
Pražský lingvistický kroužek

zdraví své èleny, stálé hosty i všechny spoluobèany tohoto jednoho nám spoleèného svìta na
prahu nového jara roku 2021. Tìžké èasy, které tak dlouho a tak vlekle prožíváme, spolu s mono-
tónními øeèmi, které v nich a o nich vedeme, nám zakrývají spoustu zajímavého i nadìjného:
tøeba to, že máme rok zmìny (2020/2021) a máme rok Dantùv (1265–1321). Jak toto spolu sou-
visí? Rok zmìny je pozitivnì formulovaný program reagující na akútní rozklad zdejšího státu.
Staví na obèanech a obrací vnímání politiky: politika není záležitostí nìkoho jiného, nýbrž nás
obèanù; nejvyšším kritériem politiky jsou pøitom mravnost a vkus. Dante symbolizuje politicko-
náboženský var jistého kulturního prostoru v jisté historické dobì, kdy stát nejenže nefungoval:
on prostì nebyl. Pozitivní program, na nìmž se Dante podílel, opìt stavìl na obèanech (dobovì
se nazývali mìš�ané): právì ti mìli pochopit, že se jako jedinci musí sami postarat o správu své
obce, èímž pøispìjí k lepšímu chodu celého svìta; nadìjné je, že to italští mìš�ané pochopili. I
v Dantovì dobì platily za nejvyšší kritérium správy obce mravnost a vkus; je krásné, že se jim
tehdy øíkalo láska a moudrost…

Abychom podobným úvahám dali pevný filologický základ, zveme vás všechny – bez
rozdílù a podmínek – na první zasedání jarního bìhu PLK, jež poøádáme, vìdomi si té symboliky,
IDIBVS MARTIIS. Na programu je:

Italská renesanèní literatura
Jiøí Pelán

Náš vážený èlen pøedstaví dílo, které pøed tøemi ètvrtìmi století zapoèal jeho uèitel Václav Èer-
ný: tomu žel bylo zabránìno, aby je vùbec jen rozpracoval, natož uzavøel; Jiøí Pelán dochované
torso zapracoval do celku o mnohem vìtším objemu i významnì širší koncepci, èemuž sám vìno-
val deset let soustavné práce. Výsledná kniha, kterou loni ve dvou svazcích vydalo nakladatelství
Karolinum, je krásná jako artefakt a výjimeèná jako kulturní poèin. Zbývá jediné: uvìdomit si,
že je zde pro nás, a nauèit se s ní pracovat.

Svým žánrem je Italská renesanèní literatura antologie, kteréžto slovo v dnešní èeštinì
slouží vlastnì jen za vznešenìjší pojmenování pro èítanku. Antologie Italská renesanèní literatu-
ra nás pøedevším vybízí, abychom žánr èítanky rehabilitovali. Jde o to, že kulturní doby, umìlec-
ké školy, módní proudy se dají solidnì uchopit právì a jedinì jako korpusy literárních textù, umì-
leckých dìl, sémiologických artefaktù. Takové korpusy neexistují samy od sebe co objektivní re-
alita: sestavuje je badatel, který v jejich rámci pøedvádí nìjaký výklad. Poznání, že korpus je kon-
strukt, neopravòuje ke svévoli: vyžaduje zodpovìdnost. Zodpovìdnost jen roste, když se badatel
opírá o korpusy všeobecnì – nìkdy až bezmyšlenkovitì – pøijímané: i tehdy musí vìdìt, dle ja-
kých zásad bylo sestaveno to, o co se on sám ve svých výkladech opírá. Požadavek takovéto re-
flexe je spoleèný všem humanitním vìdám, od lingvistiky po politologii.

Slovo renesance zní v souèasné èeštinì stále ještì vznešenì. Jeho hodnotu lze ovšem
snadno napadnout, zvláš� pokud ledabyle mluvíme o renesanci tak vùbec, pøeskakujíce ze zemì
do zemì, ze století do století, z jedné oblasti lidského života do jiné. Renesance je specificky ev-
ropská a pøitom evropsky rozmanitá: jiná byla v Itálii a v Nizozemí, v Dánsku a na Litvì; nemlu-
vì o tom, že slova Itálie, Nizozemí, Dánsko i Litva znamenala tehdy nìco hodnì jiného než dnes.
Renesance jako technika a tematika je podmínìna volbou materiálu: v umìní slovesném, hudeb-
ním, èi výtvarném nastupuje v rùzných èasech, i když zùstaneme jenom v Itálii. Renesance jako
životní postoj a jako mravnì-politicko-náboženské sebepochopení èlovìka je zase nìco jiného
a nedá se studovat oddìlenì od historických konstruktù státních.

Shròme. Studium renesance je školou pro studium èlovìka v jeho kulturnì-historickém
ukotvení. Antologie Italská renesanèní literatura dává k takovému studiu badatelský podnìt a
nabízí jedineènou materiální základnu. Pojïme se s ní spoleènì seznámit. Tìšíme se na vás

v pondìlí 15. bøezna 2021 v 18h00
pøi distanèním zasedání, jehož internetové parametry najdete na

www.cercledeprague.org


