
býti liceňské bojiště, snad jest ještě více Licní v Německu a snad jsem 
sem zajel fatálním omylem. Nikde ani nejmenší vlna terénu... Silnice, 



vroubená stromy, a potok, hlídaný vysokými smutnými olšemi, to bylo 
to jediné, co tu běželo a teklo právě tak jako r. 1632. a tak zůstala 
básníkovi jen imaginace: S tesknou melancholií jsem skládal zase 
valdštejnskou baterii, kterou jsem si chtěl rozestavit u větrného mlýna 
nalevo od silnice... Nic zde již nezbylo z historie, jen ten tmavý kámen a 
i o tom jsem zapochyboval, není-li to falsifikát. 

A tímto způsobem bychom mohli pokračovat i ve Španělské pouti ...  

LITERATURA 

Reisen und Reisenbechreibungen im 18. und 19. Jahrhundertals Quellen der 

Kulturbeziehungen, hrsg. von B. I. Krasnobaev, Gert Robel und Herbert Zeman 

(= Studien zur Geschíchte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa VI.), 

Berlin 1980.  

Tanner Matěj, Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem 
militans, in Europa, Africa, Asia, et America... Sive vita et mors eorum, 
qui ex Societate Jesu in causa Fidei et Virtutis propugnate, violenta 
morte sublati sunt, Pragae 1675.. 

Theodorus Zwinger, Methodvs apodemica, Basileae MDLXXVII. 

Teodorus Zwinger, Methodvs apodemica, Argentinae MDLXXVII. 

Jaroslav Durych, Římská cesta. 

Jaroslav Durych, Toulky po domově. 

Jaroslav Durych, Plížení a pouti. 

Obrazová příloha 

1. Methodvs apodemica a Theodor. Zvingero Basilense. Basileae 1577. 
VKOL, 25.788. 

2. Methodvs apodemica a Theodor. Zvingero 



 
 

 

In: http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/9--rocnik-

odborne-konference/clanek/cestopisy-a-kulturni-vztahy--od-teorie-k-praxi-ve-

vede-a-umeni-/ (Citováno dne 13. 5. 2014) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Uveďte příklady Durychovy italské inspirace v jeho díle. 

2. Pojmenujte autorův vztah k individualistickým konceptům umění 

prezentovaný v jeho Římské cestě. 

3. Jaké byly Durychovy motivace pro vydání se na cestu do Itálie a jakou roli 

v nich sehrál P. Matyáš Tanner? 

  

http://www.vkol.cz/img/konference/9/1001.gif
http://www.vkol.cz/img/konference/9/1002.gif


Karel Schulz: Kámen a bolest 

*Buonarroti, Michelangelo: Oheň, jímž hořím (přel. Jan Vladislav). Praha: Mladá 

fronta, 1999, s. 22; 24; 25; 20. 

Zaznamenávám, že se mi dnes 6. března 1474 narodilo dítě mužského pohlaví, 

kterému jsem dal jméno Michelagnolo; narodilo se v pondělí ráno mezi čtvrtou 

a pátou hodinou v Caprese, kde jsem podestou, a pokřtěno bylo dne 8. Téhož 

měsíce v capreském kostele sv. Jana. Jeho kmotry byli don Danielo, syn pana 

Bonaguida z Florencie, rektor od sv. Jana v Caprese, don Andrea, syn [jméno 

chybí] z Poppi, rektor klášterního kostela z Dicciana, Giovanni, syn Nanniho 

z Caprese, Jacopo, syn Francesca z Casuccia, Marco, syn Giorgia z Caprese, 

Giovanni, syn Jacopa del Ansuino z Caprese a notář pan Bartolommeo, syn 

Syntiho del Lanse. Připomínám, že den 6. března 1474 je počítán podle 

florentského způsobu od vtělení Páně, což je podle římského způsobu od 

narození Páně rok 1475. 

Záznam umělcova otce Lodovica Buonarrotiho; umělec sám, ač pokřtěn 

Michelagnolo, se podepisoval Michelagniolo a do dějin vstoupil jako 

Michelangelo. 

 

1488. Zaznamenávám, že já Lodovico, syn Lionarda, syna Buonarrotova jsem 

dnes 1. dubna dal svého syna Michelagnola do učení k Domenicovi a Davidovi 

[Ghirlandaiovým], synům Tommasa, syna Curradova na tři následující roky za 

těchto úmluv a podmínek: řečený Michelagnolo se bude u uvedených po 

řečenou dobu učit malovat a vykonávat zmíněné povolání a všechno, co mu 

poručí, a řečený Domenico a David mu za ty tři roky dají 24 početních florénů, a 

to první rok 6 florénú, druhý rok 8 florénů, třetí 10 florénů, celkem 96 lir. 

Dodatek: 

Dnes 16. Dubna dostal řečený Michelagnolo 2 zlaté florény ve zlatě. Já 

Lodovico, syn Lionardův, jeho otec, jsem obdržel 12 lir 12 soldů, jež mu byly 

vyplaceny. 

Záznam umělcova otce Lodovica Buonarrotiho. 

 



Vole už z toho lopocení mám / tak jako kocour někde v Lombardii, / či kdekoli, 

kde špatnou vodu pijí,/ jak pořád břicho k bradě vypínám. //  Vousiska k nebi, 

vyvrácený týl / na samém hrbu, prsa ptačí stvůry; / a jak ten štětec pořád cáká 

shůry, / už mi tvář celou štědře vydláždil. // Kyčle mám vražené až do panděra / 

a zadek hřbetu rovnováhu dělá, / když slepě šmátrám nohou sem a tam. / 

Vepředu se mi kůže hezky dlouží / a vzadu zase zkracuje a ouží: / jak syrský luk 

se celý napínám. // A tak i mozek sám / rodí jen zmetky, na víc nemá síly: / 

těžko se z křivé hlavně rovně střílí! / A proto braň, můj milý, / mé mrtvé dílo a 

mou pověst s ním: / já nejsem malíř a sem nepatřím! 

Při malbě sixtovy kaple v letech 1502-1512; verše psané pěkným mladistvým 

písmem provází po pravé straně kresba stojícího nahého muže, jak maluje nad 

sebou jakousi postavi. Na rubu přípisek: „Giovannimu, tomu z Pistoje“, tj. 

Giovannimu di Benedetto, literátovi a úředníku florentské vévodské vlády.   

 

Michelangelo se zrodil pro poezii, byl to lyrický básník do hloubi duše; vyrostl v 

paláci básníka a přítele básníků [Lorenza Medicejského]; v Bologni byl hostem 

milovníka poezie [Gianfrancesca Aldovrandiho], kterému denně předčítal z knih 

básníků; od mládí mu byli důvěrně blízcí Dante a Petrarca. V Dantovi našel svou 

představu přísného a hrdého křesťanství, které pak znovu objevil v drsné 

výmluvnosti Savonarolově, v Petrarcovi málem asketický pesimismus, který tak 

dobře odpovídal rázu jeho ducha. V Dantovi nacházel uspokojení i jeho 

sochařský génius, jeho prahnutí po důrazu, smělosti, kyklopství, které se už 

zřetelně projevovalo v jeho pracích: jeho vzdorovitý David je v lecčems příbuzný 

s Kapaneem [rouhačským řeckým králem, o němž je řeč v 14. zpěvu Pekla], jeho 

Otroci se budou ve sých postojích inspirovat odsouzenci Pekla a Očistce. 

Z Petrarky zase pramení ten jemný smutek, kterým se budou vyznačovat 

některé obličeje Sixtovy kaple a medicejských náhrobků, ta zpola smyslná, 

zpola bolestná patetičnost, která patří k nejpřesvědčivějším kouzlům 

michelangelovských postav. Buonarrotiho umění navazuje nejen na Donatella a 

Jacopa della Quercia, ale i na básníka Beatrice a pěvce Laury. 

Giovanni Papini, 1962 

Ale i kdyby Michelangelo nevytesal nikdy ani jedinou sochu, nenamaloval ani 

jedinou postavu, nenapsal ani jediný verš, už jen sám jeho listář (pokud by byl 



v takovém případě sebrán) by mu zajistil místo v našich dějinách. V těch 

aretinovských dobách, kdy si snad každý, kdo se těšil trošce proslulosti, troufal 

na svazek řádně vybavených a důstojně adresovaných dopisů, představuje 

Buonarrotiho korespondence, která se tomu vymyká, hotový zázrak. Těch, 

s nimiž si píse, je velmi málo a jsou neznámí – příbuzní a pár důvěrných přátel; 

z významných osobností jen ty, k nimž měl umělecké závazky. Jde vždy o věci 

naléhavé, probírané s drsnou, občas až hněvivou tručností. Je sice škoda, že 

v nich není citových výlevů a rozptýlení, tomu se při své povaze poddával vždy 

nerad, ale i tato stručnost stačí, abychom v jistých záblescích jeho hrdosti, 

mravního rozhořčení a zbožnosti zahlédli člověka. Těžko říci, do jaké míry 

miloval svou rodinu, je však jisté, že byla pro něho posvátná jako cosi božského 

a že jeho výčitky i projevy lásky k ní byly prodchnuty šlechetností. Jaká propast 

mezi dobrem a zlem! (Třebaže nechybí ani pár šlehů na adresu rivalů, ať už se 

jmenovali Raffael nebo Bramante.) Dopisům podobně jako veršům je vlastní 

psychologická důvěrnost bez okázalých barev, plastických obrazů a básnických 

odboček. Že v renesanci převládal kult formy nad podstatou a estetismus občas 

nad mravním cítěním, je v jistých případech možná pravda; ale co pak říci, když 

čteme Michelangelovydopisy? 

Giuseppe Toffanin, 1929 

  

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=590 (Citováno dne 17. 10. 

2013) 

http://www.csfd.cz/film/19952-ve-sluzbach-papeze (Citováno dne 17. 10. 2013) 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html (Citováno dne 2. 9. 

2014) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Uveďte příklady tematizace životních osudů Michelangela Buonarrotiho v české a 

světové literatuře. 

2. Seznamte se s Michelangelovými literárními projevy kupř. v překladech Jana 

Vladislava. 

3. Jakou funkci plní michelangelovský příběh v Kalistově románu? 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=590
http://www.csfd.cz/film/19952-ve-sluzbach-papeze
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


  



Karel Hynek Mácha: Deník na cestě do Itálie 

*Grebeníčková, Růžena: „Deník na cestě do Itálie“; in idem: Máchovské studie 

(usp. Michal Špirit). Praha: Academia, 2010, s. 118-122. 

 Prvního dne putování, dne 4. 8. 1834, je v Deníku zapsán pod heslem 

Dějství z hornictví tento pasus: „Půlnoční šichta. Sejítí. Krajina. Modlitba. Lezení. 

Vtom volá přední: Není ho! A spadna letí dolů. Druzí jednohlasně: Chraň Bůh! 

Chraň Bůh! Není ho! Odpovídají vzdálenější šachty.“ Ještě Janský uváděl místo 

do spojení s verši ze Zápisníku „Otec vzpomene rodině“, pod nimiž stojí 

„Bestigung des Bergs. Sturz vom Felsen in die Tiefe“. Dnes se nepřičítá váhy 

domněnce Krčmově, který sveden patrně slovem „dějství“ – Jungmannův 

Slovník pro ně uvádí než „jednání, akt dramatu“ – viděl v zápisu náčrt 

k zamýšlené práci – dramatu? – z hornického prostředí. Autor komentáře 

k tomuto místu soudí, že Krčmův dojem není ničím podložen. Namísto toho 

nabízí vysvětlení analogicky podle zápisu „Unteršperk. (Blaník německý)“ z 12.8. 

při přechodu přes Bavorsko a „Spinnerin am Kreuz“, zápisu učiněného na cestě 

od Badenu do Vídně, že si Mácha zapsal příhodu z ústního podání. „Patrně 

záznam zaslechnutého vypravování o důlním neštěstí,“ navrhují vysvětlení k 

„dějství z hornictví“ editoři. 

 Číst Deník na cestě do Itálie, porozumět mu znamená mít neustále na 

zřeteli místo, předmětnou scenerii, v níž byly zápisy pořizovány, dále zeměpisné 

vzdálenosti, vše, co je v zápisech nevysloveno a co se jen předpokládá. Neboť 

slovo ze sebe vydává zcela jiné informace, zkusíme-li rekonstruovat 

geografickou, místní situovanost, v níž bylo vysloveno, vztahy kusých, 

jednoslovných záznamů vstoupí do nových významových souvislostí, jakmile 

vezmeme na vědomí denní rozvrh, délku úseku, kterým Mácha prošel, krajinné 

zvláštnosti a pohledy, které se mu po cestě naskýtaly, posléze, v neposlední 

řadě, konfrontujeme-li cestovní poznámku se souvislým dějem, jaký je za ní, 

s aktem pochodování, chceme-li. Uveďme jako příklad, že čtenářům i literárním 

historikům, kteří nebrali nikdy vytčené činitele předmětné situace Máchova 

Deníku na zřetel, zcela uniklo, že Máchova severoitalská cesta není prosta jisté 

záhadnosti, nebo alespoň zápletky, vždyť ani jeden z vykladačů si nepřdstavil, 

jak prudce a nelogicky se odchýlí oba čeští poutníci z cesty za Brennerem, 

pokračující stále dále přímo směrem na jih a vedoucí do Benátek přes Veronu. 

Dvacet kilometrů před Brixenem odbočil Mácha zpátky na sever, stoupal 



nanovo vzhůru do hor, z nichž právě sestoupil. Tento obrat u pevnosti 

Franzensfeste je nevysvětlitelný, nevíme-li z místních ukazatelů, že Mácha se 

v tomto bodě rozhodl pro druhou z možných cest, pro prastarou „horskou“ 

cestu dolomitskou. Soudy literárních historiků – Arne Nováka, Thona -, že na 

Máchu nezapůsobila klasická krajina severoitalská, se ukazují ve světle 

přesného čtení Deníku bezpředmětné. Jednak i z lapidárních zápisů, 

vztahujících se k území benátskému – „Ceneda, Conegliano atd. Vlašské 

živobýtí“ -, lze vyčíst na místě samém víc dojmů, než se zdají slova prostě 

obsahovat, jednak vede severoitalská trasa pouti až na poslední, vlastně 

nedlouhý úsek, kdy se sestoupí do benátské nížiny, výhradně horami – po 

Dolomitech následuje úpatí Alp a znovu pohoří alpských výběžků. Vizuální 

dojmy při putování dolomitskými Alpami – s jejich „obrzy od přírody po skále“, 

s jejich barevností – se na sebe vrství a nemohou být překonány úsekem od 

Cenedy do Trevisa. Stojíme však před otázkou, zda Mácha volil starou horskou 

cestu až po sestupu z Brenneru, tedy během putování, nebo zda měla jeho pouť 

od začátku svůj skrytý plán. 

Na něco z této záhady narazíme však již v prvním citovaném zápisu 

Dějství z hornictví, týž den, kdy Mácha se Strobachem vyrazili z prahy. Teprve J. 

Hertl přišel na to, že Deník není ihned na počátku prost záplety podobné té pod 

Brennerem. Hertl si klad otázku, proč šel Mácha z Prahy nikoliv přímo a logicky 

přes Benešov, ale oklikou přes Jílové a Sázavu. Hertl tak chtěl okázat, že v srpnu 

roku 1834 byla vzpomínka na Marinku Stichovou tak živá, že se básník raději 

zdaleka želetínským hájům vyhnul (Hertl, Jan: Mácha a Márinka ze Želetínky, in 

Slovesná věda 5, č. 5, 1952, s. 194). I toto vysvětlení dává nahlédnout, jak se při 

čtení kusých záznamů tápe, co počít s jejich výkladem. Hertl však svou 

domněnkou přispívá k osvětlení místa, v němž komentátoři problém ani 

nepostřehli. Oklila přes Jílové souvisí se zápisem Dějství z hornictví. Lze odkázat 

k Flajšhansovi, který doložil, jak Mácha používá některých slov po svém, 

posunuje jejich význam, a můžeme analogicky podle Marinky, kde je kapitola 

označena jako „dějství“, číst význam zápisu o hornictví souhlasně s označením 

páté kapitoly Novalisova románu pojednávající o hornictví. Jejím hrdinou – 

Jindřich potkává na své pouti kupce, ženu z Východu atd., každému z nich je 

věnováno po kapitole a každému se dává slovo – je starý horník ze stříbrných 

dolů, který kutal v Čechách u Jílového (Eula!). Vyprávění horníkovo je pro nás 

zajímavé i proto, že nalézáme jeho ohlas v Pouti krkonošské, utkvělý na místě, 



kde se měří vzdálenost poutníkova od milované dívky horami a řekami – „hor 

množství a patero řek“ -, detail, podle kterého týž J. Hertl mínil identifikovat 

dívku jako Marinku Stichovou (tamtéž: 197-198). I v horníkově vyprávění o 

putování do Čech se cesta ze severu měří řekou. Nadto začíná vyprávění 

horníkovo o prvním sestupu do šachty líčením modlitby, nepřehlédneme-li, že 

se na tomto místě v textu několikrát zdůrazněně opakuje hornický pozdrav 

„zdařbůh“. 

Komentář k třetímu svazku vysvětluje obšírně u hesla Unteršperk 

(německý Blaník), že Mácha si zaznamenával místa, na něž byl upozorněn 

ústním podáním. Editoři se tu dovolávají Hertlova článku o blanické pověsti 

z roku 1964, v němž se upozorňuje na pověst v souvislosti s Poutí krkonošskou, 

tj v Pouti se spatřuje reminiscence na anonymní mrtvé mnichy uvnitř hory 

(Unteršpekru). Hertl našel tuto složku pověsti v Massmannových Bayerische 

Sagen I. K tomu podává komentář vysvětlení a uvádí původní vydání pověsti, 

aby posléze dodal: „Protože není pravděpodobné, že by byl Mácha mohl 

z ústního vypravování během své cesty poznat pověst v jejím úplném, 

podrobném znění, nezbývá než předpokládat, že ji poznal ve zmíněném 

brixenském tisku nebo ve sbírce Massmannově. (Kromě toho sama stručnost 

záznamu napovídá, že Mácha podání o Unteršperku znal před italskou cestou a 

že si je na místě připomněl)“ (Dvořák, Karel – Skřeček, Rudolf: Komentář, K. H. 

Mácha: Literární zápisníky, deníky, dopisy, ed. Karel Janský, Karel Dvořák a 

Rudolf Skřeček. Praha: Odeon, 1972, Spisy KHM, sv. 3, s. 468-469, zdůr. RG). Je 

poněkud krkolomné vidět v záznamu Dějství z hornictví odkaz k ústnímu podání 

zaslechnutému cestou, můžeme-li podle návodu komentáře opakovat, že 

Mácha znal podání o Jílovém – Novalisův román! Jako pilný čtenář nepřešel 

kapitolu o hornictví! – před italskou cestou, že si ji na místě připomněl a 

dokonce že podle ní zacházku přes Jílové volil. Po tom, co bylo řečeno 

v předchozím úseku o Tomíčkově kritice a Jeanu Paulovi, připadá nám též 

důvěrně známá ta část záznamu, jež se týká ozvěny „není“, spojené sémanticky 

se slovem „Bůh“ z hornického pozdravu. Spíše se lze ptát, proč si literární 

historie této „hry“ s ozvěnou, tak kardinální pro Máchu, až dosud nepovšimla. 

Kapitola o hornictví poutala ostatně odjakživa právě básníky. Bohužel, 

Máchův Deník na cestě do Itálie nebyl ve svých významech přečten. Jak jinak si 

vysvětlit, že záznamy lokalit, kterými Mácha prošel za českou hranicí, jsou ve 



starém komentáři Janského i v dnešním třetím svazku vysvětleny prostě jako 

„obce v Horních Rakousích“, aniž by se dbalo toho, že jen pro úsek do Lince se 

vesměs vztahují k těm místům – a výhradně k těm místům -, které souvisejí se 

slavnou českou historií a vytvářejí souvislou řadu označení, v níž lze snadno 

tušit jistou intenci po cestě chodci sledovanou. Ba máme za to, že výchozí bod 

v Jílovém, to, že si Mácha „na místě připomněl“ Novalise, má dokonce význam 

poněkud dalekosáhlejší i pro celou italskou cestu. 

Deník na cestě do Itálie nám tedy otevírá sérii důkazů, jež možno pro 

Máchovu znalost Novalise v jeho spisech a písemnostech dále vést. Jsme 

ochotni v nich pokračovat, končíme v okamžiku však tento příspěvek. Měl 

ověřit prostřednictvím „roviny literární“ jedno datum z Máchovy biografie, 

Sabinovu zprávu o četbě Jindřicha z Ofterdingen.  

Odtud, z „roviny biografické“, máme-li použít výrazu editorů, lze jít 

nazpět, k názoru Arne Nováka na literární zařazení Pouti krkonošské a zhodnotit 

plně jeho studii z roku 1911. 

