RECENZE

Zahradní umění Piera
de´Crescenzi v ediční řadě
Fontes Hortorum
Jiří Kupka
Po dvou letech se v ediční řadě Fontes hortorum, která si klade za cíl postupně představovat
českému čtenáři nejstarší „prameny zahrad“, objevil další pozoruhodný titul. Je jím osmá kniha
zemědělské encyklopedie Piera de´Crescenzi Ruralia commoda z let 1304–1309. Kniha vydaná
péčí atelieru Ing. Pavel Šimek – Florart tím zaplňuje další mezeru v české literatuře týkající se dějin
zahradního umění.
O Crescenziově encyklopedickém díle již bylo v časopise Zahrada-park-krajina pojednáno (ZPK 6/2006). Nyní se tedy část tohoto díla, která je z hlediska vývoje zahradního umění nejdůležitější, dostává čtenářům v prvním moderním českém překladu.
Ačkoli dílo nebylo zcela nepřístupné, v letech 1966 a 1968 byl
vydán ve dvou svazcích nekomentovaný staročeský překlad celé
encyklopedie z konce 15. či začátku 16. století (péčí Vratislava
Šmelhause a Květy Neradové), objevuje se až nyní nově přeložený a komentovaný překlad Jakuba Šimka, M. A. A právě podrobný a zasvěcený komentář, který se stává u řady Fontes hortorum tradicí, dává knize neobyčejnou hodnotu a zajímavost
i pro čtenáře, kteří se běžně neorientují v myšlenkovém a kulturním světě středověkého člověka.
V úvodní části Jakub Šimek popisuje kulturní a historické souvislosti doby vzniku encyklopedie, stav bádání a poznání středověkého textu, život a dílo Piera de´Crescenzi i následný „život“ jeho knihy, která se dočkala řady překladů, ve své době
byla hojně šířena celou Evropou a měla ohlas i v českých zemích a v Německu.
Vlastní text Crescenziova díla je vydán v latinském originále dle
Richterovy kritické edice a v paralelním českém překladu. Jedná
se zejména o kompletní osmou knihu encyklopedie Jak tvořit okrasné zahrady a věci působící potěšení ze stromů, bylin
a jejich plodů uměleckým způsobem. K tomu jsou navíc přeloženy a okomentovány i související dokumenty (list zaslaný bratru Aimerikovi, generálnímu představenému řádu bratří kazatelů
a list zaslaný králi Karlu II.), relevantní části dalších knih, které
s osmou knihou souvisejí (prolog, související části knihy jedenácté) a ukázka ze středověkého německého překladu, kde jsou
zhuštěným způsobem, upraveným pro středoevropské poměry,
obsaženy první tři kapitoly osmé knihy latinského originálu.
Druhou část knihy tvoří obsáhlý komentář, v rámci něhož jsou
přeloženy další rozsáhlé části Crescenziova díla. Jsou zde vysvětleny dobové souvislosti, inspirační zdroje knihy, odkazy
na řadu antických a středověkých autorů a děl (včetně citací
z těchto děl), překladatelské poznámky, ale i informace o rostlinném materiálu (včetně přesné identiﬁkace). Komentář, někdy
možná až nadbytečný, neboť vlastní text knihy je v mnoha partiích dobře čitelný a pochopitelný, nezapře původní profesi autora, který je ﬁlologem. Filologem, který ovšem hluboce pronikl
do tajů středověkého zahradnictví. Poznámkový aparát sice rozsáhlé několikastránkové citace v originálních jazycích značně
zatěžuje a většině čtenářů spíše ztěžuje orientaci v knize, na
druhou stranu je zde předloženo vydatné sousto pramenných
citací, které mohou být pro odborníky velmi cennou pomůckou
a knihu směřují i ke čtenářům z jiných oborů.
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Třetí částí knihy tvoří obrazová příloha, ve které je reprodukováno 36 obrázků souvisejících s překládanou knihou i se středověkým zahradním uměním vůbec. Obrazová příloha je opět
doplněna poučeným komentářem a plnohodnotně tak doplňuje předcházející části knihy, ve kterých se na uvedené obrázky odkazuje.
Závěrem je třeba vysoce vyzdvihnout záslužný počin ateliéru Florart, díky jehož úsilí se čtenářům dostává již druhé unikátní dílo středověkého písemnictví, které lze, i díky obsáhlým
komentářům Jakuba Šimka, vřele doporučit široké čtenářské obci.
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