
■ BAROKNÍ PRAHA (Alois Kubíček, 
Barokní Praha v rytinách Bedřicha B. 
Wernera, Odeon 1967, Edice Umělecké 
poklady, sv. 1 ). Název nové edice, kterou 
zahajuje Kubíčkova Barokní Praha, vy
volává u čtenářů střední generace vzpo
mínku na titulek staré řady publikací 
vydaných nakladatelstvím Vyšehrad — 
Poklady umění v Čechách a na Moravě. 
Zdá se však, že nepůjde, jak tomu bylo 
v případě edice ze čtyřicátých let, 
o řadu monotematickou, zaměřenou 
pouze na český barok. Nová knížka, 
která má sympatickou cenu i nevelký 
formát, je vlastně dvojnásobnou mono
grafií; monografií barokní Prahy i ma
lou monografií kreslíře inženýra, mě- 
dirytce a kronikáře Bedřicha Bernarda 
Wernera.
Odeon tímto prvním svazkem nové řa
dy dal do rukou čtenářů půvabné dílko, 
které může směle konkurovat repre
zentativním „makromonografiím“. Zde 
platí, že málo je někdy opravdu mnoho; 
bílá stránka vedle textu vypadá lépe 
než rádobyinvenční, kamkoli а к čemu
koli přilepená kresba (viz třebas pro
pagační publikace o historických pa
mátkách vydávané Čedokem). Kdo lis
tuje novou knihou Odeonu, je moc rád, 
když pozná, že publikace nabízí nad
míru jednoduchou, pěkně čistou, stříz
livou úpravu a raduje se, že grafická 
úprava nepadla do rukou horlivým a 
vynalézavým zaplňovačům stránek.
Jak by byl asi dnes starý В. B. Wer
ner — nesmírně pilný, poctivý a přesný 
autor desítek rytin, které zachycují 
tvář měst i krajiny 18. století — pře
kvapen kvalitou našich tzv. turistických 
tiskovin . . . Nejde tu ovšem o srovnání 
věcí zcela rozdílných, neboť Werner 
byl ve své době, ovšem po svém, také

propagačním výtvarníkem; jeho gra
fické listy a alba rytin představovaly ja
kési monumentální publikace o tehdej
ší současné urbanistice, výstavbě no
vých paláců, městských domů, kostelů 
atd. Jeho kresby a rytiny informovaly, 
lákaly návštěvníky a oslavovaly archi
tekty i stavebníky. Barokní rytinová 
alba nepostrádala ty přednosti nebo 
vlastně samozřejmosti, které — jak se 
zdá — úplně zmizely z masové pro
dukce dnešních jakoby narychlo „upe
čených“ brožur, totiž smysl pro vyvá
ženost, harmonii, čistotu tvaru a řád. 
Kubíčkova Barokní Praha v rytinách 
В. B. Wernera kromě jiného reprezen
tuje. oživuje i tyto hodnoty. -á

■ RUKOVĚŤ SLOVANSKÉ AR- 
CHEOLOGIE (Jan Eisner, Praha, Aca
demia 1966). Od poslední syntézy slo
vanské archeologie provedené prof. Lu
borem Niederlem uběhlo více než tři
cet let. Za tuto dobu se nakupilo ohrom
né množství archeologického materiálu, 
získaného moderními výzkumnými me
todami na celém území osídleném 
v současnosti i v minulosti Slovany 
(Bulharsko, Československo, Jugoslá
vie, Maďarsko, Německo, Polsko, Ra
kousko, Rumunsko, SSSR). Objevily se 
stovky publikací zpracovávajících různé 
dílčí otázky, územní a časové úseky 
slovanského pravěku a raného středo
věku, podstatně doplňující a v mnohém 
i pozměňující teze Niederlovy. Úkolu 
shrnout tyto práce a skloubit jejich 
výsledky v jednotný přehled se ujal 
akademik Jan Eisner v proponované 
třísvazkové publikaci, o jejímž vyšlém 
prvním díle podáváme zprávu.