Tím se dostáváme k poslední poznámce: Králíkův obraz básníka 

pozitivního a zdatného v občanském i soukromém životě je polemikou proti 

upravené životní podobě Máchově ve stylu komplikované psychiky, moderního 

producentství a bohémy. Sabinova zpráva o Novalisovi neintervenuje ani do 

Králíkova podání osoby básníka, ani do verze, která básníkův život chápe jako 

vědomě esteticky koncipovaný. Zato nám přinejmenším umožňuje lépe přečíst 

mnohá temná místa z Máchových textů a zápisů. V neposlední míře naznačuje 

pak, kde má Pouť krkonošská své místo v evropském literárním proudění. Vždyť 

ani „opěvání krás přírody“, jak o něm mluví jako o základním básnickém 

východisku Máchově Králík, není než básnickým činem s hlubokým literárním 

pozadím!                                      

                                                                                                            1977 

*Koloc, Miroslav: „Dobrou noc. Vzal kalendář“; in idem: Ustavičné senzace 

poutníka Karla Hynka Máchy. Praha: Triáda, 2010, s. 118-122. 

Jedna ze čtyř koláží malířky Toyen v surrealistickém sborníku Ani labuť 

ani Lůna, vydaném k 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy, má název Dobrou 

noc. Vzal kalendář. Podtitul prozrazuje, že obě věty pocházejí z Máchova 



Deníku na cestě do Itálie z roku 1834. Jejich sousedství svou zdánlivou 

nelogičností vzbuzuje napětí. Významově neuchopitelné, a tedy tajemné 

setkání vět pak vyvolává asociace, které se v konečném výsledku obráží na 

malířčině koláži. 

Záznam o dobré noci (v širším kontextu: „Šli spat. Psal jsem. Dobrou noc. 

Vzal kalendář.“), zapsaný 28. srpna při putování Slovinskem, není v Máchově 

deníku osamocen. Předchozí den (ještě v převážně italsky mluvícím Terstu) se 

také objevuje věta o dobrém večeru, i když v poněkud jiné souvislosti: „První 

krajin s ořechy. Dobrý večer vám bude. Šli opilí.“ A do třetice, z pobytu ve 

Štýrském Hradce nacházíme v deníku latinsky psaný text, který vrcholí přáním 

šťastné noci „Felici notte“. Co asi znamenají všechny ty zápisy o dobré či šťastné 

noci, večeru? 

Mácha byl velký čtenář a obdivovatel Goethova díla. Albert Pražák 

napsal, že tento německý básník byl pro Máchu velkou hvězdou, stálicí. V knize 

Karel Hynek Mácha uvádí, že do dramatu Bratrovrah promítl básník i jas Itálie 

s vůní myrty také pod vlivem Goethovy Italské cesty. Goethe ji uskutečnil 

v letech 1786-1787 a cestopis Italienische Reise, ve kterém je zachycena, by 

mohl osvětlit smysl záznamů o dobré či šťastné noci z Máchova cestopisného 

deníku. 

Na cestě Itálií zaujala Goetha skutečnost, jak odlišně zde lidé měřili čas a 

jak toto měření ovlivňovala jejich život. Počítání hodin se podobalo způsobu, 

který se kdysi používal i v Čechách – vyplývá to ze zápisů kronikáře Bartoloměje 

Paprockého, kterého čtenář Mácha také znal. Hodiny se počítaly po západu 

slunce. První hodina začínala podle roční doby mezi šestnáctou až dvacátou 

hodinou našeho způsobu měření času. A podobně tomu bylo v Itálii. Začátek 

ohlašované noci a také půlnoc (čas, od kterého se počítaly hodiny) byly předem 

stanoveny a měnily se v průběhu celého roku. Pro časové období, které nás 

kvůli Máchovu průchodu italskou jazykovou oblastí a také jeho zápisům o 

dobrém večeru či šťastné noci zajímá, tedy pro druhou polovinu srpna a prvou 

polovinu září, platilo, že od 15. srpna byla stanovena půlnoc na šestnáctou 

hodinu, začátek noci na dvacátou. Od 1. září byla půlnoc v půl páté a noc 

začínala v půl osmé. 

    



J. W. Goethe, Italská cesta: „V zemi, kde člověk užívá dne a těší se zejména 

z večera, je příchod noci zvlášť významný. Tehdy končí práce, cestovatel se vrací 

z procházky, otec chce spatřit svou dceru doma, den se nachyluje. Co však je 

den, to my – seveřané sotva víme. Za věčné mlhy a šera je nám lhostejné, zda je 

den či noc. Neboť kolik máme času, abychom opravdu mohli pobývat a radovat 

se pod širým nebem? Jakmile však zde nastoupí noc, je úplně ten tam den, který 

se skládal z večera a jitra, prožili jsme čtyřiadvacet hodin, nová stránka se 

začíná, zvony zvoní, věřící odříkávají růženec, do světnice vstupuje služka s hořící 

lampou a říká: ‚Felicissima notte!‘ Tato chvíle se mění s každou roční dobou a 

člověk, který tu opravdu žije, se nemůže zmýlit, protože každý jeho životní 

prožitek se vztahuje k celičké denní době, ne pouze k určité hodině. Kdybychom 

chtěli zdejšímu lidu vnutit německé hodinové ručičky, uvedli bychom jej ve 

zmatek, protože jeho denní čas je co nejhlouběji zapředen do jeho přirozenosti. 

Půldruhé hodiny až hodinu před příchodem noci zahajuje své projížďky šlechta, 

směřuje po dlouhé, široké třídě Brà k Porta Nuova, touto branou ven podél 

městských hradeb, a jakmile zvon ohlásí noc, všichni se vracejí. Někteří směřují 

ke kostelům, aby se pomodlili ‚Ave Maria della sera‘, druzí zastavují na třídě 

Brà; ke kočárům přistupují kavalíři a baví se s dámami, což trvá hezky dlouho, 

nikdy jsem se nedočkal konce. Ti, co se procházejí pěšky, zůstávají dlouho do 

noci. Dnes zapršelo právě tolik, že deštíček spláchl prach; byl to opravdu 

radostný pohled, plný života.“ 

A na jiné stránce Goethe píše: 

„Jakmile statná hostinská postaví na velký kulatý stůl tříramennou mosaznou 

lampu a řekne své ‚Felicissmina notte!‘, shromáždí se všichni kolem stolu a 

rozloží listy, které přes den nakreslili a naskicovali. Hovoří se o tom, zda 

příslušný námět nebylo možno zachytit z příznivějšího úhlu, zda je vystižen jeho 

charakter, a o dalších takových obecných požadavcích, o nichž se dá uvažovat 

už z prvního náčrtu. Dvorní rada Reiffenstein umí s pochopením i autoritou řídit i 

vést tato sezení.“ 

Po těchto větách nám bude srozumitelnější logika zápisu v Máchově deníku ze 

Štýrského Hradce dne 3. Září: 

„3ho. […] Pak jsme hledali nocleh, u Floriána jsme nenalezli s velikými 

výmluvami a poklony místo, taktéž u Sandwirta, až u Zlatého orla v pěkném 



pokojíku; co se zatím pečeně strojí, brambory vaří a kapouni po dveře běhají, 

očekáváme strašlivý oučet. Datum in nostra camera ad Aquilam auream die 3. 

Sept. et nunc.: Felici notte.“ 

Latinsky psaný text značí: „Dáno v našem pokoji u Zlatého orla dne 3. září 

a nyní: Šťastnou noc.“ A Mácha pokračuje, ale to už jsou podle italského 

počítání času nejméně tři hodiny po půlnoci, a tedy již 4. září: 

 „4tého [škrtnuto!] Večeřeli jsme brambory s cibulkou, paní hospodská 

vypravovala, jak ji šněrovali v Mariazelli. […] Šli jsme spat. K půlnoci mě 

probudila střelná rána z kusu. […] Hořelo v městě. […] Usnul jsem opět a strašný 

jsem měl sen.“ 

Škrtnuté datum svědčící o návratu do naší časové reality, je následně 

nahrazeno novým, po kterém začíná zápis vyprávěním o dopolední návštěvě 

zámeckého vrchu a obrazárny. 

 „4tého. Byli jsme na Šlosberku. Vyhlídka tamodsuď jest jedna 

z nejpěknějších. Skvostné zříceniny v dálce. Pak jsme byli v obrazárně.“ 

 Věty zápisů o dobrých nocích nám říkají, že si Mácha italský způsob 

měření času, tedy i prožívání dne oblíbil a snažil se jej udržet pro sebe i potom, 

co tuto jazykovou oblast opustil. Z deníku víme, že si básník četl v jakémsi 

kalendáři. Spolu s knížkami lidového čtení patřily kalendáře v předbřeznové 

společnosti k oblíbenému druhu četby. Měly funkci zábavnou i osvětovou. 

Známy jsou například kalendáře historické, zachycující i dobové politické 

nálady, hospodářské, které napomáhaly nejen při zkvalitňování zemědělské 

výroby, ale také při poznání přírody a vlastivědy. Kalendáře obsahovaly mimo 

přehled dnů a svátků k nim náležících i údaje o mírách a vahách, měnách, 

astronomii (včetně měsíčních fází, a to na minutu přesně), informovaly o 

domnělém počasí podle stoletého kalendáře. Neopominutelnou součástí 

každého praktického kalendáře byly volné stránky, kam si mohl vlastník psát 

poznámky.  

 Co uživatelé od kalendářů očekávali, se dovídáme z textu Václava 

Rodomila Krameria Život, činové a do pekla vzetí znamenitého a pověstného 

čarodějníka a kouzelníka Doktora Jana Fausta: „Pokračovalť v kalendářství a 

vypravovalo se o kalendářích jeho vůbec, že předpovídají navlas nejen 



povětrnost a planetní běh, nýbrž i také mor, drahotu, války a bouřky bezpečně 

na mnoho let.“ 

 Doklady, že se Mácha četbou kalendářů zabýval nebo že kalendář 

dokonce vlastnil, nemáme. Existují ale náznaky, že zdrojem některých informací 

kalendář mohl být. Podle Máchova zápisu ve vrcholové knize navštívil Sněžku 

28. srpna 1833. „Měsíc byl blízký ouplňku,“ píše básník v próze Pouť 

krkonošská. Úplněk nastal 30. srpna. V době Máchovy návštěvy byl měsíční 

kotouč zaplněn přibližně z 97 procent. Pro pohled nepoučeného pozorovatele 

ona chybějící procenta prakticky znamenají, že Měsíc se ocitl již v úplňku. 

Mácha tedy musel vědět, kdy úplněk nastane. Z kalendáře? Kalendářem by 

mohl být vysvětlen i původ německého překladu Byronova čtyřverší básníkem 

vepsaného nad kresbu krkonošských hřebenů v jeho zápisníku. Deník na cestě 

do Itálie má rozměry 12,5 x 20 cm. Vznikl jako souvislý záznam, nejde tedy o 

bezprostřední zápisy, ale o redakci, která byla pořízena až po návratu z cesty. 

Kalendář pro čas i věčnost z roku 1846 z vlastnictví nejbližšího básníkova přítele 

Eduarda Hindla má tvrdé desky rozměrů blízkých Máchovu italskému deníku: 

12,3 x 18,4 cm, 100 stran tištěného textu a 50 čistých stran, na které Hindl 

vepsal „Výpisky ze všelikých spisovatelů“, také z K. H. Máchy, a „Hrobní nápisy“, 

posbírané na svých cestách po Čechách (včetně nápisu na Máchově 

litoměřickém náhrobku). 

 Jeden ze zachovaných dobových kalendářů z roku 1834 obsahuje pro 

každý měsíc list prázdného tužšího papíru pro případné poznámky. Všechny 

prázdné stránky byly hustě popsány a později kýmsi odstřiženy. 

 Není vyloučeno, že právě takovým způsobem, v nějakém podobném 

kalendáři, mohly být původně zachyceny básníkovy dojmy z cesty do Itálie. 

 U mnohých Máchových zápisů, vzhledem k časové vzdálenosti dělící nás 

od doby jejich vzniku, je nám doslovný obsah nutně cizí a jejich racionální 

význam už často stěží můžeme chápat. Jsme však s to vytušit smysl metaforický 

a symbolický, který tyto záznamy bezesporu obsahují, a to právě pro trvalou 

platnost některých takovýchto významů společných každému člověku v každé 

době. V případě setkání světů malířky Toyen a básníka Máchy v koláži nazvané 

Dobrou noc. Vzal kalendář těží malířka ze srovnávání nepřesných pocitů, svého 

a básníkova, nový, ještě nepřesnější pocit. 



    

  



*Tureček, Dalibor: „Karel Hynek Mácha: kontexty a průsečíky“; in: KHM 1810 – 

2010: Dvě století české kultury s Máchou. Katalog k výstavě v Letohrádku 

Hvězda 29. června – 31. října 2010.Praha: Památník národního písemnictví, 

2010, s. 22-23. 

 Výtvarné vidění krajiny tedy u Máchy v mnohém předcházelo literárním 

líčením a zároveň spoluurčovalo jejich poetiku. Praveno jinak: co a jak „je“ 

romantická přírodní scenérie, Mácha zřejmě nejprve uviděl na výstavách nebo 

v ilustracích obrázkových časopisů a teprve poté mohl v konkrétní krajině onu 

typickou romantičnost na vlastní oči spatřit a převést ji do slov.  

Prvky výtvarného vidění jsou charakteristické i pro nejdelší Máchovu 

pouť: roku 1834 podnikl s přítelem Antonínem Strobachem šestitýdenní cestu 

do Itálie. Trasa měřila přes 1500 kilometrů, denní průměr činil kolem 60 

kilometrů, cesta vedla přes Budějovice, Krumlov, Linec, Salzburg, Insbruck, 

Brenner do Benátek a dále přes Terst, Lublaň, Graz a Vídeň zpět přes jižní Čechy 

do Prahy. Většinu cestovatelé absolvovali pěšky, zřídka využili povozníků; 

z Benátek do Terstu pluli lodí. Volba cíle měla řadu literárních souvislostí: 

v dobové kultuře náležela cesta do Itálie takřka k povinnostem vzdělance a 

literáta, Evropou kolovala řada cestovních deníků či – dnes bychom řekli – 

reportáží z italských cest, z nichž nejslavnější byly cesty Goethovy nebo 

Byronovy. Benátky se staly dějištěm celé záplavy dobrodružných historických 

románů. V české kultuře před Máchou italskou cestu z let 1815 – 1818 literárně 

zpracoval Milota Zdirad Polák. Deník, který si Mácha na své cestě psal, 

poskytuje přemíru různorodého materiálu, od popisu scén ze všednodenního 

života přes záznam setkání s literáty, návštěv divadel, galerií či památek až po 

stylizované fragmenty, které Mácha nejednou dále použil ve své tvorbě. V naší 

souvislosti je podstatný úryvek zaznamenávající výstup na tyrolské sklalní štíty: 

Ráno ve čtyři hodiny vstali a lezli na Brenner. […] Hora se sněhem. 

Slunce vycházelo. Mlhy se honily. Oblaky krýly horu. Oblaky pode mnou. 

Sněhové hory. Oblaky u mě. Já lezl výše tmou. Na dolejší špíci. Tma. Houkal 

jsem. Echo, zvonky. Vítr rachotil kostlivci, snášel žebra a kamení. Skalina jako 

strašidlo. Nikde žádný. Oblaky se valily temněji. Kamení padalo. […] Visel 

jsem pod vrcholkem. Noha se třásla. […] Slezli jsme po prdeli. 



Osamělý pozorovatel uprostřed mlhy nebo temnoty byl jednou 

z klíčových figur literárního i výtvarného romantismu. Přírodní faktory tu 

zatlačovaly do pozadí předmětnou realitu a vyostřovaly subjektivní vnímání. C. 

D. Friedrich v tomto duchu charakterizoval základní princip romantické malby: 

„Zavři své tělesné oči, abys viděl obraz nejprve očima duše. Potom se snaž, aby 

vyšlo najevo, cos viděl ve tmě, aby to působilo na ostatní z vnějšku do vnitřku. 

Ostatně známý Friedrichův obraz Poutník nad mořem mlhy (1817) by mohl být 

přímou ilustrací Máchova úryvku – nebo možná ještě spíše jeho přímou 

inspirací.  

 

 

Caspar David Friedrich: Poutník nad mořem mlhy (1817) 

Otázky a úkoly: 

1. Jakou roli zaujímá Itálie v romantické kulturní tradici? 

2. Ve kterých Máchových textech najdeme italské motivy, resp. možnou 

italskou inspiraci? 

3. Benátky v Máchově pojetí. 
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Filip Topol: Karla Klenotníka cesta na Korsiku 

Vzpomínka: ...si nemám na co stěžovat, říká Filip Topol 
V rámci vzpomínání na ve středu zemřelého spisovatele a hudebníka Filipa 
Topola (1965) zveřejňujeme poprvé online unikátní rozhovor, který s ním v roce 
1999 vedl Jaroslav Rudiš a který se tehdy točil kolem Topolovy aktuální novely 
Karla Klenotníka cesta na Korsiku. 

 
Filip Topol  
FOTO: Honza Šípek, ČTK  

čtvrtek 20. června 2013, 15:32  

Před dvěma lety jste takřka ze dne na den musel změnit život, lékaři vám 

sebrali polovinu slinivky. Mluvíte o druhém narození. Žije stále titulní postava 

z vaší písně Kilián Nedory, kterému jste propůjčil hodně ze svého vlastního já? 

Kam se ta bloudící opilá „stvůra, kterou miluju” přestěhovala z bufetu Na 

Knížecí?  

Žije svým vlastním životem. Pořád mluvím o tom, že o Nedorym píšu knihu. Je 
to problematické. Čím dál tím víc se od něj vzdaluju, ale zároveň zůstává jeho 
postava živá. Cítím k němu stále vřelé sympatie, je mi ho trochu líto. Když už 
jsem u své schizofrenie, zrodila se také nová postava, kterou bych mohl 
klasifikovat jako Nedoryho bratrance. Ta je významná pro období mého 
přerodu, životní změny. Je jím statečný Karel Klenotník. Tím mám nyní chuť se 
zaobírat. Zároveň mi ale přijde trochu líto Kiliána, je mi líto zašlapat ho do 
země. Ta kniha tedy někdy možná vznikne, téma přerodu je přitažlivé, už samo 

http://www.ctk.cz/


o sobě velmi zajímavé a nosné. A nebo ho můžu, jak jsem také původně 
zamýšlel, nechat vykvasit v jeho strašlivosti. Už mám načrtnutých asi tisíc jeho 
možných konců. V jednom šel na hřbitov, tuším, že ve Vídni, a koupil si láhev 
ginu. Neopil se, jen se načal a najednou mu došlo, že tam ztrácí čas. Sebere se, 
jde na stopa a odjede. 

I váš Karel Klenotník odjíždí, cestuje, byť na Korsiku, kam v knížce míří, nikdy 

nedojede. Ta důležitá cesta se ale odehraje uvnitř, Klenotník se mění. Ke 

konci sám sobě říká: Tohle je můj život. A já ho chci a já ho prožiju. Sám.  

Klenotník je na rozdíl od Nedoryho konstruktivní postava. Kilián má na čele 
vypálenou větu jen čekal, až přestane. Klenotník je dychtivý, chce poznávat. 

Podobně jako vy? 

Určitě. Můj pohled na svět se změnil také díky střízlivosti. To mi vyhovuje. Nese 
to s sebou to, že žít v tom samém prostředí je nyní náročnější, vnímat svět bez 
všech těch pomocných berliček je celkem nápor. Baví mě se s tím vypořádávat, 
Klenotnickým stylem bourat a jít dál. Na druhou stranu Klenotník odhaluje 
vlastní samotu, izolaci, což některým lidem přijde jako další bezvýchodnost. To 
si nemyslím. 

Co jste očekával od světa, od života, když jste opustil nemocnici? 

Když jsem se dostal ven, byl jsem plný očekávání, co se lidí a života týče. Byl 
jsem ale naivní. Přišel pocit hlubokého zklamání z lidí. Když jsem žil na hraně, 
když se rozhodovalo, jestli ano, nebo ne, uvědomil jsem si, co je život za úžasný 
dar. Předtím jsem s ním nakládal jako s darem, který mi byl vnucený, o který 
jsem v podstatě nestál. Uvědomil jsem si sílu a nádheru bytí, nekonečné 
možnosti, které člověk má. Přišla klasická žízeň po životě. Když jsem vylezl, viděl 
jsem zase ty skuhrající lidi, kterým je všechno těsné, na všechno nadávají a na 
život se dívají jen jako na nějaké šaty. Já byl přitom vděčný za jakýkoliv detail. 
Možná, že kdybych byl zdravý, také by mi nedošlo, že takovéhle soukromé 
extáze může prožívat jen ten, kdo prošel něčím podobným. Nemusí to být 
nemoc, ale i jiná hlubší krize, kdy si člověk uvědomí životní hodnoty. Když jsem 
se vrátil, měl jsem pocit, že se válejí na chodníku. Nechci působit jako 
mravokárce, těm lidem nemá smysl něco vyčítat, ale po těch šílených nočních 
meditacích v nemocnici byla realita docela drsná, hrubá. 



