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Posudek diplomové práce  

Americana. Americký mýtus v italské mezivále čné literatu ře, 

kterou p ředložila Alžb ěta Kalinová, 

ÚRS FFUK v Praze, prosinec 2010 

 

Alžběta Kalinová svou práci orientovala literárněhistoricky. Rozhodla se zmapovat 

vznik, podobu a význam slavné antologie americké literatury Americana, která byla 

plodem editorského úsilí Elia Vittoriniho a překladatelské práce deseti literátů, mezi 

nimiž byla řada významných italských spisovatelů 20. století: sám Vittorini a dále 

Pavese, Moravia, Piovene , Montale, Linati. Americana, která po zásahu fašistické 

cenzury vyšla v roce 1942 bez Vittoriniho úvodu a komentářů, je sice slavná a 

citovaná, ale dnes už ji jen málokdo vezme do ruky a seznámí se s její podobou. 

Už z tohoto důvodu je diplomantčina volba tématu zajímavá a záslužná, protože 

věnuje detailní pozornost antologii, jež výraznou měrou přispěla ke vzniku 

„amerického mýtu“ (který se ale samozřejmě netýkal jen literatury) na italské půdě.   

Práce je rozvržena přehledně, už úvodu je patrné, že autorka zaměří svou pozornost 

na vztah cenzury a literatury a bude ho zkoumat na konkrétním příkladu 

zcenzurované Americany, která vychází ve značně nepříznivé době, kdy byla Itálie 

s USA ve válečném konfliktu.  V prvním, historickém oddílu práce pak představuje 

Elia Vittoriniho a překladatele antologie, podává stručný obraz dobové kulturní 

politiky fašistické diktatury včetně toho, jaký byl její dopad na italskou meziválečnou 

literaturu.  Tuto část by bylo samozřejmě možné pojmout i jinak, například prokrátit 

historický exkurz a podrobněji se zaměřit na celkový obraz italské literatury v období 

mezi dvěma válkami, tj. nesoustředit se jen na zákazy a cenzurní zásahy, ale 

vtáhnout do hry např. také polemiku mezi „strapaesany“ a „stracittadiny“, rondistické 
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dědictví atp., a na pozadí této skutečnosti pak ilustrovat jedinečnost a význam 

antologie, včetně negativních a pozitivních reakcí na ni. To je však jen má poznámka 

na okraj, domnívám se, že přístup, který diplomantka zvolila, se v souhrnu ukázal 

jako „nosný“ a dodal práci tematickou jednotu. 

Ve druhém oddílu práce už autorka pracuje s textem antologie, představuje obě její 

verze, původní a zcenzurovanou, které pak vzájemně porovnává. Největší pozornost 

věnuje „tendenční“ předmluvě Emilia Cecchiho, která doprovodila zcenzurované 

vydání. Zde by se snad mohlo připomenout, že Cecchiho situace byla komplikovaná, 

předmluvu psal s vědomím, že musí vyhovět cenzorům. Nicméně se ukazuje, že i on 

byl americkým mýtem do jisté míry ovlivněn a jeho zájem o americkou kulturu nebyl 

nikterak povrchní. Americana je mimo jiné důkazem, že americký mýtus v Itálii 

fungoval napříč ideologiemi. Mnohá potvrzení této teze bychom našli i v dějinách 

italské kinematografie, ale to už se vzdaluji od tématu hodnocené práce. 

Jednu podkapitolu autorka oprávněně věnuje i formální stránce překladů, tedy jejich 

jazyku, neboť antologie ovlivnila italskou literaturu i v tomto ohledu, překladatelé, 

kteří byli většinou zároveň spisovatelé, museli hledat nové výrazové prostředky pro 

převod hovorového jazyka, sociálních dialektů a slangů. Nové v tom smyslu, že 

italská meziválečná literatura, převážně poslušná „návratu k pořádku, tj. k tradici“ – 

což se samozřejmě odráželo na jazyce – měla v tomto směru notná manka. Na 

základě úryvku z Pavesova překladu povídky Melanctha Gertrudy Steinové 

diplomantka dokládá, že i navzdory překladatelské invenci se italština stále jevila 

mnohem umírněnější a méně hovorová. To je určitě pravda, svůj podíl na tom jistě 

měla i sama autorská osobnost překladatele, který rozhodně nebyl příznivcem 

jazykových experimentů. 
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V závěru práce autorka hodnotí význam Americany pro italskou literaturu a 

konstatuje, že i přes zásah cenzury je třeba její vydání chápat jako vítězství 

intelektuálů, kteří „objevili Ameriku“ a usilovali o obrodu italské literatury, zakrnělé ve 

skanzenu své tradice.  

 

Alžběta Kalinová napsala velice solidní, faktograficky bohatou práci, která plně 

vyhovuje kladeným požadavkům. K obhajobě ji samozřejmě doporučuji. 

 

 

 

V Praze 25/1/2011      PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 
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