Milí přátelé,
během lednové přednášky Jičínské besedy se přeneseme
v čase do let 1678-1682, abychom společně s tehdy
dvacetiletým šlechticem Heřmanem Jakubem Černínem,
synem slavného zakladatele zámku Humprecht u Sobotky a
stavebníka Černínského paláce v Praze, podnikli kavalírskou
cestu po Evropě, tak jak to tehdy činili i jiní mladíci
šlechtického stavu. Černínovo putování však bylo v mnoha
ohledech výjimečné, jednak délkou svého trvání i
vzdáleností, kterou cestovatel společně se svým doprovodem
urazil, finanční náročností a především tím, že si během cesty
psal deník, který se dodnes dochoval a který je historiky
pokládán za zcela jedinečný, mimo jiné pro jeho
mnohojazyčnost, neboť s přechodem hranic a vstupem do
„nové“ země vždy Heřman Jakub okamžitě změnil také jazyk
svých zápisků. Deník si tedy vedl postupně česky, německy,
italsky, francouzsky a španělsky.
Našimi průvodci na Černínově kavalírské cestě za Alpy a
Pyreneje budou přední český historik doc. PhDr. Zdeněk
Hojda, CSc. a historička a specialistka na kartografii
Mgr. Eva Chodějovská-Bílková, Ph.D., oba čelní
představitelé vědeckého týmu, který v uplynulých osmi
letech intenzivně pracoval na edičním zpracování a
zrcadlovém překladu tohoto unikátního cestopisu. Ten
badatelé doplnili o obsáhlé komentáře a podrobnou studii.
Výsledkem jejich úsilí je obsáhlá dvojsvazková monografie
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I.–II.,
která spatřila světlo světa na podzim loňského roku a která je
již téměř rozebrána. A zatímco se připravuje její dotisk, od
českých a zahraničních historiků přichází velmi lichotivé
ohlasy, které nešetří chválou. Například profesor Thomas
Winkelbauer, ředitel Institutu pro rakouský dějezpyt na
Vídeňské univerzitě dějezpyt, napsal: „Neznám žádný jiný
ani přibližně takto důkladně analyzovaný a do kontextu
uvedený pramen (ego-dokument) 17. století. Je to vzorové,
ale vzhledem k enormnímu vynaložení sil a času také sotva
opakovatelné.“
Zveme Vás tedy k poutavému putování Heřmana Jakuba Černína na jeho cestě za Alpy a
Pyreneje, které se započne v pátek 16. ledna 2015 v 18:00 hod. v Porotním sále jičínského
zámku.
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