Jak jste na ni zareagoval? 

Začal jsem se zakopávat do izolace. Byl jsem znechucený z nedostatku pokory 
lidí vůči životu, že pro ně, pokud nejde do tuhýho, moc neznamená. Ve mě to 
zanechalo úctu a pokoru k životu a také nadšení z něj. Když člověka dříve lidi 
deptali, ožral se, něčím to spláchnul. Teď to nejde a ani nechci. Mnohem 
zajímavější mi přijde hledat cestu, kudy z toho ven. 

A kudy? 

Zapnutým mozkem. Je to náročnější, ale mnohem zajímavější. Více mě to 
obdarovává. 

Získal jste přitom nadhled, smysl pro humor? 

Ano. Uvědomuju si, že si nemám na co stěžovat. To, co se mi stalo, beru jako 
výzvu. Jednalo se o strašně mystické záležitosti. Byl to dar: nečekal jsem, že 
budu moci začít znova. Jsem šťastnej. A tak se objevují i místa pro humor a 
veselí. Jen mi to občas kazí ti lidi. 

Mnozí z nich od vás zřejmě i nadále čekají, že budete temný a bouřlivý. V 

nové písničce Jsem smutnej však ironizujete sám sebe jako postavu 

odevzdaného melancholika, shazujete image celoživotního depresáře. Cítil 

jsem to správně? 

Ta písnička je trochu sebeironická, ale zároveň mě opravdu baví podnikat výlety 
v dešti, jak tam zpívám. Důležitý ale je nebrat se moc vážně. Sám se sebou jsem 
si to vyřídil deskou Střepy. Na nové desce Psích vojáků jsem se chtěl vrátit k 
písničkám, vyhnout se melodramům. Říkal jsem si, že lidi čekají nějakou pecku, 
nějakou velkou depku a že je těmi písničkami, pokud možno normálními, 
příjemně překvapím. Neměl jsem vůbec chuť dál rozmělňovat a rozprašovat to, 
co se mi stalo. Nadhled spojený s pokorou je možná dobrá cesta. Kdybych se 
začal znovu topit, už bych se utopil. Na příští desku bych chtěl dostat pocity 
vlídnosti. Ne chlácholivosti, ale vlídnosti. Svět kolem je dost brutální, už nemám 
potřebu ho popisovat, jako to dělá každý. Rád bych našel novou cestu, ukázal, 
že je možné existovat, aniž by člověk skončil v blázinci nebo na stromě. Mou 
radostí je určitá naděje. Jsou to ale spíše sny než plány. Vím, že to zní strašně, 
ale chtěl bych nabídnout něco pozitivního. 



Cítíte nyní, že jste dříve sám sebe bral příliš vážně? Že jste s chutí bloudil v 

Nedoryho ponurých, odevzdaných stavech? V jeho samotě a beznaději? 

Někdy asi jo. A Kilián v tom měl hodně prsty. Byl dost zamotaný sám do sebe. 
Málokdo ale třeba odhalil, co vlastně znamená text písničky Jsem zmatený, kde 
se zpívá jsem zmatený jako kus kamene. Ten verš je přitom pro mě strašně 
důležitý. Být zmatený jako kus kamene znamená, že na veřejnosti na mě nikdo 
nic nepozná. Jen obal nebo barvu kamene. Ale teprve uvnitř toho obalu se to 
strašně mele. A protože to nemůže ven, mění se to v peklo, v papiňák. V té 
zmatenosti bylo možná těžké najednou vylétnout nahoru a říct si stop. Nešlo to. 
Ten vlak byl příliš rozjetý a brzdy moc nefungovaly. 

V první písni nové desky Myši v poli a jiné příběhy zpíváte o krasobruslaři, 

jehož klikihákům „tetovaným do ledu” nikdo nerozumí, o umělci, který se cítí 

nepochopen a sám. Nakolik to vypovídá o vás? 

Jak střízlivost tak změna životního stylu přinesly dobrodiní a blaho, ale 
prohloubily také moji samotu. Vždy jsem byl spíše samotář, ale teď se ona 
fyzická izolace ještě více prohloubila. Koncertovat mě stále baví, ale po 
vystoupení většinou zdrhám, už necítím potřebu klábosit na barech s fanoušky. 
Mám pocit, že se to točí v kruzích, ze kterých mám hrůzu. Málokdy někdo 
přinese něco nového. Na druhou stranu cítím, že se změnil i přístup publika ke 
mně, jako by ze mě lidé měli strach. Dříve holky provokovaly, panáky od kluků 
lítaly, teď mi všichni vykají a chodí kolem mě v podivném kruhu. 

Pravděpodobně jste zestárnul. 

To je možné. Souvisí to se stárnutím, už nejsem žádný teenager, už také 
nehraju tu písničku „hej hej, sem mladej”. Kdybych poskakoval a povykoval u 
baru, připadal bych si trapně. Na jednu stranu mi samota také vyhovuje. Jsem 
asi po tatínkovi. Mám skvělou přítelkyni a v podstatě vídám jenom ji a kapelu. 
Hrozně málokdy někam chodím, nevím hlavně na co, na jaký rockový kapely, 
protože rockovou muziku v podstatě už neposlouchám, mám toho dost. 

Zalezl jste do ulity? 

Není to ulita, jen si bohatě vystačím sám se sebou. Můžu začít tím, že žiju dva 
roky, protože jsem začal nový život se vším všudy. 



Vídáte se s otcem často? 

Samozřejmě. V září jsem s ním byl na chalupě. Máme takový hezký vztah. To 
samé také s bratrem. 

Pokud žijete dva roky, v jakém jste nyní životním stadiu? 

Ty dva roky jsou skvělé, ale je to pořád takové rozkoukávání. Jsem vděčný za to, 
co jsem zažil. Je výborné o tom mluvit z hlediska člověka, co to přežil. Myslím, 
že to je dobrý základ. Tyhle dva roky jsou takovou předehrou, vše záleží na mně 
a zodpovědnost sama k sobě mi vyhovuje, stejně jako samostatná práce. S 
kapelou budeme hrát dál, ale chtěl bych se věnovat i jiným cestám. Zaujala mě 
kupříkladu druhá polovina osmnáctého století. Začalo to Mozartem, pak jsem 
se zamiloval do jeho současníků, nyní studuju literaturu a historii. Rád bych o 
hudbě osmnáctého století napsal knihu. Osou by měl být Mozart, ale nepůjde 
zdaleka jen o něj, chtěl bych, aby se jednalo o jakousi fresku celé doby, jejímž 
základem bude hudba. 

Konec 18. století je také dobou zrodu romantismu. Romantika, romantik, 

romantismus jsou slova, která se hojně používají a jejichž definice je velmi 

volná. Co si pod nimi představíte vy, jehož izolace vnitřní boje a vášně by se 

také daly označit za romantické? 

Romantik jako člověk má natolik rád krásu, že ho ta krása až bolí. Pro dosažení 
tohoto pocitu je schopen hodně vykonat, zříci se spousty věcí, až ho okolí 
považuje za potrhlého. Kráčí za chimérou krásy, i když mu působí bolest. 
Romantismus si spojuju s obdobím Sturm und Drang. Například oficiální 
hudební romantiky, jako Chopina nebo Beethovena, nemám příliš rád. Už je to 
trochu příliš rozpatlané. Mě zajímá spíše doba preromantická, fascinuje mě 
Mozartova grácie a nadhled, bláznivost, to, že to byl jeden z prvních umělců, 
který se postavil na volnou nohu. Vsadil všechno na jednu kartu, osamostatnil 
se a nevyšlo mu to. Možná to bude trochu divoká asociace, ale stejně jako je do 
sebe zamotaný Kilián Nedory, jsou do sebe zamotaní Chopin a Beethoven. 
Chybí jim nadhled a to mi nevyhovuje. Carl Emanuel Philip Bach, Bachův druhý 
syn, nebo Mozart ho měli. 

O Mozartově hudbě se povšechně hovoří jako o pozitivní, rozzářené. Je 

taková? 



To není vůbec pravda. Dostávám kopřivku, když někdo mluví o Mozartovi jako o 
sluníčku, o jakémsi klasicistním popu. Cítím z něj něco máchovského, na rtech 
lehký smích a v srdci hluboký žal. Mužný smutek silného člověka. 

A romantismus literární? 

Hodně jsem nyní znovu četl Goetha. Překvapilo mě, že se ho každý leká. Když se 
vysloví jeho jméno, každý si představí mramorový monolit. Já jsem se přitom 
při čtení hrozně bavil. Chechtal jsem se nad Faustem. Určitou rezervu opět 
cítím k většině romantiků začátku devatenáctého století. Mám ale hodně rád 
Stendhala, vyhovuje mi jeho poklidný styl vyprávění, které přitom je o dost 
šílených věcech, třeba Kartouza parmská. Jeho způsob podání není hysterický. 
Když jsem psal Klenotníka, přemýšlel jsem, jakým ho budu psát stylem. Mohl 
jsem si zvolit styl dvacátého století, nevím jak ho přímo pojmenovat, rockový 
svět, beatníci, tak, jak píše Jáchym. Nebo se vrátit ke Stendhalovi. To druhé 
zvítězilo. 

Romantici jsou Nedory i Klenotník, romantik jste vy. Ztotožňoval jste se někdy 

s mladým Wertherem, Child Haroldem, Vilémem? 

I když mi romantičtí hrdinové vždycky byli blízcí, o ztotožňování nikdy nešlo. Ani 
s Mozartem. Bojím se toho, že by lidé mohli začít říkat, že jsem se v Mozartovi 
zhlédl. Mozart mi ale zachránil život. Sílu mi samozřejmě dodávala přítelkyně, 
rodina, lékaři, ale z nocí na nemocničních chodbách, záchodech a kuřárnách mě 
vysekal on. 

Jednou nohou žijete uzavřený v osmnáctém století, tou druhou jste ale chtě 

nechtě zaklíněn v současnosti. Koncertujete, poskytujete rozhovory, žijete v 

Holešovicích. Jako by tu stáli dva stromy, dva Topolové. 

Možná jsem opravdu schizofrenik. Od mládí jsem žil ve dvou světech. Ve škole 
jsem rád poslouchal Doors Jima Morrisona, to byl velký romantik. Vyrůstal jsem 
na nich, na druhé straně jsem hodně poslouchal Beethovena, na konzervatoři 
také Bacha. Na konzervatoři jsem žil jako noční varhaník v Loretě a jindy zuřivě 
mlátil do piana na rockovém koncertě. Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Táhne se to se 
mnou celý život. Naučil jsem se ale v obou světech žít naplno. 

Vyšlo 4. 11. 1999 v tištěném Salonu.  



Jaroslav Rudiš, SALON, Právo  

 http://www.novinky.cz/kultura/salon/305466-vzpominka-si-nemam-na-co-
stezovat-rika-filip-topol.html  (Citováno dne 5. 5. 2014) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Uveďte příklady stereotypů, které se v Topolově zobrazení Itálie objevují, a 
představte, jakou mají v textu funkci. 

2. Lze Topolovo pojetí cesty do Itálie charakterizovat jako reprezentanta jedné 
z typologických variant tematizace cesty (jako cesty k sebepoznání)? 

3. Poku ano, jakou funci Itálie v tomto procesu plní? 
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Josef Kroutvor: Benátky 

Kopáč, Radim: „Titulní rozhovor: Josef Kroutvor, historik umění a esejista“; 

Český rozhlas 25/2007. 

Narodil jste se v Praze. Jednu ze svých knih jste nazval Praha, město ostrých 
hran. Myslíte tím Prahu ostrohrannou architektonicky, nebo jde o metaforu? 

Své eseje o Praze jsem psal především v 80. letech. A v 80. letech byla Praha 
opravdu velmi ostrohranná – a jak víme, hrany tlačí. Jde o metaforu, kterou 
jsem použil, abych vyjádřil atmosféru města té doby. Navíc, jako historik umění, 
jsem se tehdy dosti zabýval kubismem a expresionismem, takže mnohé věci 
jsem viděl právě přes toto kuboexpreisonistické prisma. Vím samozřejmě, že 
Praha má i jiné křivky: existuje Praha barokní nebo Praha secesní. 

Psal jste také o Praze mizerné… 

I to bylo dáno dobovou situací. Nechtěl jsem se dívat na Prahu tradičním 
způsobem a obdivovat její historickou stránku – zajímala mě víc Praha banální. 
Někdo se postaví na nábřeží a obdivuje Hradčany, já jsem vyšplhal na Hradčany 
a snažil jsem se pozorovat Prahu z kopce dolů. Cyklus o Praze mizerné začal 
esejem na téma Smíchov – musím ale podotknout, že se týkal Smíchova ještě 
před tou velkou přestavbou, kdy čtvrť vypadala docela jinak. Pokračoval jsem 
Žižkovem, kde dosud bydlím, dále jsem psal o Vršovicích a Nuslích. 

Co vás na té banální nebo mizerné Praze zajímalo? 

Zajímal mě takzvaný pražský parter, vzhled ulice. V prvním zorném plánu se 
jedná o obchody, pasáže, kavárny, hospody. V druhém plánu se pohled zvedá a 
na řadu přicházejí fasády, vzhled jednotlivých domů. V 80. letech byly fasády 
velmi oprýskané, téměř pod každým druhým domem stálo lešení. Také pasáže 
vypadaly jinak: neexistovaly venkovní kavárničky, obchody měly jinou podobu. 
Napsal jsem o tom mnoho textů a poznámek, snad je ještě někdy dám 
dohromady. Je to, myslím, cenné svědectví o době těsně před velkou 
proměnou, která přišla po listopadu 1989. 

Zmínil jste Žižkov, kde žijete. Patří opravdu tahle čtvrť, kde jsou desítky 
nádherných secesních domů, do Prahy mizerné? 

Ačkoliv by se tomu dnešní radnice bránila, asi bych jej tam přece zařadil. 
V desetiletích před Listopadem vypadal Žižkov opravdu otřesně. Po Listopadu 
měla čtvrť v rámci Prahy svoji specifiku: velmi rychle tu vznikaly bazary, 



zastavárny, řada domů se rychle měnila v penziony nebo hotýlky. Daly se zde 
totiž levně získat nemovitosti a bylo možné je rychle proměnit v nějaký 
podnikatelský záměr. Žižkov je sice do jisté míry periferií, ale je také blízko 
centra. 

Věnoval jste se i jiným městům, třeba Benátkám, vyšla vám skvělá kniha 
Města a ostrovy – v čem je fenomén města pro vás podstatný? 

Já jsem si už před lety uvědomil, že město hraje v životě moderního člověka 
významnou roli. Od poloviny 19. století význam měst narůstá – a dnes stále 
roste. Pakliže jednou budeme žít ve spojené Evropě, bude to především v 
městských sférách. Začal jsem si proto měst více všímat. A potřeboval jsem si 
dohnat znalosti, takže jsem v 90. letech dost cestoval a navštěvoval různé 
metropole. Ovšem snažil jsem se do měst nejezdit jako turista, který si 
prohlédne několik míst, jež našel v bedekru, a tím svůj výlet ukončí. Aby člověk 
město poznal, musí si v něm vyšlapat stezku – musí z hlavních ulic zabočit do 
uliček postranních. Takhle se mi podařilo důkladně projít Vídeň, kde jsem 
dvakrát pobýval na stipendiu: na každý den jsem si připravil malý program, a 
dokonce jsem obešel i všechny vídeňské hřbitovy. Takže dnes vím, kde leží 
Salieri, kde Mozart, kde Klimt a kde Schiele. Vídní bývají lidé obvykle zklamáni, 
říkají, že to je „velký Karlín“. Já ale protestuji: do Vídně nikdy nejezdím proto, 
abych v ní něco ohromného objevil, to ani nejde, protože Vídeň není 
dramatické město, ale vždycky v ní najdu něco, co mě potěší. 

A jakou máte zkušenost z Benátek? 

Do Benátek mě táhl především Karel Hynek Mácha. Ten v roce 1834 podnikl se 
svým přítelem Strobachem velkou prázdninovou cestu právě do tohoto města. 
Zpočátku jsem šel po jeho stopách – a později jsem sledoval i stopy dalších 
českých návštěv. Mnohé v Benátkách jsem viděl očima Jana Zrzavého, třeba 
Piazzettu nebo náměstí San Marco. Dokonce jsem narazil na povídky Jaroslava 
Haška, které byly věnované Benátkám – Hašek tam ale jistě nikdy nebyl. Jako 
velký mystifikátor si fakta načetl a příběh dosadil svůj. Benátky mě okouzlily, 
přečetl jsem k nim mnoho literatury a ve své studii jsem mimo jiné napsal, že 
právě o benátský mramor si esejisté brousí svůj styl. Přesto bych v Benátkách 
nechtěl žít, člověk si po čase uvědomí i jejich stinné stránky: Benátky jsou 
uzavřené, připomínají ghetto, jsou ničeny popílkem, mikroby, které bují ve vodě 
a napadají kůly, na nichž město stojí. Při hlubším pohledu je to dost tristní 
záležitost. 



Ještě bych se vrátil k Vídni. Skoro se mi z četby vašich textů zdá, že ji máte 
radši než Paříž, do níž vždycky spěchali umělci a literáti z celé Evropy – že jste 
spíš Středoevropan. 

To ano. Vídeň je mi bližší. A je v kulturním smyslu dosti jiná než Paříž i Praha. 
Vídeň vždy byla hermetická, žila sama sebou, byla okouzlena vlastním snem. 
Vedla ji k tomu jednak opatrnost, jednak nechuť navazovat kontakty s cizinou. 
A pokud přece jen kontakty s vnějším světem měla, tak s oblastí anglosaskou. 
Například v roce 1902 byla ve Vídni uspořádána výstava skotské secese, která 
následně ovlivnila secesi vídeňskou. Adolf Loos pobýval v Americe a byl 
orientován velmi anglofilsky. Také Schiele chtěl po válce odjet do Ameriky. Ve 
Vídni prakticky nenajdeme kubismus – naopak Praha, která chtěla být velmi 
pařížská, přijala kubismus za svůj a ještě ho někam dál posunula, proměnila ve 
vlastní styl. Rychlík Praha–Paříž: to byla přímá linka avantgardy. O Vídni to říct 
nemůžeme. 

Není ale Vídeň svým způsobem jednodušší? Secese a art deco uctívaly povrch, 
kdežto pařížská avantgarda, ať kubistická, nebo surrealistická, zdá se mi, měla 
hlubší záběr. 

Jisté rozdíly v tomto směru existují. Vždyť do Paříže už před první světovou 
válkou přicházeli lidé z východní Evropy a nepochybně přinášeli novou inspiraci 
a pařížské umění výrazně ovlivňovali. Dnes je ale situace jiná: kulturní centra se 
po druhé světové válce přesunula do Ameriky. Paříž se od té doby uzavírá, 
ztrácí spontánnost a nově příchozí už tak nevítá. Já jsem přijel do Paříže prvně 
v roce 1968 – a už tenkrát jsem si říkal, že je to pozdě. To, co jsem si vysnil 
z knížek, jsem nenašel. Druhá vlna avantgardy doznívala a přicházely nové, 
konceptuální tendence. Skutečný umělecký život už tam nepulsoval. 

Psal jste také o Berlínu, městu expresionismu… 

I toto město jsem naštěstí poznal před velkou výstavbou v 90. letech. Když jsem 
poprvé vystoupil na Potsdamer Platz a vyšel nahoru po zčernalých schodech 
ještě z dob války, rozprostřela se přede mnou holá pláň, zarostlá plevelem. Jen 
v dálce vlála vlajka na Reichstagu. Ta zem byla tehdy prokletá a tabu se 
neodvažoval nikdo zrušit. Dnešní Berlín si oblíbila především nová generace – a 
jsem tomu rád. Protože kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to, že město ze 
své tradiční démoničnosti nic neztratilo. 

Ke každému městu patří kavárny – vy jste jim věnoval knihu Café fatal. V čem 
jsou kavárny osudové? 



Já jsem na začátku 70. let chodil do kavárny Slavia a měl jsem možnost 
přisednout si ke stolu Jiřího Koláře – a poslouchat. Tehdy tam chodili Josef 
Hiršal, Jan Vladislav, Karel Malich, Zdeněk Sýkora. Měl jsem opravdu možnost 
jen poslouchat, protože Kolář byl dosti autoritativní a kavárenskou debatu držel 
pevně v rukou. Výraz „café fatal“ jsem zaslechl prvně právě tam, od Hiršala, 
který tím mínil Slavii. Později jsem si ten výraz vypůjčil a použil jako titul knížky 
esejů. Kavárny mě v 70. a 80. letech zajímaly jako místa setkávání, i když tehdy 
jich ještě nebylo mnoho. Později jsem se začal o kavárny zajímat systematicky: 
o jejich historii, zařízení, výzdobu. Abych měl srovnání, navštěvoval jsem 
kavárny i při svých pobytech v cizině. Ale opět nešlo jen o slavná místa, ale také 
o ta, která jsem si sám našel – i s jejich specifickou atmosférou. Počátkem 90. 
let pak začaly v Praze vznikat kavárničky, které byly živé a vzrušující, vnímal 
jsem je jako první praporek nové, nastupující demokratické atmosféry. Ovšem 
je třeba dodat, že po Listopadu nevznikla žádná nová velká kavárna, jakou je 
třeba zmiňovaná Slavia. 

