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Diplomantka měla nepochybně šťastnou ruku při volbě tématu. Zaměřila svou pozornost na

proslulou antologii Americana, kterou připravil pro nakladatelství Bompiani Elio Vittorini a která

vyšla v roce 1942. Antologie měla, jak známo, především seznámit italského čtenáře s „novou“

americkou literaturou (Hemingway či Faulkner byli tehdy skutečně recentní autoři), s literaturou,

v níž Vittorini (a nejen on) vnímal jakousi elementární, téměř přírodní sílu, zbavenou literárních

konvencí. Jen na okraj připomínám, že tento „americký mýtus“ se zhruba v téže době probudil

k životu i v českém kontextu (Skupina 42): diplomantka tedy hovoří o něčem, co není jen italským

specifikem.

            Datum vydání pak signalizuje další problematiku: soubor vychází na sklonku fašistické éry,

v roce, kdy USA vstoupily do války, a tedy za velmi ztížených podmínek. Autorka se poctivě

věnovala i těmto souvislostem: úvodní kapitolu věnovala právě historii italské cenzury.

            Vlastní práce sestává ze dvou obsáhlých kapitol. V první – poněkud překvapivě nazvané

„Teoretická část“ – seznamuje diplomantka čtenáře s pořadatelem antologie Vittorinim a

s jednotlivými překladateli a přehledně charakterizuje fašistickou kulturní politiku, s níž se projekt

antologie střetl. 

            Nejlepší partií této části je velmi plastický portrét Vittoriniho (opřený o dobrou sekundární

literaturu), medailony dalších překladatelů (Moravia, Montale, Pavese, Linati aj.) jsou pojednány

stručněji (převážně na základě slovníkových hesel). To nicméně odpovídá roli, již Vittorini při

realizaci tohoto projektu sehrál. Faktograficky jsou tyto výklady korektní (až na pár nepřesností: 

Vita di Moravia není v pravém slova smyslu Moraviova autobiografie, ale knižní rozhovor

s Alainem Elkannem, Bobi Bazlen neovlivnil Montala svými díly – téměř žádná nenapsal –, ale

svou osobností, Solmi a Debenedetti nebyli jen přispěvateli časopisu Primo tempo, ale jeho

šéfredaktory, florentský nakladatel, u něhož krátce pracoval Montale, se jmenoval Bemporad, a ne

Bemporado). 

Poté co diplomatka představila překladatele, načrtává historii italského fašismu a v další

podkapitole pokračuje v historii italské cenzury, nyní už konkrétně za fašistické éry. V závěru této

podkapitoly pak shrnuje peripetie Vittoriniho boje s cenzurními instancemi, jež zdržely vydání

Antologie o dva roky a vtáhly do hry Emila Cecchiho.

            Vcelku oceňuji, že diplomantka podává velmi korektní informace, řazení jednotlivých



výkladů se mi však nezdá nejšťastnější. Myslím, že plynulosti výkladu by bylo prospělo, kdyby

byly podkapitoly týkající se historických skutečností spojeny do úvodního bloku a teprve na něj

navázaly medailonky osobností, jež se podílely na Antologii. Vytvořilo by to také plynulejší

přechod k analytické druhé části, kde je popsána původní podoba antologie, její zcenzurovaná verze

a kde je učiněn pokus o charakterizaci překladatelských postupů.

            Zastavím se pouze u podkapitoly 3.2, která je věnována „nechvalně známé“ předmluvě

Emilia Cecchiho, jež nahradila původní předmluvu Vittoriniho. Myslím si totiž, že diplomantka je

k Cecchimu nespravedlivá. Cecchi je dodnes fascinující postava a určitě to byl jeden

z nejpozoruhodnějších italských intelektuálů 20. století. Pokládám za chybu, že se jím autorka

nezabývala blíže a nevěnovala mu alespoň medailonek, jak je tomu v případě překladatelů. Cecchi

byl básník i prozaik (klíčový reprezentant tzv. „prosy d’arte“), spolupracovník La Voce, Rondy a

řady dalších časopisů, přítel Croceho a Montalův, skvělý literární kritik a historik, neméně zdatný

výtvarný kritik a historik, ve třicátých letech ředitel římských filmových ateliérů (jeho dcera Suso

Cecchi D’Amico byla jednou z nejlepších scénáristek slavné éry italského filmu) a v neposlední

řadě renomovaný anglista a amerikanista, který si rozhodně nezadával s čistě ideologickými kritérii.

Je pravda, že od roku 1940 byl členem fašistické Accademia d’Italia (jako řada dalších

prominentních jmen), ale taky je pravda, že byl jedním z prvních, kdo v roce 1925 (po vraždě

Matteottiho) podepsal Croceho antifašistický manifest. Podle všeho si ho vybral sám Vittorini, aby

Antologii zachránil, a Cecchi, řekl bych, de facto podstoupil určité riziko a ani v tomto případě si

nezadal. Jeho předmluva není asi tak entuziastická jako Vittoriniho, to je však dáno tím, že Cecchi

je skutečný odborník a jeho soudy jsou až na podiv objektivní: pokud má výhrady k Londonovi či

Sinclairu Lewisu a chválí Sherwooda Andersona, je to známka velmi dobrého vkusu. Jestliže

poukazuje na to, že americká literatura se při vší svébytnosti přiživuje i z evropských zdrojů, má

v roce 1942 ještě pořád pravdu. Někde autorka Cecchimu nerozumí a podkládá mu myšlenky, které

neřekl: Mark Twain a Bret Harte jsou podle Cecchiho „autori intermedi“ – tedy autoři přechodného

období (kdy se v americké literatuře objevují skutečně domácí témata a ona začíná mluvit

svébytným hlasem), a nikoli „průměrní autoři“. Cecchi se nemýlí, když o nich říká, že jejich „colore

romantico… ha sempre la chiassosa rozzezza“, ale to znamená, že jejich obraz světa je zabarven

romantickým idealismem, jenž je nicméně americky hlučný a neotesaný, a nikoli že má „nádech

sprosté neomalenosti“. Cecchiho výhrady k americké way of life určitě nejsou konjunkturální

záležitostí, ale abychom to mohli posoudit, bylo by asi vhodné přečíst si jeho cestopisnou reportáž

America amara z roku 1940.

            Úhrnem:

            Práce se mi zdá trochu nedotažená a některé partie – jak vyplývá z mých připomínek –

sporné, uznávám však, že diplomantka soustředila relevantní materiál a napsala práci, která je



v základních obrysech cenná. K obhajobě ji doporučuji.
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