Svazek je rozvržen do čtyř kapitol, 
v nichž je pojednáno jednak o nejzá
kladnějších otázkách slovanské archeo
logie, jednak o nálezových složkách, 
které jsou pro Slovany nejtypičtější 
a v nichž nacházíme v celé slovanské 
oblasti řadu společných znaků. V kapi
tole o vzniku a počátcích Slovanů shrnu
je autor nejnovější základní jazykozpyt- 
nou a historickou literaturu o daném 
problému, zejména však probírá množ
ství archeologických kultur střední 
a východní Evropy od pozdní doby 
bronzové až do raného středověku 
(1200 před n. I. až 4. stol. n. I.) a uva
žuje o jejich podílu na slovanské etno- 
genezi. Názorně ukazuje (též na čet
ných mapách) že Slované do počátků 
středověku nejsou reprezentováni jedi
nou archeologickou kulturou, nýbrž 
skupinou kultur a jejich částí, které se 
v průběhu pravěku na jejich původním 
teritoriu vystřídaly.
V kapitole o velké slovanské expanzi po
jednává autor na základě archeologic
kých dokladů o složité problematice 
šíření Slovanstva v době stěhování ná
rodů (5.-6. stol.) i později na západ 
od Visly a Odry, na jih od Karpat 
a později i Dunaje a na východě jak 
do lesního pásma ruské roviny, tak i 
jižně do černomořského stepního pás
ma. Složitost archeologického obrazu 
obsazovaných území odpovídá kompli
kovaným a někde i dlouhodobým pro
cesům asimilačním (Balkán, dolní Po- 
dunají, horní Podněpří, Podviní, Po- 
volží, Přiladoží). Autor hodnotí i ar
cheologický odkaz Slovanů ze století ná
sledujících těsně po expanzi a všímá 
si značné kulturní jednoty, projevující 
se v mnohých směrech.
V kapitole o keramice bohatě vybavené
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obrazovou dokumentací se autor za
mýšlí nad jednotným rázem raně slo
vanské a později hradištní keramiky, 
zároveň si však všímá její tvarové, vý- 
zdobné i teritoriální variability, časo
vých proměn, pasivního i aktivního 
styku s keramikou sousedních etnik 
usedlých (Germáni, Baltové, Finové) 
i nomádských (nositelé saltovské kul
tury, Maďaři). Podrobně je tu shrnuta 
problematika značek na dnech nádob 
a otázky keramické výroby.
Čtvrtá kapitola je věnována slovanské
mu pohřebnímu ritu, kultu a magii. I tu 
je v celé slovanské oblasti mnoho spo
lečných znaků jak v tendenci vývoje 
od žárového ke kostrovému pohřbí
vání, tak v nadzemní (stély, kameny, 
mohyly) i vnitřní úpravě (pohřby v lo
dích, na saních, v kamenných skříňkách, 
dřevěných domcích aj.) hrobů a hřbi
tovů. Mnoho společného je též v po
hřební symbolice doložitelné hmotnými 
památkami (vykuřování hrobů, vkládání 
slepic, kohoutů, vajec, mincí do hrobů 
aj.), jakož i ve výběru milodarů dá
vaných mrtvým a v postupné tendenci 
jejich ubývání v souvislosti s upevňo
váním křesťanství. Poněvadž pohřební 
ritus souvisí s věrskými představami, 
je připojení partie o archeologických 
dokladech magie a kultu (amulety, ido
ly, obětiště, svatyně) zcela organické. 
Celá stavba práce plně odpovídá názvu 
— rukověť. Z probíraných otázek není 
opomenut snad žádný detail. U kaž
dého je tu podán informativní přehled 
o všech aspektech, z nichž byl různými 
autory zpracován, a to vše je bohatě 
dokumentováno literárními odkazy na 
díla z celého slovanského světa. Kniha 
se tak stává výborným odrazovým můst
kem к hlubšímu studiu jednotlivých 
problémů a nedocenitelnou pomůc
kou archeologů zpracovávajících své 
výzkumy, neboť jim dává hned na po
čátku práce široký rozhled po speciální 
problematice a literatuře a umožňuje 
najít důkladnější nebo nová řešení. 
Dílo je výbornou studijní pomůckou 
pro vysokoškolské posluchače a odbor
níky příbuzných oborů. Bylo by si jen 
přáti, aby i další svazky Rukověti, při
pravované akademikem Eisnerem s čet
nými spolupracovníky, vbrzku vyšly
a sloužily svému dobrému účelu.