Osudové pro vás nejsou jenom kavárny, ale také fenomén dandysmu, 
kterému jste se opakovaně věnoval. Je to jen stesk po minulých časech, co vás 
k tomuto tématu poutá, nebo lze být dandym i dneska? 

To téma mě započalo zajímat opět už v 80. letech, v době universální šedi. Já 
jsem se naopak snažil zdůraznit určitou stylovou odlišnost: tehdy jsem byl ještě 
relativně mladý muž bez závazků, takže jsem mohl vysedávat po kavárnách a 
věnovat se své „módní stylizaci“. Svou roli hrálo i to, že jsem byl zaměstnán 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde jsem měl možnost nahlížet do různých 
žurnálů, a to i zahraničních, a zabývat se touto hrou. Dnes už to je pro mne ale 
uzavřená kapitola, protože není nic směšnějšího než stárnoucí dandy. Přenechal 
bych toto téma raději těm mladším. 

Není trochu rozpor v dandysmu, který potřebuje být viděn a do jisté míry 
obdivován, a sympatiemi k odlehlosti a tichu periferie, po níž se touláte ve 
městech i ve svých esejích? 

Ten dandy, kterého jsem měl vždycky na mysli, tedy literární dandy, není tak 
zcela křiklavá postava. Skutečný dandy si zakládá na ztlumené eleganci, možná 
dokonce, že dandysmus se s módou rozchází – je to individuální postoj, dandy 
nikdy nešel s davem; zdůraznil bych spíš jeho odstup, osamělost jeho existence. 
Prvky dandysmu přinášejí určité inspirativní momenty tím, jak se dandy, tedy 
v uvozovkách, stylizuje, ba vytahuje. To rafinované estétství se ovšem nesmí 
přehánět. Já v dandym nevidím jen módního panáka, vždyť k dandysmu se 
hlásil třeba lord Byron a některé prvky najdeme i u Máchy, který do Benátek 



vyrazil svérázně vystrojen v dlouhém plášti s červenou podšívkou a v botách 
s ostruhami. 

Řekl bych, že jak dandyho, tak vás provází na cestách melancholie… 

Ano. Ten moment melancholie tu nepochybně je. V dějinách jsou mi blízká 
desátá a dvacátá léta 20. století, i když část této doby zabrala válka: tehdy 
doznívala velká tradice starého světa – a zároveň přicházely výdobytky světa 
nového, moderního. V této době „na hraně“ už se, dejme tomu, cestovalo, ale 
lidé kteří cestovali, nebyli masoví turisté: kupříkladu historik umění cestoval 
v saku a s motýlkem a měl dosti času, aby si mohl zevrubně prohlédnout třeba 
románskou architekturu. Po této eleganci, noblese, která byla s tou dobou 
spojena, se mi opravdu stýská. 

Dandyho družkou se v titulu další z vašich knížek stala manekýna. Co ta vám 
symbolizuje? 

Manekýna v podstatě nemá s dandym nic společného. Do titulu té knížky jsem 
ji postavil proto, aby osamělý dandy měl nějakou partnerku. Manekýna už je 
záležitost komerční, s ideálem dandysmu se naprosto rozchází. Přesto je její 
historie zajímavá; snažil jsem se ji vysledovat až k počátkům: první manekýny 
byly většinou jen půvabné ženy, které předváděly módu, často manželky 
samotných výrobců. Teprve později oděvní průmysl, respektive diktát módy 
vytvořil profesi manekýny, která se dnes tváří dosti protivně a namyšleně. 

Píšete poezii, prózu, eseje, zajímáte se o fotografii, výtvarné umění, 
architekturu, ale také užité umění, plakát, reklamu – kudy vedete spojnici 
všech těchto oblastí? 

Dá se opravdu mluvit o pestrosti žánrů i témat, nicméně bych řekl, že 
společným jmenovatelem je přeci jen esej. Esej je výchozí bod. Kdysi jsem se 
pokusil esej definovat jako dobrodružství na pomezí několika uměleckých 
kategorií: literatury, dějin umění, historie, ale třeba i sociologie a psychologie. 
Zajímají mě poznatky z různých stran, ale vždy jsem se snažil jim dát určitou 
stylistickou kvalitu, nechtěl jsem sdělovat pouze fakta. V Čechách, kde 
převažuje pozitivistická tradice, se autoři na esej dívají trochu skrz prsty: není to 
pro ně ani literatura, ani věda. To mě vždycky mrzelo, protože ve světě je esej 
dosti oceňován a patří k uznávaným žánrům. Dokonce bych řekl, že ta 
nejzajímavější vědecká díla byla napsána formou eseje, vizme třeba Freuda 
nebo klasické práce americké sociologie. A právě esej přibližuje témata 
čtenářům. Já jsem se od počátku snažil udělat ze suchopárného 
kunsthistorického textu čtivou věc – chtěl jsem strhnout čtenáře a vést ho dál; 



nejen popularizovat. Esej je, myslím, rozhodující i v případě mých próz nebo 
básní. Poezii jsem nikdy nechápal jen jako text psaný do veršů, ale mnohem víc 
jako životní styl, k němuž patří cestování, ba i ten dandysmus. Poezii jsem 
vnímal asi tak jako kdysi Devětsil: jako okouzlení pro všechny smysly. 

Zastavme se u vašich výtvarných monografií: Jiřího Sopka a Egona Schieleho. 
Jaké jsou za nimi příběhy? 

Sopko vyplynul z mého zájmu o českou grotesku. Protože grotesku jsem 
považoval za typický fenomén normalizační doby: takové české pošklebování, 
které se projevilo jak v poezii, tak ve výtvarném umění. Dokonce jsem napsal 
Manifest české grotesky a uspořádal malou antologii. A díky osvíceným 
redaktorům v Odeonu jsem mohl na konci 80. let začít psát monografii Jiřího 
Sopka. S Egonem Schielem to bylo trochu jinak. Dlouho jsem jezdíval do 
Rožmberka za Jirkou Šalamounem a od něj občas zajížděl do Českého Krumlova. 
Jednou se mi dostal do rukou jakýsi americký katalog a v něm jsem objevil 
právě Schieleho krumlovské obrazy – to bylo pro mne naprosté zjevení. Začal 
jsem po tom malíři pátrat a nakonec připravil na chodbě českokrumlovského 
muzea i malou výstavku, i když jen z reprodukcí jeho prací. Jak jsem Schieleho 
postupně pro sebe objevoval, docházelo mi, že to je právě ten typ umělce, 
který hledám. On byl velmi středoevropský, přes svoji matku byl spojen 
s českým prostředím, pobýval v Krumlově, měl blízko k dandysmu – nacházel 
jsem v jeho životě a díle řadu fascinujících momentů, které rozhodly o tom, že 
jsem o něm napsal knížku. Přes Schieleho jsem pochopil jednak sílu příběhu, 
jednak význam osudovosti, což jsou dva momenty, které přes veškerou svoji 
důležitost ze současného umění prakticky vypadly. 

Když jste zmínil Manifest české grotesky, je třeba dodat, že v té době působila 
na stejném poli také Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu. Choval jste 
k ní podobně vřelý vztah jako k české grotesce? 

Humor Křižovnické školy byl velmi absurdní, což bylo samozřejmě dané 
dobovou atmosférou – kořeny této školy směřují až do 50. let, poetika 
Křižovníků pokračuje v duchu Šmidrů. Kdežto škola české grotesky, byť její 
humor je také absurdní, je myslím poetičtější, ne tak tvrdá a cynická. Mně 
osobně byl blízký i civilní humor Vladimíra Jiránka: on sice není groteskní, ale 
jeho poezie má zvláštně trpkou chuť. V Jiránkovi je také místo pro úsměv, 
narozdíl od české grotesky nebo Křižovníků, kde nacházíme škleb a kde se 
s nějakou laskavostí nedá moc počítat. 



Jak jste před lety snášel, když z vás Ivan Wernisch udělal hlavní postavu svých 
literárních anekdot? Vzpomínám si na tu s Claudií Cardinalovou, která vás 
nezastihla doma, tak načmárala rtěnkou na zrcadlo v koupelně „Tintili 
vantili“…  

Byl jsem velmi překvapen. Mnohokrát jsem to Ivanovi zakázal, ale on si nikdy 
nedal říct. Ale Ivan je dobrý kamarád, takže se na něj nezlobím. Konkrétně 
historka s Claudií Cardinalovou, kterou jste připomněl, mě docela pobavila. 

Souvisí nějak humor i s tím, o čem tady dosud vedeme řeč, tedy 
s dandysmem, s městy, jejich chodci a kavárnami, s poezií a esejistikou? 

Kavárna a humor určitě patří k sobě. Třeba Freud měl svoji kavárenskou 
společnost, a když se zabýval teorií vtipu, čerpal pro ni materiál právě 
z kavárenských debat. Stejně tak Vladimír Jiránek byl vždycky velkým 
milovníkem kaváren. Také dandy má k humoru blízko, připomeňme jen žerty, 
které dandyové s oblibou prováděli. Humor je důležitý každopádně: je to cosi, 
co život odlehčuje – někdy nám opravdu nezbývá, než se nad jistou situací 
zasmát. Humor má ovšem mnoho faset, mnoho poloh a někdy se objevuje i 
tam, kde bychom ho nečekali, třeba v poezii. 

Vy jste o poezii, respektive o básni mimo jiné napsal: „Báseň je náhoda, malá 
nehoda, ztráta předmětu či nečekaný nález. Nikdy ne dobrý nápad!“ To si 
říkáte při čtení cizích textů, anebo je to i krédo, kterého se držíte při vlastním 
psaní? 

Já bych za tou formulací dodnes stál, protože jestli nemám v literatuře nebo 
umění něco rád, tak to jsou dobré nápady. Nápadů je spousta, a pokud se 
vztahují k umění, je to omyl. Umění má vycházet z něčeho hlubšího, z jiných 
motivací, má zrát v čase – kdežto nápad je jak jepice, která blýskne křídly, třeba 
krásně zazáří, ale rychle skončí. Z tohoto důvodu jsem velmi zdrženlivý k řadě 
projevů současného umění, postaveného právě jen na nápadech – byť 
ohromujících. Nápad je pro mne nedostatkem, a to solidnosti i kvality. 

Poezii, od které jsme se poněkud vzdálili, jste zahrnul mj. do svého opus 
magnum Fernety. Když jsme mluvili o kavárnách, musíme se zastavit i u pití, 
tedy alkoholu. Jaká je jeho role v umění a literatuře? 

Já jsem si v 70. a 80. letech, kdy jsem byl členem několika stolních společností, 
oblíbil fernet – a podle něj jsem v roce 1999 nazval své „sebrané spisy“. 
Oceňoval jsem na tom pití jednak barvu, jednak zvláštní spodní hořkost. 
V tomto ohledu fernet velmi dobře korespondoval s tehdejší pražskou 



atmosférou. Ale byl nejen černým švihákem, byl také bolehlavem pražských 
intelektuálů. Myslím ovšem, že pití fernetu odešlo s dobou. Tedy alespoň 
v mém případě. 

A co soudíte o červeném víně, o němž Petr Král, v mnohém váš umělecký i 
lidský souputník, říká, že „je jako vlajka“? 

Já neupřednostňuji červené před bílým, jak to někteří lidé dělají. Mám rád obě 
barvy. Například v poslední době jsem si velmi oblíbil bílé víno z malého 
městečka Vrbnik na chorvatském ostrově Krk, kde jsem měl možnost několikrát 
pobývat. To víno se jmenuje Žlahtina – a je opravdu skvělé. Mluvit o víně je 
ovšem dnes velmi snobská záležitost. A dandy by rozhodně neměl být snob… 

V roce 2003 jste publikoval rozsáhlou esej o Máchovi. To zrovna není autor 
z periferie. Dalo se v jeho případě ještě objevovat? 

U Máchy jsem se věnoval spíš věcem okrajovým, rozhodně ne Máji, s velkými 
badatelskými studiemi jsem určitě nechtěl soutěžit. Velkým magnetem se mi 
staly Máchovy deníky. Z toho prvního jsem se snažil vyčíst jeho vlastní životní 
příběh, druhý mě zaujal jako cestovní literatura. Chtěl jsem se k tomuto 
autorovi především přiblížit osobně – ostatně proto jsem ten esejistický soubor 
trochu provokativně nazval Můj Mácha. A ono to v mém případě platí obecně: 
často mě u díla zaujmou spíš poznámky na okrajích, marginálie, to, co se jakoby 
nevejde do textu. Různá dořeknutí a přeřeknutí mnohdy napomáhají 
interpretaci věci zásadním způsobem. 

Přejděme na závěr k próze života. Vystudoval jste filozofii, historii a dějiny 
umění. Na školu jste nastoupil v roce 1961, absolvoval jste 1967. Dá se říct, že 
jste měl štěstí na dobu studií, respektive na lidi, kteří vás učili? 

Fakulta byla v době mých studií už velmi otevřená. Například bylo možné 
navštěvovat seminář, kde se četli Husserl nebo Heidegger. Ale asi bych 
nedokázal jmenovat profesora, jehož bych se cítil být žákem… 

V září 1968 jste odešel do Francie – po roce jste se ale vrátil. Co vás přimělo 
k návratu do okupované země? 

V září 1968 jsem dostal do Francie roční stipendium. Pobyl jsem nejprve 
v Paříži, pak jsem odešel do Besan?onu. Navštěvoval jsem kursy francouzského 
jazyka, hodně jsem cestoval po celé zemi. Byl jsem novým prostředím dosti 
fascinovaný. Pak jsem se vrátil. A vlastně dodnes nevím, jestli jsem udělal 



dobře, či špatně. Dělal jsem pak různé brigády, než mě v roce 1970 přijali do 
Uměleckoprůmyslového muzea. 

Pod střechou muzea jste přečkal celou normalizaci i 90. léta. To vypadá, že si 
tahle instituce dokázala držet určitou míru svobody navzdory dějinám.  

Ano, nástup do Uměleckoprůmyslového muzea byl pro mne velkým štěstím. Ta 
instituce, kterou tehdy vedla doktorka Hejdová, byla opravdu oázou klidu. 
Takže jsem se mohl věnovat odborné práci. Navíc jsem seděl v kanceláři 
s Annou Fárovou – a za ní chodili zajímaví lidé: třeba fotograf Jaroslav Rössler 
nebo Fárové otec Miloš Šafránek. A ti lidé se znali s dalšími lidmi a vyplatilo se 
poslouchat, když vyprávěli. Já jsem zas paní Fárovou seznamoval s mladší 
generací malířů. S Chartou 77 ale Fárová musela z muzea odejít. 

Co jste měl v muzeu na starost? 

Já jsem měl na starosti sbírku plakátů, která je z největších ve střední Evropě a 
která disponuje především velkým fondem starých plakátů. Po Listopadu jsem 
několik let vedl celou sbírku užité grafiky a fotografie. Stůl jsem měl v kanceláři 
hned vedle okna, které vedlo na židovský hřbitov, takže jsem měl opravdu 
zajímavý pohled: zahrada se v každém ročním období měnila, také jsem zahlédl 
mnohé osobnosti, které hřbitov navštívily. A k topení, jež bylo vedle tohoto 
okna, se občas chodil nahřívat Bohumil Hrabal – tehdy jsme bydleli ve stejné 
pražské čtvrti a často jsme se potkávali. Dalším pozoruhodným člověkem, 
kterého jsem mohl díky Uměleckoprůmyslovému muzeu poznat, byl Jiří Mucha: 
světem právě běžel velký zájem o Alfonse Muchu a u nás byly uloženy četné 
Muchovy plakáty, takže jsem s jeho synem často přicházel do kontaktu. Byl to 
obdivuhodný člověk, velmi mnoho znal. A myslím, že i přes některé jeho práce, 
třeba Oheň proti ohni nebo Podivné lásky, jsem pro sebe objevoval krásy 
esejistického stylu. 

V 80. letech jste se ale taky čile zapojil do samizdatu. Vyhovoval vám tenhle 
způsob práce pro úzké přátelské společenství, fungující kdesi stranou, 
v suterénu, na periferii? Jako doplněk k vaší práci v oficiální instituci… 

V té době jsem byl, abych tak řekl, dvojkolejný. Já jsem věděl, že nemám na to 
odejít do kotelny, navíc jsem potřeboval mít knihovnu za zády. Tím nechci nic 
omlouvat, ale bylo to tak. A myslím, že by bylo nesmyslné vyklízet určité pozice 
nějakým jednoduchým gestem. Je ale třeba dodat, že sedmdesátá léta byla jiná 
než léta osmdesátá. Putování po hospodách a bohémství, z něhož se zrodila 
zmiňovaná groteska, vystřídalo politizování – a já jsem zjistil, že nejsem 
politický člověk. A i když mnozí moji přátelé, kteří mi prostředkovali kontakty se 



samizdatem, po Listopadu do politiky vstoupili a lákali i mě, žádnou funkci jsem 
nevzal. Za normalizace jsem napsal pro samizdat třeba text Anekdota a dějiny, 
který vyšel i v několika překladech a který je z mých tehdejších nemuzejních 
prací asi nejznámější. 

Řadu textů pro samizdat jste podepisoval kafkovsky jako Josef K. Rozpustil se 
tenhle pocit po roce 1989, nebo je ve vás přítomný i nadále? 

Ano, používal jsem tuto stylizaci. A tak trochu mi to zůstalo i po roce 1989. I 
když jsem se s tím snažil přestat, z pseudonymu se začaly samovolně odvíjet 
některé kafkovské situace. Nedávno jsem se vracel z Chorvatska a pumpař, 
kterému jsem platil kartou, si přečetl mé jméno a vesele zvolal: Josef K.! Když 
jsem před několika lety prodal podstatnou část sekundární kafkovské literatury, 
požádal mne David Radok o spolupráci na libretu Popisu jednoho zápasu, hry 
na motivy Kafkových prací. Původně šlo o operu, tu uvedli v Göteborgu; 
upravené libreto bylo později uvedeno v pražském Divadle Na zábradlí jako 
činohra. Myslím, že kafkovskému osudu nelze jen tak uniknout. 

Letos vám bylo pětašedesát. Jaké milníky z dnešního pohledu ve svém 
dosavadním životě vidíte jako klíčové? 

Jako klíčové se mi jeví roky 1968 a 1989. Ale protože člověk nežije jen politicky, 
za důležitý bych považoval i svůj pozdní sňatek v roce 2000 a narození syna 
Josífka. Na stará kolena se také stále častěji stěhuji z měst do krajiny. Koupili 
jsme si menší domek za Třeboní a tam dnes trávím hodně času. Takže přicházejí 
jiná témata: začal jsem se více zajímat o regionální kulturu. Dal jsem 
dohromady malou antologii poezie Šumavy a Novohradských hor a také 
antologii poezie v řemesle hrnčířů. 

 

*Dvořák, František: „I. Benátky očima současných i minulých návštěvníků“; in 

Benátky. S profesorem Františkem Dvořákem po stopách velkých mistrů. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 9-25. 

Když se hovoří o Benátkách, obvykle se nám vynoří jako obrázek město na vodě 

s černými gondolami a Dóžecím palácem v sousedství kostela svatého Marka a 

se zvonicí tvořící známou dominantu města. Mnohým z těch, kdo do Benátek už 

zavítali, může ale zůstat v mysli hlavně vzpomínka nabloudění městem v davu 

turistů. Takové dojmy si odtud obvykle odvážejí lidé, jež do tohoto slavného 

města přivezou cestovní kanceláře, a patří k nim i ti, co do Benátek přijeli podle 



svého nastudovaného plánu autem, chtějí zvládnout půlku Itálie a pak mustí 

stále myslet jen na problémy s tím spojené. Často vidíme, jak s průvodcovskou 

knížečkou v ruce nasedli do vaporetta a Velkám kanálem (Canale Grande) 

pouze udiveně dojeli do stanice San Marco. 

Těmto návštěvníkům se nejpřitažlivější město světa hlouběji do srdce 

nezapsalo, přestože ve skutečnosti se pro ně pobyt v Benátkách měl stát 

především krásným zážitkem. Do Benátek se totiž nemá jezdit s myšlenkami, co 

ještě dál všechno stihnout, ale mají se stát hlavním cílem – a ne proběhnout 

kolem San Marca, pak ještě nanejvýš k obloukům Rialta, a zase rychle spěchat 

jinam. 

