
 

 

 

Posudek diplomové práce 

PETRY ŠIMKOVÉ 

TÉMA SARDINIE V POEZII SEBASTIANA SATTY, 

Ústav románských studií FFUK 

 

Petra Šimková se rozhodla věnovat svou práci Sebastianu Sattovi, sardinskému 

básníku a mimo Sardinii patrně nejméně známému ze tří Sattů (vedle Giacinta a Salvatora), 

kteří se na literárním poli proslavili. Poskytla nám tak zajímavý průhled do kulturního 

regionu, o kterém toho mnoho nevíme. Takovou volbu je třeba vždy uvítat.  

Práce je dobře rozvržena. 

Po úvodu podává diplomantka přehled sardinských politických a sociálních dějin v 19. 

století. Věcně je to namístě, jen to mohlo být trochu uspořádanější. Název kapitoly oznamuje, 

že půjde o historii od sjednocení, ale ve třetím odstavci se přeskakuje do roku 1820. Patrně by 

stačilo, kdyby bylo jasně řečeno, že v Sardinii jakožto součásti „Sardinského království“ se 

vládlo z Turína už před sjednocením. 

Následující kapitola informuje o Sattově životě a díle. Faktografie, kterou autorka 

soustředila, je cenná a nesporně dostačující, jen to znovu chtělo trochu více štábní kultury. Z 

přehledu se zdá, že klíčovým rokem Sattova života byl rok 1893 a není moc elegantní, když 

se údaj pouze mechanicky opakuje: „časopis…, který vychází v letech 1893-1894“, „v roce 

1893 se mu… podaří udělat rozhovor“, „v roce 1893 vychází sbírka“. Také stylizace by 

mohla být trochu pečlivější: s. 11: „..začíná publikovat do sardských novin… a po velkém 

ohlase následují noviny jako…“; s. 12: „Sattovi ale nevyhovovalo časové rozpětí redakční 

práce, které mu Satta-Branca ukládal…“ V překladech se diplomantka měla uvarovat 

zbytečných kalků: „laicismus“ (s. 13) by bylo jistě lépe překládat jako „sekulární“ či 

„antiklerikální myšlení“. 

V další kapitole autorka načrtává Sattovu poetiku. Rozumím-li dobře, přejímá  

hodnocení Petroniovo, který vidí v Sattově poezii aplikaci carducciovsko-dannunziovsko-

pascoliovské koiné, ozvláštěnou regionálními motivy. (Tento soud ovšem zazněl – jak je 

citováno na s. 73 – již od Benedetta Croceho.) I zde by bylo možno si přát více formální 



pečlivosti: překvapivé jsou např. ortografické lapsy: „don quijote“ s malým písmenem a 

„Carducciovský“ s velkým (s. 17). 

Následují dvě rozsáhlé analytické kapitoly, v nichž je traktován jednak jazyk a 

tematika Sattovy poezie a jednak konkrétní básně v chronologii Sattových sbírek. 

Jako typická témata vytýká autorka téma osamění (jehož symbolickou projekcí je 

pastýř), téma rodiny a téma smrti. Jsou to vskutku vesměs především pascoliovská témata. I u 

Pascoliho je jedním z centrálních motivů vražda rodinného příslušníka, téma vendetty je mu 

ovšem cizí, zatímco u Satty – chápu-li dobře – je vendetta vnímána kladně, jako kus sardské 

identity. Je-li to tak, stálo by to za hlubší srovnání. 

Rozbory jednotlivých básní nesporně potvrzují výše zmíněnou inspiraci. Motiv 

návratu do rodných míst – patrně jedno z nejproduktivnějších témat Sattovy lyriky – se může 

vskutku opřít o stejný tematický komplex u Carducciho, Pascoliho i D’Annunzia (Poema 

paradisiaco). Diplomantka má však pravdu, když opakovaně připomíná, že sardské reálie a 

obecně sardský kolorit těmto veršům dává osobitou. a ne zcela tuctovou barvu.  

Analytická kapitola je nepochybně pečlivou a instruktivní probírkou Sattovým 

básnickým dílem. Diplomantka především průkazně doložila sardské kořeny Sattovy 

obraznosti. Škoda, že zůstalo při „close reading“ jednotlivých básní, stálo by za to konkrétně 

srovnat Sattu s jeho velkými vzory, zj. Carduccim a Pascolim (také Pascoli má např. báseň o 

večeři s mrtvými). Překlady veršů jsou dobré (až na drobná přehlédnutí: s. 46 správně: 

„chlapci, kteří měli drápy a touhy jestřábů…“), také stylizace těchto partií je – až na drobná 

zakolísání (s. 55: „…příchod ,i dolci padri di tutti i figlii‘, kterým poukazuje zejména na 

kulturní všestrannost“; s. 59: „jednomu z nejvýznamnějších osobností“ apod.) –  podstatně  

lepší. 

Na závěr prochází diplomantka kritické recenze a upozorňuje na hlasy, jež korigovaly 

Croceho soud o Sattově epigonství. 

Závěrem: 

Nevyrovnanost podání a stylistické propady tuto práci značně poškozují. Ale nemohu 

přehlédnout fakt, že autorka prostudovala Sattovo dílo v plném rozsahu a že si s velkým 

nasazením opatřila veškerou – nesnadno dostupnou – relevantní sekundární literaturu, a 

nemohu přehlédnout ani to, že ve velké analytické kapitole je uloženo skutečně velmi mnoho 

samostatné a dobře vykonané práce. To jsou důvody, proč se přes své výhrady kloním 

k hodnocení „výborně“. 
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