B. Dostál

И VYSOKÁ NÁROČNOST - ALE 
VE VŠEM. V šestém čísle Kultúrního 
života recenzoval Július Pašteka novou 
knihu bratislavského Tatranu, která 
vyšla na Slovensku v jugoslávské 
koprodukci (Michael Levey, Dějiny 
maliarstva od Giotta po Cézanna, 
Tatran 1966). Podle Pašteky „je to typ 
krásnej knihy, nad ktorou skutočne 
třeba spievať chválu na koprodukciu. 
Spina vysoké kritéria náročnosti." 
Pokud se týká vlastního textu Leveyovy 
knihy, možno souhlasit s recenzentem; 
Levey je nepochybně fundovaný od
borník, který umí poutavě a přitom 
zasvěceně psát. V tomto směru je 
kniha skutečně dobrá, neboť laik z ní 
lehce načerpá základní vědomosti. 
Leveyovo pojetí vývoje evropského 
malířství se v podstatě ztotožňuje 
s uznávanými tradičními interpretacemi 
historie jednotlivých období, individu
alit a jejich tvorby, ale nepřináší 
(jde nakonec o populárně vědeckou 
práci) v podstatě nic nového.
Co však zasluhuje zvláštní pozornosti, 
je nutnost opravovat si ve slovenském 
překladu jména umělců a názvy děl — 
dobrou službu tu pro korektury vy
konává starý Tieme-Becker (Künstler- 
Lexikon): „Dějiny maliarstva" jsou 
totiž pravé naleziště nepřesností 
a zmatků, neboť si libovolně (nevím, 
zda již v originále nebo jen ve sloven
ském překladu) krátí a překládají jména 
jednotlivých umělců. Nechť však mluví 
konkrétní příklady: Text knihy: Jacopo 
Bassano, Paolo Voronese, Caravaggio. 
— Künstler-Lexikon: Jacopo da Ponte 
Bassano, Paolo Caliari zvaný Veronese, 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. 
V některých případech by snad mohlo 
dojít ke krácení jména, ale pak tedy 
důsledně; když použijeme třebas všech 
tří křestních jmen u Corota, potom 
nemůžeme římského malíře uvádět 
jako Caravaggia.
Text knihy: Jacopo Palma starší. — 
Künstler-Lexikon: Jacopo Palma il 
Vecchio. Zde došlo к opačnému extré
mu; místo užití přízviska (jak tomu bylo 
u jmen Veronese, Caravaggio) zůstalo 
jen vlastní příjmení Palma. Vecchio, 
které konkretizovalo ve své době 
malířovo jméno, zmizelo, zůstal však 
překlad. Ale jaký? Vecchio znamená 
v italštině starý, a ne starší. Nemám při

ruce anglický originál, a tak nemohu 
posoudit, kdo vytvořil tuto podivnou 
konfúzi. Ale kdo by chtěl, mohl by 
takto „překládat“ dále, a tak místo 
Jacopa Robusti zvaného Tintoretto, 
by se s klidem objevil třebas Jakub 
Bujarý (Zdatný nebo Robustní) zvaný 
Barvířek.
Text knihy: Johannes Vermeer. — 
Künstler-Lexikon: Johannes Vermeer 
van Delft. (Vermeerů je v Holandsku 
hodně, ale ten „z Delft“ je jen jeden!) 
Text knihy: Joseph Wringht „z Der
by“. — Künstler-Lexikon: Joseph 
Wringht of Derby. (Podle tohoto vzoru 
bychom mohli psát místo Jacopo da. 
Ponte Bassano, Jacopo „z Bassanského 
mostu"!)
Dalším nečekaným překvapením pro 
čtenáře (i lingvistu!) je objev, že Très 
belles riches Heures „iluminovali traja 
bratia Limbourgovci pre brata vojvodu 
burgundského Ducá de Berry . . . 
Duc presliedil . . .“. — Tak tedy:
Duc (akusativ Ducá) — skloňujeme, со 
se ve francouzštině může! — ale ve 
francouzštině le duc = kníže, vévoda! 
Nedůslednosti, nepřesnosti i chyby 
postihly také titulky к reprodukcím, 
totiž lépe řečeno oficiální, tradiční 
názvy jednotlivých obrazů. Za každou 
cenu uvádí slovenský překlad třebas 
„Pán a paní Angersteinovci“ a „Mary, 
grófka Howe", ale jinde zůstávají 
nepřeloženy celé cizojazyčné výrazy: 
Madonna dal colo lungo, Vieille au 
chapelet, Bon.

*

Obdivuje-li se čtenář pěti stům a ještě 
devětačtyřiceti čtyřbarevným repro
dukcím v knize, je i zde třeba jisté 
korektury. Kdo zná jen jedno procento 
z reprodukovaných děl ve skutečnosti 
a není barvoslepý, bude při pohledu 
na šilhající Renoirův „Akt“ i příliš 
impresionistické — pěkně rozmazané 
— Guardiho krajiny moc smutný. 
Reprodukce nezřídka narušují nebo 
deformují barevné kvality — tak v ma
nýristických obrazečh (např. u Bronzi- 
na) vystupuje tvrdá až plakátová modř 
a fialová, barvy, jež nenajdeme na origi
nálech. Splnění „vysokých kritérií 
náročnosti“ není tedy ve slovenské 
verzi Leveyho knihy tak stoprocentní, 
jak by se zdálo.

Eva Řehová
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