K tomu, by se nám Benátky zaryly do paměti jako radost srdce, jako vzpomínka 

na velkou slavnost, jako opojení krásou, časem ještě zesilovanou, může přispět 

tato knížka. Samozřejmě, že dnes Benátky vidíme jinýma očima nežli je jako 

„město zahálky, lásky a hudby“ popisovaly romány a v minulých staletích viděli 

aristokrati na svých kavalírských cestách. V nespočetných filmech se Benátky 

staly cílem k dosažení pocitu štěstí a pro někoho také pýchou, že si tento svět 

vrcholné nádhery může dopřát. V dějepisných knihách přinášely radost z toho, 

že jen tady se může člověk cítit svobodný – ale někdo i „zoufale svobodný“, jak 

je to z našich dějin známo například o hraběti Matyášovi z Thurnu, když se do 

Benátek uchýlil, aby se tam cítil bezpečněji než v nových poměrech v Čechách, 

kde už ho nechtěli. 

Takovou přitažlivost Benátek měl zřejmě na mysli také William Shakespeare, 

když ve své hře o Richardovi II. mohl napsat, že tento vladař „znaven válčením 

našel klid v Itálii: v Benátkách té sladké zemi odevzdal své tělo…“ 

Také až dnes můžeme pochopit, jakou beznadějnou přitažlivost měly Benátky 

pro lidi vězněné domácí politickou situací, jako například pro známého ruského 

disidenta, básníka Josefa Brodského, který si zapsal, že kdyby se mu podařilo 

dostat se ze Sovětského svazu, rozhodl by se „vydaž okamžitě do Benátek… 

pronajmout si tam pokoj nějakého paláce a na jeho vlhké kamenné podlaze 

zašlapávat cigarety, kašlat a pít… a potom na tomto místě si prostřelit hlavu 

kulkou, neschopen zemřít v Benátkách přirozenou smrtí“. I to se stalo mnohým 

utečencům z nesvobodných zemí, které nádhera zdejšího svobodného života 

připravila o rozum. 



Jsou nám ale cizí takoví lidé, kteří musejí do Benátek asi jen proto, aby se jim 

pořád někdo nedivil, jak je to možné, že tam ještě nebyli. Takový člověk pak 

obvykle po návratu prohlašuje, že je to ve skutečnosti odporné prostředí, a co 

že na těch Benátkách lidé vlastně vidí. Ovšem na rozdíl od těch, kteří o nich 

dovedou takto hovořit a poznali je jen se sebevědomě omezeným viděním, 

vítáme ke vstupu do města na laguně naopak vás, kteří si setkání s krásou 

posvěcenou dějinami spojují s jiskřením fantazie a součinností při objevování 

reálného neskutečna v současných Benátkách. 

Zážitek Benátek je tedy závislý na úhlu našeho pohledu, je třeba umět je vidět. 

Nedovedeme sice pojmenovat, čím si nás získaly, ale prožijeme jejich 

působivost, když si hlouběji v nich najdeme chvilku jen pro sebe, když si s tím, 

co máme před sebou, v sobě popovídáme – jako když svůj vztah k někomu ještě 

více zesílíme, jestliže s ním umíme mlčet. Teprve potom nás realita Benátek 

dokáže okouzlit svojí neskutečností. Kdyby se přece jen stalo a někoho toto 

město neupoutalo tak, jak o něm psali básníci, ať to neyčítá turistice, kterou je 

město zavaleno, ale sám sobě, že není schopen vidět z nadhledu, že město ve 

své podstatě je zázračně tajemným dílem, na jehož podobu působilo něco víc 

než jen obyčejný rozum. 

Marcel Proust napsal jednu zajímavou stať, nazvanou Chvála mlčení. Prohlašuje 

v ní, že mlčet s někým je mnohem cennější než jakkoliv duchaplný rozhovor 

s ním, a dodává k tomu:… toho člověka ještě dobře neznám, nedovedu s ním 

mlčet“. Podobně se moje knížka snaží přivést návštěvníka k tomu, na jaké téma 

se s Benátkami dá krásně mlčet, zasnít se a Benátky prožít jako divadelní 

představení. 

Také Jan Werich si ve své knize Italské prázdniny přiznal, že jsou na světě věci, a 

není jich mnoho, o nichž se shodneme téměř všichni, a nevíme proč, „…že jsou 

nádherné a jedinečné. Nesmíte se však zeptat proč. Nikdo neví proč. A tvrdí-li, 

že ví, šidí nebo lže. Náměstí svatého Marka je jedno z takových míst… Proč 

tenhle prostor učaroval Goethům, Byronům, Einsteinům, Sansovinům, 

Tyrolákům, Eskymákům, lakýrníkům, učitelům, dělníkům, milionářům, 

stařenám, dívkám, dětem, holubům? Nechci vědět proč. Kdykoli tam jsem, je 

mi dobře a nevadí mi, že nevím proč… Dej si sprchu a oblíkni se slušně. 

Půjdeme na Piazza San Marco!“ 



V Benátkách žije minulost jen zdánlivě, v podstatě jen v dějepisné literatuře, 

vše zde zůstává pořád živou skutečností. A návštěvníci, kteří sem nepřijeli 

pouze za památkami, jeví se nám v tomto městě, rostoucím podivuhodně 

rovnou z vody, v jiné podobě než v jejich domácím prostředí, kde jdou přímo za 

svými záležitostmi, se starostmi nebo myšlenkami na jiné lidi a proto obvykle 

s docela jiným výrazem ve tváři. V Benátkách je však na nich vidět, jak jsou si 

toho vědomi, že jsou s domy a chrámy pořád někomu na očích, stali se součástí 

jedinečného děje, poněvadž ve skutečnosti jsou Benátkami pohlceni a dokonce 

Benátky do nich vstoupily, jsou-li zde opravdově s očima otevřenýma pro 

dojmy. 

Proč je u nás Venezia Benátkami 

Pro nás Čechy mohou být Benátky zvláštní i svým jménem, když si uvědomíme, 

že před světem je to Venezia a odtud je jejich název odvozen v mnoha jazycích 

– stejně anglicky a francouzsky a v podstatě i německy. O dávných Venetech se 

zmiňuje už Homér. V nejstarších italských pramenech je však dnešní Venezia až 

do 13. Století označována „Civitas Rivoalti“, kdežto u nás mám příležitostný 

zápis o lokalitě jménem Benátky z roku 1259, a to v podobě „in Benatek“ ve 

vztahu k dnešnímu městu Benátky nad Jizerou. V jedné listině, zachované však 

jen v opise z 18. Století, se k nim vztahují i údaje starší, z let 1052 až 1055. Pak 

jsou doklady z rozmezí let 1340 až 1349, kdy se již hovoří o Nových Benátkách a 

Starých Benátkách. Jinde ale máme zaznamenáno, že se slovo benátky 

vyskytovalo zároveň s významem něčeho jako „hanbinec“ neboli „hampejz“. Již 

v Kronice české od Jana marignoly se píše o Karlu IV., že roku 1372 přikázal 

zbořit „starý nevěstinec v pražském městě, kteréžto místo se nazývalo Benátky, 

vyhnat odtud nevěstky a dát tam vystavět oratoř…“ V poznámkách císařova 

kancléře Beneše z Weitmile k této události navíc čteme, že „hlavní hampejz 

nazývaný Benátky“ byl v Praze v úzké postranní uličce vedoucí z dnešní ulice 

Bartolomějské, která se nazývala původně Benátskou. Jungmann ve svém 

Slovníku jazyka českého uvádí jako druhý význam slova Benátky „dům kurevský 

– ein Hurenhausů. V Ruthově kronice královského města Prahy se podle 

pramenů uvádí dnešní Bartolomějská jako Benátská a píše se, že to bylo „místo 

nekázně a bydlela v ní jen chudina a zlá chátra“. Takové „Benátky“ byly také 

v pražském Podskalí, jak to vysvítá z události v roce 1489, spojené s jakousi Vlčí 

branou. Málokdo dnes také ví, že Střelecký ostrov se původně jmenoval Malé 



Benátky a dávno předtím, než u nás lidé něco mohli vědět o italských 

Benátkách, se od roku 1264 uvádí pod vrchem Hradeště obec Benátky „při 

brodu“. Cosi o tom říká listina z poloviny 14. století, z níž se dozvídáme, že 

„někteří spojivše se s následovníky své špatnosti a společníky v nepravosti 

zločinné … o města zvaného Benátky, s ďábelskou smělostí se odvažují a již 

odvážili“. 

K teorii o vzniku místního jména a také obce Benátky jako označení něčeho 

nezřízeného může napovědět také pohled na mapu v okolí Benátek na 

Pelhřimovsku. Severně od nich je vesnice Veselá, na západ Mezná a jižně od ní 

Ctiboř. Všechny tyto místní názvy se vztahují ke smyslovým počitkům nebo 

reakci na ně, jako je tomu i u Benátek u Litomyšle, v jejichž těsném sousedství 

je vesnice Čestá, nebo v kraji u Žďáru nad Sázavou, kde v sousedství Benátek je 

tajemný Strachujov. 

Označení nějakého míta u nás jako Benátky s významem „hanbince“ mohlo 

docela dobře odpovídat dávné pověsti italských Benátek, kde se v době kolem 

roku 1500 odhadoval počet veřejně prodejných žen na 11 000 a ve dnech 

karnevalu se zmnohonásoboval. Město tím získalo pověst světového nevěstince 

a jeho správa se tím zřejmě netajila, když tam moha být vydána příručka pro 

kurtizány (La tariffa delle puttane di Venetia) s návodem, jak se mají věnovat 

svým zákazníkům a kavalírům hledajícím v Benátkách jedinečné potěšení. 

Dokonce v benátském oficiálním Adresáři k roku 1575 se doporučují určitá 

místa, která jsou k tomu účelu nejlepší. Riegrův slovník ale uvádí, že naše jméno 

Benátky je odvozené z jihoslovanského místního jména Mletky a v současném 

výkladu mají být Benátky počeštěnou variantou slovinského Benetky. Jan Kollár 

ve svém Cestopise do Horní Itálie píše, že „nejlevnější obyvatelé těchto ostrovů 

a výsep byli Veneti čili Slávové“ a že „odtud vzniklo označení Vendky, čli 

Venatky, Benátky…“ 

Původ jména města Benátky nad Jizerou lze však vyložit i jinak, a sice že jeho 

základ je možné hledat v latinském slově „bene“, což se rovná českému „dobře, 

náležitě, řádně“. Běžné vyslovení spokojenosti slovy „bene est“ mohlo být 

zkomoleno a tak se snad mohlo zrodit pojmenování místa, kde se má člověk 

dobře, jako Benátka, jak se dříve psalo. 



Z místopisných přehledů se dá spočítat, že vedle zmíněných Benátek nad 

Jizerou a vesnice Benátská Vrutice v jejich sousedství u nás existuje deset 

dalších takto pojmenovaných míst, jejichž poloha však nemůže odpovídat 

nějakým představám o městě vybudovaném na vodě. Jsou to například Benátky 

u Krucemburku v oblasti Českomoravské vysočiny, nebo Benátky severně od 

Olomouce, lžící v úrodném kraji Hané. 

České země a Benátky 

U nás nejstarší záznam o místě, kde jsou dnes Benátky, pochází z 9. Století, ze 

staroslověnsky napsané legendy o Cyrilovi, z níž se dozvídáme, že tento náš 

věrozvěst zde musel čelit námitkám teologů, že „vytvořil písmena a učí jimi, 

jaká nevynalezli apoštolové ani římský papež“. 

V našem dějepise si také můžeme vyhleat, že ovdovělá vdova po Přemyslu 

Otakarovi II., královna Kunhuta, byla někdy roku 1280 upomenuta benátským 

dóžetem, že nezaplatila jeho městu daně za dva lvy, které si odtud odvezla. V té 

době již byla milenkou Záviše z Falkenštejna. Škoda, že se už nedovíme, jak se 

do Benátek dostala a proč si odtud zřejmě jako symbol Českého království 

odvezla dva živé lvy. 

Konkrétněji pak Benátky zmiňuje také Zbraslavská kronika v souvislosti 

s mládím Karla IV. a jeho zahraniční politikou. Panovník sám ve svém vlastním 

životopise vzpomíná na svoji návštěvu Benátek, kde jej jednadvacetiletého 

s okázalou obřadností uvítal dóže Francesco Dandolo se zástupci patriciátu a 

hostil jej jako „urozeného syna královského“. Kronikář zbraslavského kláštera 

k tomu dodává, že když Karla IV. chtěl jaho otec Jan Lucemburský zbavit většího 

vlivu z obav před synovým úsilím vyniknout ve světě, byli to právě Benátčané, 

kdo mu vypláceli žold, aby z něho mohl „opatřovat sobě i své družině potřebné 

živobytí“. Tentýž autor později rovněž zaznamenal, že Karel IV. dal v srpnu 1355 

převést prostřednictvím toskánských bankéřů čistý výnos ze své římské jízdy a 

korunovace na císaře v Římě na své osobní konto v domě německých kupců 

(Fondaco dei Tedeschi) v Benátkách. Cítil se tedy svým majetkem bezpečněji 

v Benátkách než doma v Praze nebo někde v německu. Dokonce si z Benátek 

přivezl „suvenýr“ – podivuhodně řezanou skříňku ze slonoviny, vyzdobenou 

erotickými motivy. 



Ale jistě významnější pro něho muselo být, že svým benátským hostitelům 

stvrdil „dohody a smlouvy“, jak to píše ve vlastním životopise, avšak 

neprozrazuje jejich obsah. Vztah Karla IV. k Benátkám měl pravděpodobně 

hlubší význam – je to zřejmé také z toho, že si dal na Karlštejně namalovat 

obraz sv. Václava s nasazenou čapkou benátského dóžete, nebo naopak v Itálii 

od benátsky orientovaného malíře zobrazit sv. Václava jako benátské dóže, aby 

vyhlížel co nejvznešeněji. 

I později byly bztahy mezi Benátčany a českým královstvím velmi aktivní, jak 

dokládají například Staré letopisy české k roku 1473, kdy Benátčané poslali 

urychleně zprávu českému králi Vladislavovi do Prahy, že si v Benátkách koupili 

„velmi prudky jed dva lidé najatí od uherského krále Matyáše, aby ho otrávili“, 

a sice že je to Tomášek, lékárník od Lilie v Praze, a panoš Hludský z Kutné Hory. 

Král dal pak oba po příchodu do Prahy zatknout a popravit a zůstal tak dál na 

trůně navzdory politice Uher. 

O Benátkách se v historii českého společenského života víc hovoří zejména 

v době renesance a baroka, kdy se již hodně cestovalo do světa, nejen 

poutnicky od nás přes Benátky do Svaté země, či z politických podnětů, ale 

především za vzděláním i zábavou. Tak například pražský kardinál Harrach si do 

svého deníku z roku 1644 zapsal, že když se vracel z voby papeže v Římě, 

zastavil se v Benátkách a že na něho zapůsobily „obzvlášť silně, i když Itálii před 

tím dobře poznal“. Dokonce si zaznamenal představení, která tam navštívil 

v divadlech S. Moise a S. Cassano a hodnotil přitom i výpravy her a společnost, 

která divadla v Benátkách navštěvuje. Zkrátka byl Benátkami hodně zaujt jako 

„nádherným zrcadlem, před kterým stanul“. 

Dodak k tomu, že divadla tu mají pět lóží nad sebou a „je tu vidět romantické 

historie lásky s Kolombínou a komedie složené z antických motivů“, ale 

udivovalo jej také, že v lóžích se jedlo, a proto se sám odvážil 15. Prosince při 

představení povečeřet s jedním vyslancem. Phoršovalo jej ale velmi silně, že se 

v lóžích lidé během představení líbají – pozoroval například v divadle S. Moise 

ve své blízkosti dva benátské kavalíry, jak se oba zcela veřejně líbají s jednou 

ženou. 

Jinak ale psal domů z Benátek své matce Humprecht Černín z Chudenic – „ o 

cizoložných láskách vášnivých Benátčanek s vojáky“. K Benátkám jej jistě pojilo 



něco hlubšího, poněvadž sdělil matce, že si před odjezdem z Benátek, kde pobyl 

55 dní v roce 1642, koupil hodně knih od knihkupců za značný obnos 8 zl. 20 kr., 

jak to zaznamenal jeho hofmistr při vyúčtování jeho kavalírské cesty po 

významných evropských městech, na kterých strávil celých pět let a dokonale 

se naučil italsky a francouzsky. Benátky jej zaujaly i množstvím cizinců, „kde 

národu není aby ho tu nebylo – a ti každý den na jeden plac jménem sv. Marka 

se scházejí, kde každý známého najde nebo se seznámí“. Matku také 

informoval, že se ubytoval „v hostinci velmi bohatém“, kde se hned setkal „s 

řadou krajanů z habsburských zemí, kteří měli sebou doporučující dopisy“ a že 

se dostal „na audienci k samému dóžeti a setkal se i s generalissimem benátské 

armády Widmannem“. 

První, kdo u nás zaznamenal obdiv k benátskému výtvarnému umění, byl asi Jan 

Hasištejnský z Lobkovic, jenž se při svém putování k Božímu hrobu, vykonaném 

roku 1493, zastavil na delší dobu v Benátkách a napsal, že tam na „bárce“, 

zřejmě na gondole, přijel ke klášteru sv. Antonína, kde „jest osm obrazov z křídy 

udělaných a vypálených tak mistrně, že na tři kročeje od nich stoje zdají se 

každému praví a živí býti. A žádný tomu neuvěří, kdož toho neuvidí, by tak 

primistrné dílo ruka člověčí udělati mohla. I sám bych tomu nevěřil, bych toho 

neviděl.“ A pak docela podrobně toto dílo popsal. Dnes je o tomto kostele 

známo, že byl v letech 1638-1682 přestavěný architektem Baldassarem 

Longhenou (tvůrcem majestátní baziliky Santa Maria della Salute), avšak byl 

poničen a roku 1982 odsvěcen. Nepřestává nás dodnes upoutávat alespoň 

svým průčelím do stejnojmenného náměstí. 

Z našich významných osobností novější doby, jež napsaly něco o své cestě do 

Benátek a pobytem tam se inspirovaly, musíme na prvním místě uvést Karla 

Hynka Máchu. Jeho Deník na cesto do Itálie byl už několikrát vydán, ale i tak si 

ho alespoň trochu připomeneme. Šlo totiž o dosti svízelnou cestu pěšky, kterou 

Mácha podnikl společně s přítelem Antonínem Štrobachem pozdějším 

proslulým pražským primátorem, ale tehdy zcela obyčejným studentem stejně 

jako Mácha. 

Na cestu se vydali 4. Srpna 1834 ve čtvrt na sedm ráno a v deset hodin byli již „v 

Jílovém“ a do večera dorazili do Sázavy, kde přespali „na seně“. Dne 9. srpna 

dorazili do Lince; Mácha si zapsal existenci „Železné silnice“, nám dnes známé 

koněspřežní železnice, první dráhy na kolejnicích na evropské pevnině, spojující 



od roku 1832 České Budějovice s Lincem. Je třeba dodat, že cestovali s řádnými 

pasy. V našem národním muzeu je uchován Máchův pas vydaný 2. srpna 1834, 

platný na dva měsíce „za účelem prázdninové cesty do Milánska a Benátska“. Je 

v něm také zapsáno, že Karel Hynek Mácha je „velké postavy, podlouhlého 

obličeje, modrých očí, velkých úst, nosu prostředního a vlasů hnědých“. 

Do Benátek Mácha se Štrobachem dorazili 24. srpna. Zůstali tam dva dny a 

první den nocovali na náměstí Svatého Marka, zřejmě v arkádách na zemi, a 

druhou noc na dřevěné podlaze lodi upoutané na nábřeží. Stihli ale to 

nejpodstatnější, jako dnešní poučenější turisté. Byli si zřejmě vědomi 

výjimečnosti tohoto setkání, poněvadž ráno před příjezdem do Benátek 

posnídali slavnostně v Trevisu „polívku a holbu vína. Měli vypito 82 žejdlíků. Jeli 

vozem.  Přišli do Mestre. Jeli na bárce. Ponejprv viděli Benátka … Vjeli do 

Benátka. Šli po městě, poprvé Markusplatz. Ó Venezia, Venezia!“ 

Ze stručných záznamů lze usoudit, že si dobře prohlédli prostor před kostelem 

sv. Marka a neušlo jim koňské sousoší na jeho průčelí, které má Mácha správně 

podle jeho tehdy běžně uváděného autora zapsané jako „koně Lysippové“; 

všiml si rovněž jedinečných tří kandelábrů pod nimi ze 16. století, vzhlédl ještě 

s obdivem ke kampanile, kterou si zaznamenal přesně italsky, upoutala jej 

Napoleonova zahrada a kousek od ní „vyhlídka mezi 2 sloupy“, což značí, že stál 

na Piazzettě a hleděl k prostoru mezi sloupem s okřídleným lvem sv. Marka a 

sloupem se sochou prvního patrona Benátek, sv. Theodora. Na kostele sv. 

marka jej zaujaly reliéfy a uvnitř „podlaha kostelní“. V nádvoří Dóžecího paláce 

si zapsal, že je tam „socha Othella“, o níž dnes víme, že je to socha Francesca 

della Rovere, vévody z Urbina, kapitána armády Benátské republiky z roku 

1625. Stejně jako my dnes, s obdivem si prohlížel slavné dóžecí schodiště se 

dvěma giganty, na němž se odehrávala dóžecí korunovace. Musel projít 

interiéry Dóžecího paláce, když si zaznamenal Most vzdechů vedoucí do věznic 

a upoutaly jej tam „silné mříže dvoj i trojnásobné i více“. 

Městem prošli až k Ponte Rialto a z návštěvy chrámů si Mácha zapsal také účast 

na mši v kostele San Giuliano druhý den pobytu v Benátkách, při níž vyslechl 

kázání a zúčastnil se přijímání. Bylo mu zřejmě velmi podivné, že při mši „hráli 

overturu místo Graduale Walzer“. Musíme z dnešního hlediska ocenit, že jej 

zaujalo také „prodávání knihy“ a že si „koupili Manzony“. Jde totiž o italského 

básníka Manzoniho, jehož jméno, jak uvádí máchovský badatel František 



krčma, si Mácha zapsal před tím již 14. Ledna 1833 a zmiňuje se o něm také ve 

svém Literárním zápisníku. Benátky Mácha se Štrobachem opustili 26. Srpna a 

lodí odjeli do Terstu. Pak 10. září 1834 se hlásili na policii ve Vídni, kde se jejich 

italská cesta uzavřela. 

Cestovní deník Karla Hynka Máchy nezůstal však jediným dokladem jeho 

benátských zážitků; ztvárnil je i literárně, a sice v novele Cikáni. Tam ve čtrnácté 

kapitole uplatnil všechny své záznamy z pobytu v Benátkách a z cesty odtud do 

Terstu a přidal k nim ještě další údaje, zřejmě ale uchované jen v jeho paměti. 

Jde o výpověď hlavní postavy tohoto vyprávění, jež začíná překvapivým 

odhalením: „Já nejsem rodilý Cikán; jsem Vlach, z Mestre rodem, a Venecia byla 

pro mne domovem. Byl jsem gondoliérem… a spokojený jsem se houpával 

v časích těch ve loďce své pod Ponte Rialto…“ 

Ve svém líčení vlastního života pokračuje potom tento domnělý cíkán popisem 

situace, s jakou se pořád ještě v Benátkách můžeme setkat: „Hlučně se hádali 

gondoliéři, kdo by měl cizince do Venecie vézti…“ Z jeho líčení události 

odehrávající se později ve středu města můžeme také mít dojem docela 

současný: „Bylo k polednímu. Množství lidu se valilo z chrámu sv. Marka. Před 

chrámem a až ku protějšímu paláci všudy množství lid … Proběhl jsem Palazzo 

Ducale; byl jsem u přístavu – mezi ovocníky – v zahradách Napoleonských…“ 

Příběh se přenesl i na Lido a Dogano (celnici). „Jednoho večera ploul jsem 

s několika cizinci na půlostrov Lido. Slunce zacházelo za Venecií … Na ostrově 

Lido seděl jsem samoten a hleděl jsem k východu, an právě plný měsíc 

z temného moře vycházel…“ Příběh končí docela dramaticky: „…nic, nic mi 

nezůstalo z časů předešlých než strašlivé upamatování, než plamenná pomsty 

žádost, nic – nic. Ó Veneci! Venecia! Dobrou noc!“ 

Cikány napsal Mácha v listopadu následujícího roku, co navštívil Benátky; to 

znamená, že to bylo roku 1835. Nepodařilo se mu však tuto novelu vydat, 

nedostal k tomu úřední povolení, a proto si do svého deníku napsal: „…hodlám 

tedy ‚Máj‘ co nejdříve dohotoviti.“ 

[…] 

Krátce po Máchovi připutoval do Benátek roku 1841 Jan Kollár, hnán sem 

touhou najít zde stopy původního slovanského založení a doložit, že „Venetia 



jest původně dcera Slávy, od Slávy a Slavjanův založená a pojmenována, a že 

Slávové i potom ve všech stoletích veliký podíl brávali na jejich dobrých i zlých 

osudech…“ Proto se v Benátkách viděl stát „jako matka nad kolébkou, ze které 

jí její dítě ukradeno a podvržče vloženo“. 

Svojí zvláštností upoutala našeho „slavjanofila“ Jána kollára i benátká divadla; o 

jejich stavu v roce 1841 zanechal následující zprávu: „Divadel jest v Benátkách 

patero: La Fenice, L´Apollo, Gallo čili S. Benedetto, Malibran a S. Samuel. První 

divadlo jest největší a nejkrásnější, nyní byly tam prázdniny hercův. V divadle 

Apollo provozována opera, a sice od 9 do 12. V prostředku však střídala se 

pantomimická představení. Vlašské herečky, které jsme slyšeli, anobrž i ženy, 

neobyčejně hluboký, hrubý, mužský hlas mají, takže i ty, které tenor, diskant 

aneb soprán zpívaly, sklouzly nevědomě kde jen mohly k bassu. Zpěváci vlaští 

nezpívají, ale ryčejí. V divadle Gallo dávána též zpěvohra Popelválka. Dům byl 

dosti plný, ale v celém pozemí toliko dvě ženštiny! Nápovědač (suflér) nikde 

v Itálii není skrytý, ale zjevně hlavou a rukama sem tam hýbá a téměř hlasitě 

mluví. Divadlo Malibran, od slavné pěvkyně tak nazváno, jest vlastně pro 

pospolitý lid. … Hudba zde špatná. Hrá se zde před večerem: v první den jsme 

zde viděli Samsona obra: v druhý den uzřeli jsme na zdi divadla viseti ohromné 

obrazy…“ 

V naší literatuře bychom mohli najít ještě mnohé autory, kteří zaznamenali 

velmi působivě svůj pobyt v Benátkách, jako například Milota Zdirad Polák, 

který se do Benátek dostal roku 1815 a věnoval jim dost místa ve svém 

životopisném vyprávění Cesta do Itálie. Není to tak dávno, kdy jsme si mohli 

tuto i literárně přitažlivou knihu v novém vydání koupit. 

Z dalších významnějších českých kulturních styků spojených s Benátkami 

připomeňme cestu našich národních výtvarných klasiků Mikoláše Alše a 

Františka Ženíška, kteří na začátku své práce na výzdobě Národního divadla 

odjeli na několik týdnů do Itálie, aby si prostudovali techniku malby starých 

mistrů a také aby získali umělecké vzory pro tak vysoce náročný úkol, jakým u 

nás ještě nikdo do té doby nebyl pověřen. Na jaře roku 1879, když zvítězli ve 

vyhlášené soutěži, jim byl předán obnos 2500 zlatých, o nějž se měli rozdělit 

stejným dílem s podmínkou, aby „k poznání malby a la tempera a al fresco“ 

navštívili Itálii. 



Do Benátek přijeli z Terstu 18. června 1879. Aleš byl udiven jejich neobvyklostí. 

Prohlíželi i zdejší Tiziany a Tintoretty, v gondole se projeli po Canale Grande a 

navštívili Dóžecí palác, z něhož si Aleš do svého zápisníčku nakreslil jeho nároží, 

ale pak také přístavní kůly, krásné bronzové stožáry před kostelem sv. Marka a 

na vložený list celou gondolu. 

Se stejným posláním odejel do Itálie i Josef Tulka, ve kterém se již tehdy zřejmě 

rodila myšlenka vzdát se světské slávy, a proto jej Benátky moc neupoutaly. 

Psal o tom do Prahy příteli sochaři Maudrovi: „Mně činil nejhlubší dojem 

vnitřek Sv. Marka s byzantskými mozaikami. Palác Dóžů unavuje dekorativním 

přeplněním ohromnou chloubou a okázalostí úmyslnou. … Opravdu dobrých 

věcí v architektuře, malířství a sochařství by se na prstech spočítalo. Město 

vypaá na mnoha místech jako zřícenina a divíš se, že tam někdo bydlí.“ Docela 

jiné pocity se v něm však rodily, když viděl v chrámech obrazy benátských 

mistrů. Například když si prohlížel freskovou malbu Paola Veronesa (zřejmě 

v kostele San Sebastiano), prohlásil: „… jak dosáhl takový soulad a tu brilanci 

v tak lomených tónech ve fresku je mi doposud záhadou.“ Do Benátek se Tulka 

vypravil sám, ale potom se všichni tři stipendisté 20. června setkali v Římě a po 

dalších pobytech v jiných městech se od nich oddělil a do Prahy dorazil s novou 

zastávkou v Benátkách 20. července 1879. Zanedlouho po splnění svého pkolu 

pro Národní divadlo Tulka beze stopy zmizel někde v Itálii.   

Lidé vydávající se do Itálie se velmi často orientují knihou Karla Čapka Italské 

listy. Takovým cestovatelům musí pak vyhovovat Čapkovo konstatování, že 

„skutečné, hlavní kouzlo Benátek je čichové a sluchoví, těžký zápach laguny a 

jediný šum lidských hlasů“. A pak podle jeho příkladu Benátkami jen procházejí 

a říkají si s ním: „… těch sto nebo dvě sta paláců, to není kultura, to je bohatství, 

to není život v kráse, to je okázalost … je to pro nějakou náramnou netečnost.“ 

K tomu dosti odtažitému vztahu k benátské jedinečnosti však připojuje 

věrohodný poznatek, že benátské prostředí je „jaksi demoralizující, neboť 

podněcuje snivost a lelkování“. (Ve skutečnosti je těch opravdu „okázalých“ 

paláců v Benátkách skoro 900 a jen těch, co po obou stranách tvoří parádu 

kolem Canale Grande, tepny Benátek, je více než 200 a snad nikdo nedokáže 

říct, který z nich je nejpoutavější.) 

Je zajímavé, že při procházení městem prožíval Karel Čapek přibližně stejné 

znepokojení neobvyklostí městského organismu, jako téměř sto padesát let 



před ním Goethe. Ten si do svého deníku k prvnímu dni pobytu v Benátkách 29. 

Září 1786 zaznamenal: „Po jídle jsem spěchal, abych si napřed zajistil celkový 

dojem, a vrhl jsem se bez průvodce, pamatuje si jenom světové strany do 

bludiště města, které je veskrze rozřezáno kanály a kanálky, a spojuje se zase 

mosty a můstky. Těsnost a stlačenost celku si nepředstaví nikdo, kdo to neviěl. 

Obyčejně se může buď docela, nebo skoro změřit šířka ulice rozpjatými pažemi, 

v nejužších narazíš už lokty, opřeš-li ruce v bok…“ 

Něco zcela shodného prožil také Karel Čapek někdy v roce 1926, jak nám to ve 

své knížce o cestě Itálií vylíčil v odstavci zaměřeném na to, co se mu 

v Benátkách líbilo. „Benátské uličky, kde nejsou zrovna kanály nebo paláce, jsou 

tak spletité, že dosud nejsou všecky prozkoumány, do některých snad dosud 

nevkročila lidská noha. Ty nejlepší jsou široké celý metr a tak dlouhé, že se do 

nich vejde kkočka i s ocasem. Je to labyrint, ve kterém bloudí dokonce i 

minulost a nemůže nikudy ven. Já, který se chlubím, že mám instinkt na směr, 

jsem včera chodil dvě hodiny dokolečka. Šel jsem z náměstí sv. Marka na Rialto, 

což je dobrých deset minut, a po dvou hodinách jsem se konečně dostal na 

náměstí sv. Marka. 

Karel Čapek – na rozdíl od Geothova obdivu k ušlechtilosti příznačné benátské 

renesance – se dovedl na tu benátskou nádheru podívat očima spisovatele 

zaměřeného k docela „obyčejnému“ životu. „A teď už vím, proč mám tak 

spadeno na tu benátskou krásu. Benátky mají jen paláce a kostely: dům 

prostého člověka není prostě nic. Holý, těsný a temný, nečleněn ani římsou, ani 

protálkem, ani sloupkem, smrdutý jako zkažený zub, malebný jen svoí králičí 

těsností …“ Na závěr Karel Čapek říká: :Nepotěšíte se něčím, jež by chtělo 

člověka vítat,“ běžné bydlení semu tam zdálo chudé, „bez vší ctnosti“. I když 

odjížděl okouzlen náměstím sv. Marka, musel si přece jen povzdechnout, 

Benátkami podivuhodně zmaten: „Bože, vždyť v celých Benátkách není jediný 

živý kůň!“ 

Podobně zapůsobily Benátky na první pohled i na Jana Wericha. „To se v Lidu 

vecpete na vaporetto čili parníček a ten vás za chvilku vyplivne v Benátkách. 

Tam jsou uličky a zase uličky a pod vámi asfalt nebo dlažba, nad vámi nebe a 

neónky a paláce a chrámy, ale ty nemají toli rozmanitých tváří a osudů a tužeb 

a zklamání jako lidé, které zde potkáváte.“ 



Do Benátek se dostal jen na několi dní Čapkův souputník Franz Kafka. Ubytoval 

se v hotelu Sandwirth na reprezentativním nábřeží Riva degli Schiavoni, 

obráceném k protilehlému ostrovu s kostelem S. Giorgio Maggiore, odkud 15. 

září 1913 napsal své snoubence Felici Bauerové dopis plný hořkosti i smutku ze 

sebe samého. Svěřuje se jí, že jeho osudem je samota a život s literaturou a 

proto svoji existenci nemůže vázat manželstvím. Také u něho v Benátkách 

převládla skleslost, kterou psychiatří pojmenovali „Stendhalovým syndromem“, 

jak o tom píše Josef Kroutvor ve své knížce o Benátkách. Název je po slavém 

francouzském romanopisci, který takový pocit neznámého opojení střídaného 

s podivnou skleslostí popsal podle vlastního prožitku. 

Rovněž další z německých spisovatelů spojených s Prahou, Franz Werfel, viděl 

v Benátkách prostředí pro řešení dramaticky konfliktních situací, jak lze vyčíst 

z jeho životopisného románu věnovaného historii vzájemných vztahů 

hudebních skladatelů Giuseppe Verdiho a jeho sebevědomého rivala Richarda 

Wagnera. Dokázal v dokonale vystižené městské kulise Benátek vylíčit velmi 

přesvědčivě pocity Verdiho, například když vyšel ze svého hotelu a zmocnil se 

jej „údiv, že je v Benátkách, že učinil cosi proti přímému toku svého života, že tu 

je cizí, neznámý, že tu není sám sebou…“, že jinde je představován veřejnosti 

„jako patriarcha, který je sjednocen se sebou a se svým uměním“ a nyní tu kráčí 

„po noci mučivé sebeanalýzy, zhrzené ctižádosti … jako ztroskotanec ulicemi 

lagunového ostrova, nevyzrálý, nejistý, jako po fiasku, stále ještě žák, jakoby za 

sebou neměl čtvrt sta velkých děl, nýbrž sotva viditelný počátek“. 

Z těchto několika svědectví známých osobností kulturního světa lze usoudit, že 

Benátky nemají nic společného s ostatní Itálií, že jimi nelze projít bez účati. A 

pro ty, kteří se tu na čas usadili, aby se, ponořeni do tohoto do sebe 

uzavřeného světa, ohlédli za svým dosavadním životem, stávají se Benátky 

mnohdy městem osudovým, v němž se jejich životní účtování prohlubuje a 

natrvalo zapisuje do perspektivy jejich nadějí. Slavný rakouský dramatický 

spisovatel Franz Grillparzer, který Benátky navštívil ve stejné době jako náš 

Mácha, o pobytu v Benátkách prohlásil: „Kdo neucítí bít silněji své srdce, když 

stojí na náměstí svatého Marka, ten ať se dá už pohřbít, neboť je mrtev, 

neodvolatelně mrtev. 

                                                        *** 



Z vnějšího pohledu můžeme výjimečnost Benáítek vysvětlit také jejich 

nedotčeností světovým pokrokem a moderností. Ve svém vnitřním organismu 

Benátky vůbec nemají moderní architekturu a městskou periferii, nejezdí zde 

motocykly, bicykly, natož automobily, a proudy lidí nezastavují semafory 

určující přechody ulic. Také nikdy neměly opevnění a vstupní brány 

s hradebními věžemi se střílnami, jak to ve středověku bylo běžné pro obranu 

města. Byly vybudovány odvážně na vodě, plně otevřené k moři. Hradby 

vytvořily lodě. Plachetnice kotvily jedna vedle druhé, bylo jich několik set, děla 

byla namířena směrem od města na moře. (Loděnice, kde se tyto lodě vyráběly, 

je dodnes zachovaná). 

Benátky jsou tedy městem, kterému se vyhnulo stárnutí. Rytiny dokládající 

vzhled Benátek od 17., století zobrazují například Dóžecí palác s protější 

knihovnou a oběma sloupy mezi nimi právě tak, jak nám toto místo zachytí 

dnešní fotografie. V Benátkách však kupodivu nejsou žádná posvátná místa, i 

když mají plno kostelů. Nalézáme zde jen to, co sloužilo kráse, přepychem 

svědčilo o bohatství a rozkoši – tedy nic pro život světců. A nic z minulosti tady 

jako jinde nezničily buldozery ani války. Benátky neobklopují sídliště a nevedou 

sem dálnice. Zvláštní kouzlo prožívají i ti, kteří se nezajímají o dějiny Benátek, 

ale pozvednou se nad turistickým chvatem k optickému vnímání vlastního 

života města, nepohodlně vtěsnaného do kulis paláců, především na 

nejúžasnějším bulváru světa kolem Canale Grane, a dovedou se s Benátkami 

sžívat pouhým viděním jejich výtvarných hodnot vytvořených umělci, kteří jsou 

s Benátkami natrvalo spojeni svými životy. Lze říci, že každý, kdo se dovede 

v Benátkách soustředit očima ke vnímání hodnot jejich umělecké minulosti, 

prožívá skutečné duchovní dobrodružství, k jakému se vás pokusíme přivést 

touto knížkou.  

 

Otázky a úkoly:  

1. Uveďte příklad tematizace Benátek v české literatuře (šířeji umění). 

2. Uveďte příklad tematizace Benátek v cizích literaturách. 

3. Jaké místo zaujímají Benátky v české kulturní a historické tradici? 

 



 

 

Josef Svatopluk Machar: Řím 

*Sýkora, Petr: Básník proti Hradu:  neposlušný občan Josef Svatopluk 

Machar. Praha: Libri,  2009. 

                                                   

 

*Hibbert, Christopher: Řím : životopis města  (přel. Pavel Kolmačka). Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 344-345. 

  Vláda teroru, kterou předpovídaly některé noviny, však nikdy nenastala. 

Řím byl zase, řečeno s Bellocem, „překvapivě stále týž“ – ukázalo se, že si 

podržel svůj lesk i fascinaci, jíž si po staletí podmaňoval muže i ženy. Po celou tu 

dobu podléhali kouzlu Říma, „matky království, metropole světa a zrcadla 

měst“, básníci a vlastenci, umělci, historikové, filosofové i státníci. Básníku 

Vergiliovi připadal jako nejkrásnější město na světa, jako přirozený vládce 

národů. Angličanovi z dvanáctého století, mistru Řehořovi, který sem 

přicestoval jako první návštěvník ze své země, aby o městě podal podrobnou 

zprávu, připadal „nejnádhernější“. Nic se nemohlo vyrovnat kráse Říma, „byť 

Říma v troskách“. Rovněž v očích Hilberta z Blois neměl Řím sobě rovného: „Ó, 

Říme, žádné město se ti nevyrovná, i když jsi skoro celý v troskách: ve své zkáze 

nás poučuješ, jak velký jsi býval, když jsi byl celý.“ Dante nazýval Řím 

životodárným a Římany božím lidem. Pro Miltona byl Královnou země. Císařové 

jej považovali za předurčené centrum moci. Ruští carové nazývali své hlavní 

město třetím Římem, stejně jako byl Cařihrad druhým Římem pro středověké 

císaře. Byron vyjádřil pouze to, čemu lidé věřili odedávna, když napsal: 

 Dokud stojí Colosseum, stojí Řím. 

 Až padne Colosseum, Řím začne hasnout, 

 A až Řím padne – padne i svět.  

 Napoleon byl kouzlem Říma posedlý a snil, že jej učiní hlavním městem 

své říše a svého malého syna jejím králem. I Mazzini byl Římem posedlý. 



Garibaldiho pokřik „Roma o morte!“ se stal jednou z inspirací risorgimenta. 

Cavour si nedokázal představit italské království bez Říma jako hlavního města. I 

Mussolini usiloval o obnovu římské říše. A jeho protivník Churchill, když naléhal 

na dobytí Říma spojeneckými armádami, prohlásil: „Kdo má Řím, má Itálii.“ 

 Rutilius Namatianus kdysi dávno napsal jímavý chvalozpěv, v němž se 

praví, že „Řím spojil všechny lidi v jeden národ a celý svět učinil jedním 

městem“. Právě tento universální rys v dějinách Říma tvoří tajemství jeho 

nepomíjející vitality, jež ho, řečeno se Shakespearem, činí „vznešeným a 

vítězným“ a díky němuž je dodnes Věčným městem.   

 

Otázky a úkoly: 

1. Jaký vztah zaujímá Josef Svatopluk Machar k jednotlivým etapám  římské 

historie? 

2. Představte ohlasy, které Macharův Řím vyvolal. 

3. Který význačný český historik, jehož polemika s Macharovým pojetím Říma 

patří k nejproslulejším, sám tematizoval Itálii, resp. českou otázku v konfrontaci 

s Itálií? 

  



Jan Havlasa: Italské novelety 

Mlsová, Nella: „Havlasova (?) Itálie“. In: Česká literatura rozhraní a okraje. IV. 

kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: 

Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš – Akropolis, 2010, s. 363-

372.  

Jan Havlasa, vl. jm. Jan Klecanda ml. (1883-1964), byl spisovatel, 

publicista, fotograf1, cestovatel a diplomat, který svými aktivitami vstoupil 

nejenom do dějin české literatury, ale i české (resp. československé) diplomacie 

a státnosti a rovněž se zapsal do historie cestovatelství. Dnes patří 

k pozapomenutým osobnostem. Jeho život byl neobyčejně pestrý. Havlasa byl  

pevně spjat s českým prostředím a současně z něho neustále vykračoval. 

Narodil se ve výrazně vlastenecky profilované učitelské rodině (oba 

rodiče byli matiční učitelé). Otec, Jan Klecanda st., se uplatnil také jako 

spisovatel a publicista, aktivně prosazoval národní zájmy (bývá označován za 

příslušníka post-obrozenecké generace), a byl proto perzekuován rakouskými 

úřady. Obdobně jako otec i Jan Havlasa se zapojil do aktivit kolem formování 

samostatného československého státu.  

Havlasův životaběh byl výrazně utvářen jeho touhou po poznání a 

dobrodružství, jež se realizovala četnými cestami, pro něž byl i náležitě jazykově 

vybaven. A jeho cestování bylo srostlé s jeho tvorbou. Tuto skutečnost názorně 

potvrzuje a završuje životní rekapitulace, kterou připravoval na sklonku života 

ze záznamů, jež si vedl mezi lety 1899 až 1963. Původně ji pojmenoval Kolem 

světa, později Kolem dokola s podtitulem Útržky z kalendáře. Má originální 

kompozici – skládá se z 365 kapitol zastřešených pořadím jednotlivých dnů 

v roce a zachycuje vybrané fragmenty z Havlasova života odehrávající se 

v různých letech a na různých místech zeměkoule. Rekapitulace se dochovala 

                                                           
1
 Je považován za zakladatele cestopisné fotografie. 



v autorově pozůstalosti2 ve strojopisné verzi, čítá 375 záznamů na 1345 

stranách.  

 Cesta do Itálie se uskutečnila na prahu Havlasovy dospělosti a byla 

vlastně jistým prologem jeho cest do ciziny. Můžeme říci, že volně navázala na 

tradici cestování do této země v rámci poznávání Evropy, jež bylo 

neodmyslitelnou součástí životní výbavy (osobního zrání a sebevzdělání) mladé 

šlechty a nastupující buržoazie a trvalo od několika měsíců do několika let. Idea 

a realizace Velké cesty – Grand Tour započíná v Anglii na sklonku 16. století. 

Itálie v jejím rámci reprezentovala zemi s bohatou historií a kulturou, kolébku 

evropské civilizace. Přitahovala svou antickou minulostí, jež byla během 18. 

století aktualizována objevením Pompejí a Herculanea a zejména 

Winckelmannovou systematickou evidencí, klasifikací a interpretací jejich 

vykopávek. Byla rovněž spojována s poznáním Říma jako centra katolické 

církve.   

Jan Havlasa se do Itálie vydal poprvé a podle dostupných pramenů 

zároveň naposledy v roce 1902, čtrnáct dní po maturitě na gymnáziu a před 

započetím univerzitního studia přírodovědy. Na cestu získal stipendium od 

České akademie věd a umění, které však podle jednoho z Havlasových 

životopisců ,Miloslava Haluzy, „stačilo sotva na nákup ponožek do zásoby“ 

(Haluza 1982: 19). Proto do ní investoval i úspory ze své dosavadní literární 

tvorby a využil přímého nebo zprostředkovaného zázemí, které mu během ní 

poskytl otcův přítel ze studií na technice, přední geolog, inženýr Vincenc Špirek, 

ředitel sielských dolů na rtuť v Montě Amiatě v Toskánsku. Havlasa strávil 

v Itálii pět měsíců.  

                                                           
2
 Je uspořádána v 1. stupni evidence a uložena v LA PNP (Staré Hrady), jemuž děkuji za její zpřístupnění. Další 

část se nachází  v Archivu Hanzelky a Zikmunda při Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kam byla předána 

v roce 2001 spolu s pozůstalostí Eduarda Ingriše, Havlasova pozdního přítele. 



Přestože Itálii už později nikdy nenavštívil, podle dochovaných pramenů 

zůstala v jeho mysli i nadále, opakovaně se objevila i v jeho textech (jako téma 

nebo kulisa příběhů)3, i když postupně byl zájem o ni upozaděn zážitky z dalších  

zemí.    

 Havlasa jako literát inklinoval ke dvěma žánrovým oblastem. Psal 

cestopisy, v nichž zprostředkovával své dojmy, zážitky a poznatky z četných 

cest, a současně fabulovanou fikční prózu, jejíž příběhy se rovněž převážně 

odehrávají v cizích zemích. Typické jsou pro ně motivy exotiky, tajemství. 

Postavy mají psychologický rozměr. Obě roviny Havlasovy tvorby měly u 

čtenářů úspěch v období mezi válkami, Havlasa byl tehdy hojně vydáván. 

Obě žánrové linie jsou přítomny i v Havlasových „italských“ textech: v 

cestopise Jižní perspektivy a v povídkových a novelistických souborech Případy 

skoro neobyčejné (1904), Jak sny umírají (1905) a Italské novellety (1912). Vedle 

toho se s italskými reminiscencemi setkáváme v próze Světla dalekých přístavů 

vydané 1915 a v již zmíněné osobité životní rekapitulaci (239., 251. a 310. 

den4).  

 V této stati se soustředím na jeho cestopis, který dosud vyšel ve dvou 

vydáních. Poprvé v roce 1918, podruhé v roce 1922 v jednom svazku souboru 

Havlasových spisů s příznačným názvem Touha do dálky (Zlomky života)5.  

Italský cestopis zde byl rozšířen o kapitolu věnovanou Sieně, jež podle 

doprovodných údajů vznikla obdobně jako další italské záznamy během 

autorova pobytu v této zemi a krátce po návratu z ní, na prahu roku 1903. Před 

                                                           
3
 Zřejmě sugestivnost Havlasovy výpovědi a jeho jižanská fyziognomie přivedla některé autorovy přátele ke 

zmínkám o jeho možném italském původu. Kupř. Josefa Müldnera. Viz autorova pozůstalost (LA PNP). 
4
 Jde o tyto záznamy: V Siele, Monte Amiata, dne 25. srpna 1902, text je nazván Jižní krev a jedna jeho část byla 

publikována ve zmíněné knize Světla dalekých přístavů; V Římě dne 6. září 1902, text je nazván Co neudělali 

barbaři a poslední V Benátkách, Itálie, dne 4. listopadu 1902 – text je pojmenován Divadlo na moři. 
5
 Součástí svazku jsou i  Havlasovy reflexe pobytů v Tatrách v letech 1903 a 1904. Jsou zastřešeny  titulem 

Tatranská dobrodružství. 



vydáním tuto kapitolu pouze opatřil krátkým dovětkem, v němž zohlednil i své 

zkušenosti z poznání dalších míst světa. Řazení kapitol v Jižních perspektivách 

kopíruje faktický průběh Havlasovy cesty do Itálie6. Pozornost je soustředěna 

na  Gardské jezero a přilehlé okolí, dále Veronu, Florencii, Sienu, Milán, Řím a 

Bolognu. Z materiálů v autorově pozůstalosti i ze samotného cestopisu se 

dozvídáme, že Havlasa obdobně jako další cestovatelé do Itálie reflektoval 

ustálenou – „povinnou“ – trajektorii po této zemi ústící v Neapoli (případně na 

Sicílii) a tvořenou městy Benátky, Florencie, Řím a Neapol. Skromná finanční 

situace mu zabránila ji zrealizovat v úplnosti. Na návštěvu Neapole mu již 

nezbyly prostředky. Zarážející však je, že v cestopise chybí samostatná partie 

věnovaná Benátkám, i když Havlasa toto město navštívil. Je připomínáno i 

v dalších kapitolách cestopisu a záznam o něm se dochoval v jeho pozůstalosti. 

Ten nám současně dává možný klíč k úvaze, proč v cestopise benátská partie 

absentuje. Autor se v něm identifikuje s Tainovým okouzlením tímto městem a 

současně reflektuje četnost jeho dosavadních zobrazení a přetlak emocí, jež 

v něm samém vyvolalo. Obé mu brání, aby o něm rozsáhle pojednal (zápis čítá 

dvě strany strojopisu).  

 Vzhledem k rozsahu příspěvku nemohu detailně popisovat všechny znaky 

charakterizující Havlasův obraz Itálie. Soustředím se především na jeden ze 

stěžejních rysů, i když není příznačný pouze pro tento text. Lze ho vysledovat i 

v dalších italských cestopisech od jiných autorů. Míním jím explicitní 

intertextualitu, jež se projevuje jednak odkazy na další autory, kteří po Itálii 

cestovali, pobývali v ní nebo v ní žili a psali o ní, a dále citacemi z jejich textů. Ve 

všech případech se přitom ukazuje, že intertextualita primárně souvisí 

s vnímáním Itálie (také) jako interpretované země. Míra jejího uplatnění 
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 Postrádáme však detailní vylíčení vlastního procesu cestování, vyjma vstupní kapitoly, kdy je popsána cesta a 

především vstup do Itálie. Zřejmě je to dáno i skutečností, že jednotlivé kapitoly vznikaly samostatně, nejprve 

byly publikovány časopisecky a teprve potom došlo k jejich zřetězení. 



v Havlasově italském cestopise je však v českém kontextu ojedinělá – a to 

nejenom pro četnost zastoupených autorů, ale i pro jejich rozmanitost. A 

rovněž vynikne vzhledem k charakteru daného cestopisu, jenž nepředstavuje 

systematické encyklopedické pojednání tématu Itálie i v jeho reflexi ani jakýsi 

kulturní místopis pausaniásovského ražení, ale primárně zachycuje 

(zprostředkuje) cestovatelovy subjektivní vjemy, prožitky a pocity vyvolané 

navštíveným prostorem.  

 Je to dobře patrné již z výčtu zastoupených autorů. Z hlediska národní 

provenience dominují autoři italští, zvláštní skupinu tvoří antičtí římští 

spisovatelé, dále jsou to Francouzi, Němci, Angličané, jeden Španěl a 

v neposlední řadě Češi. Konkrétně: Dante Alighieri (1265-1321), Folgore da San 

Gimignano (1270-1322), Francesco Petrarca (1304-1374), Giovanni Boccaccio 

(1313-1375), Leonardo da Vinci (1452-1519), Giorgio Vasari (1511-1574), 

Agostino Brenzoni (1495-1567), Girolamo Gigli (1660-1722), Vittorio Alfieri 

(1749-1803), Vincenzo Monti (1754-1828), Giosuè Carducci (1835-1907), Diego 

Angeli (1870-1937), Vergilius (70-19 pnl.), Horatius (65-8 pnl.) , Michel de 

Montaigne (1533-1392), Maximilien Misson (1650?-1722), Madame de Stäel 

(1766-1817), Stendhal (1783-1842), Théophile Gautier (1811-1872), Hippolyte 

Taine (1828-1893), Paul Bourget (1852-1935), J. W. Goethe (1749-1832), 

Heinrich Heine (1797-1856), Karl August von Heigel (1835-1905), Richard 

Muther (1860-1909), lord Alfred Tennyson (1809-1892), John Ruskin (1819-

1900), Arthur Symons (1865-1945), Emilio Castelar (1832-1899), M. Z. Polák 

(1788-1856), Jan Kollár (1793-1852), Jan Neruda (1834-1891), Julius Zeyer 

(1841-1901) a Jan Klecanda (1855-1920)7. 
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 Při řazení autorů jsem uplatnila vedle národního hledisko časové, a nezohlednila jejich pozici v Havlasově 

próze. 



Samostatnou skupinu mezi reflektovanými texty zaujímají cestovní 

příručky, zejména Baedeker. 

Již z výčtu je patrné, že jsou v textu zastoupeni autoři, které lze považovat 

v tematizaci Itálie (italské cesty) za kanonické napříč literaturami (poetikami) a 

časem: Goethe (Italienische Reise 1816-17/), Stendhal (Rome, Naples et 

Florence /1817, přeprac a rozš. 1826-27/, Promenades dans Rome /1829/), 

Taine (Voyage en Italie /1866/), Polák (Cesta do Itálie /1820-1823/) apod. Ne 

vždy jim však tuto pozici přisoudila česká reflexe Itálie. To je třeba příklad M. 

Missona, francouzského protestanta – hugenota -, který po zrušení ediktu 

nantského v roce 1685 preventivně odešel do Anglie a odtud se vydal v roce 

1688 jako společník mladého hraběte Charlese Butlera z Arranu na Grand Tour 

po Evropě. Itálie na ní měla výsadní pozici, jak o tom svědčí knížka, která z ní 

vzešla, Voayge d´Italie. Poprvé vyšla v roce 1691, záhy se dočkala řady reedicí 

(1694, 1698, 1702, 1722, 1743) i překladů do angličtiny (Londýn 1695), 

holandštiny (1704) a němčiny (1713)8. Zejména v první polovině 18. století se jí 

vybavovali  cestovatelé do Itálie z těch zemí, v jejichž jazyce byla publikována.9 

Do češtiny Missonův titul nikdy přeložen nebyl a kromě Havlasy se s ním v 

další české cestopisné literatuře věnované Itálii nesetkáváme.  

  Současně Havlasa připomíná autory, kteří jsou spojováni s vrcholy 

italské kultury: Dante, Leonardo, Boccaccio, Petrarca, Carducci.   

Uvedení představitelů latinské - římské literatury zas nepochybně 

souviselo s Havlasovým klasickým gymnaziálním vzděláním (mj. maturoval 

z řečtiny a z latiny). Sám povahu svého vzdělání v cestopise několikrát zmiňuje. 

Zpravidla je to v situaci, kdy setkání s italskou realitou vyvolává konfrontaci 
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 Rovněž hojné opakované překladové edice tohoto titulu zde neuvádím. 

9
 Viz k tomu podrobněji De Seta 2001 - zejména oddíl Il „Voyage d´Italie“ (1691) di Maximilien Misson, s. 114-

123. 



s dosud nabytými vědomostmi. Tak je tomu například v drobné epizodě líčící 

vypravěčův poslech Perosiova oratoria Vzkříšení Krista, kdy je duchovní 

hudební zážitek přehlušen italskou „šišlavou“ výslovností latiny, 

charakteristickou měkčením hláskových skupin, např. ce, ci apod. 

Vedle těchto jmen jsou připomínáni italští autoři, s jejichž texty se 

Havlasa zřejmě seznámil až během tamního pobytu a přinášejí cenné 

obohacení  spektra italských autorů vstupujících do českého kontextu. Mám na 

mysli například sonety toskánského básníka z přelomu 13. a 14. století Folgora 

da San Gimignano, jež svébytně syntetizují prvky dvou protilehlých dobových 

poetik: „il dolce stil nuovo“ a „komické“, „realistické“ poezie (Pelán 2007). Ve 

Folgorově pozůstalosti se  dochovalo 32 básní a s velkou pravděpodobností se 

jedná pouze o fragment jeho tvorby. Do češtiny byly převedeny dva „věnce“ 

sonetů tohoto autora až na počátku 21. století Jiřím Pelánem (Sonety týdne a 

měsíců, 2007). Vypravěč se v sienské kapitole odvolává na sonety dvanácti 

měsíců, které Folgore věnoval sienské veselé společnosti Niccola di Nisi a 

akcentuje „realistickou“ polohu Folgorovy tvorby, verše mu evokují dobový 

životní styl, který souzní s jeho představou. Obdobně najdeme v Havlasově 

cestopise připomenutého sienského básníka, dramatika, filologa a v neposlední 

řadě také kronikáře tohoto města Girolama Gigliho. Havlasem uváděný Gigliho 

Diario Senese nezmiňuje ani nejnovější Slovník italských spisovatelů, vydaný  

v roce 2004 (Praha, Libri). Vůbec v tomto Slovníku nenajdeme heslo básníka, 

romanopisce, překladatele Shakespeara a především portrétisty Říma Diega 

Angeliho, jehož dílo rovněž dosud nebylo přeloženo do češtiny. Z posledního 

okruhu Angeliových prací připomeňme jeho náladové literární obrazy Roma 

sentimentale (1900) či Roma romantica (1930) nebo publikaci mapující kulturní 

historii jedné z nejznámějších římských kaváren Le cronacche del Caffè Greco 

(1930). V cestopise je připomínána a citována Angeliho kniha Roma 



sentimentale v kapitole věnované Římu. Tip na tohoto autora Havlasa získal 

ještě v Čechách na stránkách Moderní revue, kde „v dopise italského 

korespondenta byla o té knížce a o tom autoru velmi pochvalná zmínka“ 

(HAVLASA 1922: 124). V próze ovšem Havlasa nespecifikuje, že jde o příspěvek 

Nová vlaská literatura, který zaslal do Moderní revue z Bologne Giuseppe 

Lipparini,  udělil v něm Angeliho knize přídomek rozkošná a dále ji představil 

jako „kouzelný a milý sentimentální a erotický průvodce Římem pro milence“ 

(Lipparini 1901: 68). Se znalostí této charakteristiky je jistě čtenáři ještě 

pochopitelnější vypravěčův zájem, když Angeliho knihu spatří za výlohou  

knihkupectví v samém centru Říma, zvlášť když se netají svým zaujetím 

ženskými půvaby. Popis vzhledu a chování žen tvoří nedílnou součást 

charakteristiky navštíveného prostoru.     

Havlasova informace současně napovídá, z jakého okruhu jako autor 

vycházel. Svou generační příslušnost dále v textu explicitně formuluje 

(„holobrádek, nakažený kdekterým výplodem tak zvané modernosti a všeho 

ještě jak náleží neztrávivší“ /Havlasa 1922: 168). Autoři jako Taine, Stendhal, 

Bourget, Symons apod. patřili u nás na přelomu 19. a 20. století k aktuálním, 

byť nebyli příslušníky jedné generace ani poetiky a někteří navíc byli již po 

smrti. Kupříkladu Stendhal, ve své vlasti byl jako autor „objeven“ téměř půl 

století po své smrti, u nás až na přelomu 19. a 20. století. Dílo těchto tvůrců 

bylo překládáno a analyzováno, i když se většinou nestaly předmětem zájmu 

literárních, šířeji uměleckých, filozofických a jiných kruhů jejich cestopisné texty 

s italskou tematikou. Většina z nich nebyla tehdy ani přeložena, některé 

postrádají český překlad dosud (kupříkladu dvojdílná Tainova Voyage en Italie, 

Bourgetovy Sensations d´Italie /1891/  nebo Symonsovy Cities /1903/ a pozdější 

Cities of Italy /1907/).  



Na druhou stranu je patrné, že Havlasa napříč poetikami inklinoval 

k textům, jež směřují v italské reflexi k vyjádření osobního prožitku, nebo si 

z uvedených textů alespoň tyto partie vybíral. To korespondovalo s jeho 

pojetím tématu.   

 Pozastavme se ještě u funkce intertextových prvků v Havlasově 

cestopise. Jak již jsem uvedla výše, Havlasa v něm reflektuje Itálii jako 

interpretovanou zemi, a tudíž i opakovaně deklarovaná subjektivní výpověď o 

ní zahrnuje i konfrontaci s texty, jež autora v tematizaci Itálie předešly. Jejich 

hojné využívání souviselo i s jeho respektem vůči tématu, který byl ještě 

umocněn jeho mládím (bylo mu necelých 19 let). Topika skromnosti 

zohledňující tyto aspekty10 se v textu opakovaně vyskytuje. V začlenění cizích 

textů nepochybně můžeme vidět i projev a důsledek Havlasova tvůrčího 

vyhraňování. Kupříkladu v kapitole věnované Sieně najdeme reprodukovanou 

polemiku P. Bourgeta s G. Vasarim kvůli výkladu díla sienského malíře Sodomy, 

v níž se akcentuje  Bourgetův zájem o malířovo psychické ustrojení.     

Tematizovaná komunikace s cizími texty se odvíjí v několika základních 

polohách. Od přiznání zdroje informací přes demonstraci „pouhé“ znalosti 

problematiky (kdo všechno o Itálii psal, se představuje v přehledovém výčtu, 

často bez udání konkrétních titulů11), přes uplatnění postoje skromnosti (jiní 

dokáží pojednávanou tematiku podat zasvěceněji nebo výstižněji – tuto 

schopnost zejména přisuzuje Tainovi a Nerudovi) až po ztotožnění se nebo 

naopak polemiku s jejich pojetím. V posledních dvou případech autor přináší 

více či méně obsáhlé citace příslušných partií. Vesměs se identifikuje s texty, 

které neinklinují k pokleslému sentimentu (z tohoto důvodu  kupř. mírně 
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 Např. srovnává se věk autora s věkem J. W. Goetha, když se vydal na cestu do Itálie. 
11

 Konkrétní titul někdy není uveden ani v případě, kdy je z něho citováno nebo jsou parafrázovány vybrané 

partie.   



ironizuje Heigelovu „romantickou a staromódní povídačku“ /Havlasa 1922: 23/ 

Die Veranda am Gardasee /1879/ nebo vybrané pasáže z impresí Angeliho) a 

jež usilují (často i provokativně)  o vymanění italské reflexe z interpretačních 

stereotypů (někdy založených i na předsudcích). Projevuje se to např. už ve 

volbě představených objektů – kupř. v římské kapitole. Jak již napovídá její 

název Z římských zátiší, vypravěč v ní otevřeně rezignuje na popsání 

pamětihodností antického a křesťanského Říma, význačných uměleckých 

projevů z římských galerií a naopak zprostředkovává prožitek z míst, na která se 

uchýlil unaven poznáváním bedekrového Říma. Inspirací pro jejich objevování 

je mu kupř. náladová kniha Angeliho. Vlastní vyhraněný antiklerikální postoj mu 

zas nejvíce souzní s příslušnými pasážemi z Nerudových Římských elegií (1872). 

Rozdílná národní příslušnost připomínaných autorů nutně vede k otázce, 

všímá-li si Havlasův cestopis, jak nebo jestli vůbec se mentalita jejich národa,  

kulturní tradice země apod. promítá do jejich obrazu Itálie. V převažující míře 

mohu v obou případech odpovědět záporně. Pokud je jejich národnost výslovně 

uvedena, je tomu tak v případě, kdy se jí dokládá komplexnost pohledu na 

pojednávané téma – shodou okolností se jedná o partii, v níž se předkládá 

shodná charakteristika „vlašské povahy“ napříč národy (tamtéž: 105). Současně 

výčet autorů, který podle Havlasy reprezentuje komplexnost pohledu, 

naznačuje jeho orientaci na germánské a románské literatury. 

   Pouze v první kapitole, pojednávající o příjezdu do země, se objevuje 

kritika „německých příručních knížek“ píšících o jezeře Lago di Garda, které 

návštěvníka země údajně odradí, neboť jsou psány „tím německy nafouklým 

tónem“ (tamtéž: 22) Kritika nepochybně souvisí s autorovým jednoznačným 

nacionálním postojem a je rovněž poplatná době vzniku. S uvedeným postojem 

souvisí i akcentace českého původu u domácích autorů, s nímž se mnohdy 



autorský subjekt i identifikuje - místo český používá zájmeno přivlastňovací náš. 

A koneckonců sám je i jedním z jejich reprezentantů. Čeští autoři jsou často 

zmiňováni v těsném sousedství cizích autorů – například M. Z. Polák nebo Jan 

Neruda jsou připomínáni hned vedle Goetha nebo Stendhala (kupř.: „[…] popis 

nečinnosti italské od Goetha a od Nerudy […]“ /tamtéž: 104/ nebo  „[...] jak o 

tom psal Goethe a o sto let později náš Neruda […]“ /tamtéž: 126/ ). Zdůraznění 

jejich českého původu však nikde neupozorňuje na národní specifika pojednání 

tématu – výzvy, kterým Itálie bezesporu byla a je, ale spíše nepřímo dokládá 

schopnost českých autorů obstát při jeho ztvárnění v mezinárodní konkurenci. 
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Osobní fond Jan Havlasa – LA PNP 

Otázky a úkoly: 

1. Uveďte příklad uplatnění intertextových prvků v Havlasově cestopisu. 

2. Představte Havlasův cestopis jako moderní modifikaci Grand Tour. 

3. V čem tkví specifika této modifikace? 

  



Zdeněk Kalista: Italský skicář 

 

*Kalista, Zdeněk: Po proudu života (2). Brno: Atlantis, 1996, s. 45. 

 Odjížděje v předjaří 1923 přímo do Itálie, měl jsem s sebou dvojí 

doporučení profesora Hynka Vysokého, který v něm potvrzoval, že u něho 

pracuji na tématu „Donatello a antika“. A profesora Pekaře, který mne 

doporoučel jako svého žáka, připravujícího disertaci o italofilském Humprechtu 

Janu Černínovi. Bylo to poslední utkání a jaksi vyvrcholení v zápasu obou témat, 

mezi nimiž jsem stále kolísal. V ovzduší renesanční Florencie, kde jsem se setkal 

nejen s Donatellovým Svatým Jiřím na Or San Michele, s jeho Perseem v Loggia 

de Lanzi a s jeho Janem Křtitelem v Bargellu, ale vlastně s celou duší tohoto 

sochaře, zakotvenou pevně v starém medicejském městě, se užuž zdálo, že 

zvítězí přece jen moje téma z oboru klasické archeologie. A i Řím se svou 

antikou dal mu ožít v mém duchu velmi zvučně. Ale když jsme se v březnu 1923 

s Josefem Knapem vraceli přes Brenner a přes Salcburk domů, odvážel jsem si 

v sobě především – Humprechta Jana Černína. Jeho podivná očarovanost 

italským prostředím, k němuž se znovu a znovu vracel a z něhož nakonec si vzal 

i svou ženu Dianu Marii da Gazoldo, jako by se rozlehla v mé duši a doširoka ji 

zaplavila. V mé žhavé touze vrátit se opět na italskou půdu bylo cosi z jeho 

vnitřního osudu. Nejenže jsem ho pochopil daleko hlouběji, než jsem jej chápal 

předtím, ale začal jsem jej chápat jako duši příbuznou. A to definitivně a 

naprosto už nezměnitelně rozhodlo o mé disertaci a o mé vědecké i lidské 

dráze.   

Zdeněk Kalista a svobodní zednáři viz 
www.esamizdat.it/autori/pdf/kalista_zednari_souvislosti_catalano.pdf 

Otázky a úkoly: 

1. Představte Kalistovo zobrazení Itálie v návaznosti na tradici těchto zobrazení. 

2. Uveďte příklady českých historiků, kteří tematizovali Itálii ve svých uměleckých, 
šířeji literárních textech. 

3. Znáte nějakého představitele české komunity v minulé či současné Itálii? 

  

http://www.esamizdat.it/autori/pdf/kalista_zednari_souvislosti_catalano.pdf


Josef Váchal: Malíř na frontě 

Obálka prvního vydání. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=voJZeJMk-7SOaM&tbnid=RB040ukETPHYOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sejn.cz/vachal/vachal/mumraj.htm&ei=BdGjUbigAomJhQfMn4H4Cw&psig=AFQjCNErU6XW6XDWq7sgYdOS20upmOkS5A&ust=1369776773101621


 
Titulní strana prvního vydání. 

 

Kaše, Jiří: Malíř na frontě: Josef Váchal na bojišti 1. světové války. Praha-

Litomyšl: Paseka, 2003.  

Malíř na frontě – Interaktivní atlas viz http://www.vachal.cz/nafronte/  

 

Otázky a úkoly: 

1. Jaké bylo Váchalovo angažmá na italské frontě během 1. světové války? 

2. Jak ovlivnila frontová zkušenost podobu rozebíraného autorova díla ve 

srovnání s jeho další tvorbou (máme na mysli knihu jako takovou, tj. i záležitosti 

grafické apod.). 

3. Představte další texty české literatury, které tematizují zkušenost z bojů na 

italské frontě během 1. světové války. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=voJZeJMk-7SOaM&tbnid=RB040ukETPHYOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.eshop-rychle.cz/antikalfa/eshop/5-1-bibliofilie/0/5/967-Malir-na-fronte&ei=BdGjUbigAomJhQfMn4H4Cw&psig=AFQjCNErU6XW6XDWq7sgYdOS20upmOkS5A&ust=1369776773101621


  



Dagmar Hochová (Sylvie Richterová): Porta portese 

Římský trh na Porta Portese. Italský dokumentární film z roku 1954, režie Gillo 

Pontecorvo. 

Česko – italské Osudy Sylvie Richterové  

Vzpomínky spisovatelky a bohemistky Sylvie Richterové zachytily nejen šťastné dětství a 

mládí prožité v Brně, ale především protiklady jejího „dvojího domova“ – Itálie, kam odešla 

se svým italským manželem, a tehdejšího socialistického Československa. Sylvie 

Richterové vzpomíná na své začátky na římské univerzitě, kdy jí byl velkou oporou slavný 

bohemista Angelo Maria Ripellino, kontakty s našimi disidenty i složitou cestu svých 

prvních knih za čtenáři. dchod Sylvie Richterové do Itálie nebyl útěkem do emigrace, protože v 

roce l971, kdy se rozhodla opustit Prahu, byla už čtyři roky ženou italského bohemisty Sergia 

Corduase. Politické poměry v tehdejším Československu však jejich rozhodnutí nepochybně 

ovlivnily. Brzy nato se však manželé rozešli a Sylvie Richterová se musela v cizí zemi postarat 

nejen o sebe, ale i o malou dceru. Na univerzitě La Sapienza v Římě tehdy naštěstí působil 

legendární A.M.Ripellino, který jí v nelehkých italských začátcích hodně pomohl. „Mnozí přátelé 

se mě tehdy ptali, proč se nevrátím domů,“ vzpomíná. „Ale copak se člověk může dobrovolně 

vrátit do vězení?“  

Sylvii Richterové se nakonec podařilo získat práci na univerzitě, začala překládat, navázala 

spolupráci s televizí a psala knihy. Její prvotina Návraty a jiné ztráty vyšla koncem 70.let u 

Škvoreckých v Torontu. Zůstala také v kontaktu s domovem a spolupracovala s českými 

disidenty, kterým vozila ze zahraniční vzkazy, uložené na bezpečném místě – ve vlastní paměti.  

Na římské univerzitě zůstala Sylvie Richterová až do druhé poloviny 80.let, kdy jako profesorka 

českého jazyka a literatury přešla na univerzitu do Padovy a posléze do Viterba. Dnes žije 

Sylvie Richterová v Itálii, ale často se vrací i do svého pražského podnájmu. Vždycky hodně a 

ráda cestovala a ani dnes nezůstává dlouho na jednom místě. „ Můj život se ale s léty zvnitřňuje 

a těch vnějších podnětů potřebuji stále méně. Důležité pro mě je, abych měla dost času a klidu 

na svoji tvůrčí práci.“  

Osudy Sylvie Richterová zaznamenala Hana Soukupová po odvysílání najdete jednotlivé díly k 

poslechu v rozhlasovém archivu i-radio. 

http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/sylvie-richterova-ceskoitalske-

osudy--1013322 (Citováno dne 9. 5. 2014.) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Kdo je to Sylvie Richterová? Jak je spjata s Itálií? 

2. Pojednejte o fenoménu Porta portese v italských reáliích. 

3. Charakterizujte fotografický styl Dagmar Hochové, její fotografickou 

interpretaci Itálie. 

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/sylvie-richterova-ceskoitalske-osudy--1013322
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/sylvie-richterova-ceskoitalske-osudy--1013322


4. Uveďte jména fotografů, kteří prosluli svými italskými fotografiemi, ev. 

představte jejich poetiku. 

  



Karel Čapek: Italské listy (1923) 

Pohorský, Miloš: „Karla Čapka fejetony z cest“; in Čapek, Karel: Cestopisy. Sv. II.  

Praha: Československý spisovatel, 1980, s. 296 – 299.    

 První literární cesta, kterou podnikl, měla tradiční směr: mířila do Itálie. 

Čapek jel vlakem za její slunnou oblohou a zejména za klasickou výtvarnou 

kulturou, jež se v Itálii nabízí v nejbohatším výběru historických epoch a 

uměleckých stylů. Proti zvyklostem, doporučujícím tuto cestu „ve dvou“, 

vypravil se však Čapek na dvouměsíční italský výlet sám – a nikoliv v dobré 

osobní pohodě. Spíše ve stavu vnitřně rozjitřeném, jak dosvědčují některé 

dopisy, které z cesty posílal Olze Scheinpflugové a v nichž se skepticky dotýkal 

ještě doznívajících palčivých pražských rozhovorů a možnosti jejich manželství. 

Dokonce se zdá, že jedním důvodem k cestě byla potřeba najít klid a získat 

odstup od vnitřní bolesti, jež ho přepadala, když si Čapek uvědomil dosah své 

nemoci a nemožnost společného života s mladou a úspěšnou herečkou. 

Podmínky cestování, jimž je třeba se vždycky přizpůsobovat, nové dojmy a 

tvrdá literární práce během cesty pro něj znamenaly i léčení „nervové nemoci“. 

Chtěl být sám a svou samotu si chránil. V silných uměleckých dojmech, jak je 

nabízela architektura, proměnlivá krajina a nesčetné sochy a jeho obrazy, 

hledal lázeň pro své nervy. 

 Především se díval. Lačně pozoroval a jako umělec, předem obeznámený 

se zemí a s její kulturou, si vlastním názorem ověřoval starší poznatky a 

zapisoval si nové osobní dojmy a stručné reflexe nad tím, co Itálie štědře 

nabízela: nad antikou a gotikou, nad renesancí a barokem, nad podivuhodností 

italských měst a nad jejich starobylým půvabem, nad italskou přírodou a nad 

lidmi, jak se s nimi nahodile setkával. Mimoto pro sebe v Itálii Čapek objevil 

moře – a od okamžiku prvního sblížení ho potom tento živel provázel i na 

dalších cestách, ovlivňoval jeho nálady a podněcoval jeho poznámky o životě. 

Spisovatel, pocházející ze země, jejíž obzor byl ohraničován hlavně horami, 

spisovatel, který potom nejlépe poznal velká města neurotizovaná nakupením 

lidí a průmyslem, setkal se tu s dalším mohutným živlem. Moře ho vzrušovalo 

jako velkolepá podívaná a zejména jako něco elementárního a 

nepostižitelného, před čím umlkají soukromé starosti a tísně. A tak Čapek psal: 

„Nemluv, nepokoušej se mluvit o hře vln; brečel jsi málem na pláži v Rimini, jak 

se ti strašně stýskalo po všem na světě, když vlna za vlnou se kladla k tvým 



nohám a složila k nim svou duhovou pěnu, a pak z toho byly sliny a rmut, a ty jsi 

sbíral mušle a vzpomínal na všecko, co je a co bylo.“ Ačkoliv se Karel Čapek 

obracel svým způsobem na čtenáře Lidových novin, myslel přitom také na sebe. 

 […] 

 Jenže snad aby prozrazoval tyto starosti, proto Čapek Italské listy 

opravdu nenapsal. Přál si nabídnout v prázdninové sezóně svým čtenářům 

v Lidových novinách něco lehčího a zábavného: prostě letní čtení z cesty. Proto 

své fejetony rychle psal, okamžitě je posílal do redakce a ještě v průběhu jeho 

putování po jihu byly publikovány. Čapek je psal bezprostředně, jak cesta 

postupovala a jak se vrstvil jeden dojem za druhým. Nemusel si ovšem teprve 

hledat nějaký zvláštní styl. Neboť tyto cestopisné fejetony souvisely organicky 

s jeho ostatní prací pro noviny. Čapek už měl vypracovaný osobitý způsob, 

dovolující spojovat poměrně velké množství věcných údajů s jejich subjektivním 

hodnocením a s vtipným a duchaplným podáním. Už dovedl na kulturně 

historické postřehy navazovat letmé komentáře a časové narážky a sám se 

jenom skrývat za suverénní hrou ironie a jazykového humoru, za bohatými 

výčty rozmanitých skutečností a za formou lehkého rozhovoru se čtenářem. 

Takže vlastně ani na Italské listy neplatí citovaná charakteristika z úvodu, kterou 

jako by se autor zaštiťoval proti případným výhradám, že psal „zrovna jen a 

ponejvíce o všelijakých slavných památkách“. Neboť z každé stránky vyprávění 

vystupuje zřetelně i spisovatelova osobnost. Ani v Italských listech se Čapek 

nepokoušel formulovat obecně platné závěry, nýbrž zaznamenával osobní 

dojmy a snažil se vystihnout právě tu vteřinu a právě tu náladu nebo osvětlení, 

ve kterém určité město nebo pozoruhodnost spatřil: jestli byla zrovna mlha 

nebo svítilo slunce, jestli bylo ráno nebo večer, neděle nebo všední den, jestli 

se sám cítil unavený nebo svěží. 

 Italské listy byly tedy napsány už známým autorovým stylem, jakého 

užíval v novinách, ve sloupcích nebo fejetonech pouštějících se do nejrůznějších 

témat. A přece v nich krystalizoval nový typ cestopisných fejetonů. Není snadné 

tuto prózu přesně žánrově vymezit. Jsou to fejetony nebo obrázky? Jsou to 

causerie nebo deníkové zápisky? Ale je zbytečné o tom rozhodovat, protože 

především je zřejmé, že právě v jejich proměnlivosti a neuchopitelnosti, v tom 

nenuceném přecházení od věcí trvalých k okamžitým dojmům, ve střídání 

řetězících se detailů a žánrových záběrů, v konfrontaci nejslavnějších památek a 



momentek z ulice, v kombinování názorů dobře poučeného cestovatele a 

výkladu jakoby naivního, právě v tom že leží základ jejich osobitosti. Právě tou 

proměnlivostí Čapkovy fejetony umožňovaly spojovat objektivní poznatky 

s duchaplně formulovaným osobním komentářem a zápisky vzdělaného 

kulturního historika s postřehy umělce, který má čerstvé smysly, o všem 

dovede se čtenářem duchaplně a s humorem rozmlouvat a přitom s ním 

hovořit ještě o věcech časově aktuálních a nabízet mu svou „filozofii“. Karel 

Čapek novinář se tu představoval v nejlepším světle.    

 

Otázky a úkoly: 

1. Na jakou tradici italských cest Karel Čapek navazuje ve svých Italských 

listech? 

2. Jaké místo zaujímají Italské listy v kontextu dalších Čapkových cestopisů? 

3. Lze uvažovat o Italské cestě jako o samostatném žánru? 

 

 

Pozn.: Uvedené tituly mohou být pro potřeby konkrétního semináře rozšířeny,  

pozměněny, změněno pořadí jejich prezentace apod. 

 

Pojmy 

Antika 

Apodemické umění 

Auto-imago, Hetero-imago 

Autostereotyp, Heterostereotyp, Negativní stereotyp, Stereotyp  

Baroko 

Cestopis, Cestopisná literatura 

Commedia dell´arte 



Fejeton 

Grand Tour, Kavalírská cesta 

Historický román 

Imago/Obraz 

Imagologie 

Klasicismus 

Komparatistika (literární) 

Motiv, Topos, Topika skromnosti 

Non-fiction 

Performance 

Pragmagická literatura 

Předsudek 

Renesance 

Reprezentace (Re-prezentace) 

Romantismus 

Stendhalův syndrom 

 

 

Osobnosti 

Karl Baedeker (1801-1859) 

Alois Beer (1833-1897) 

Simonetta Buonaccini (vl. Jménem Ludmila Šebestová píšící též pod 

pseudonymem Ludmila Atsebešová) (1893-1935) 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 



Peter Burke (nar. 1937) 

Alessandro Catalano (nar. 1970) 

Karel Čapek (1890-1938) 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Karel Domin (1882-1953) 

Jaroslav Durych (1886-1962) 

František Dvořák (nar. 1920) 

Viktor Faktor (nar. 1944) 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 

Růžena Grebeníčková (1925-1997) 

Dagmar Hochová (1926-2012) 

Josef Kroutvor (nar. 1942) 

Claudio Magris (nar. 1939) 

Josef Svatopluk Machar (1864-1942) 

Karel Hynek Mácha (1810-1836) 

Jaroslav Maria (vl. jm. Jaroslav Mayer) (1870-1942) 

Vlastimil Maršíček (1886-1952) 

Jaromír Neumann (1924-2001) 

Jan Neruda (1834-1891) 

Ermanno Olmi (nar. 1931) 

Milota Zdirad Polák (1788-1856) 

Sylvie Richterová (nar. 1945) 

Stendhal (1783-1842) 

Karel Schulz (1899-1943) 



Irving Stone (1903-1989) 

Filip Topol (1965-2013) 

Josef Váchal (1884-1969) 

Jan Vladislav (1923-2009) 

Jan Werich (1905-1980) 

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) 
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