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NĚKoLIK PoZNÁMEK z HISToRIE

Počátky bohemistick ch studií v Itálii se pojí se jmény básníka Jaroslava
Vrchlického a profesora padovské univerzity Emilia Tezy. Vrchlického pňe-
klady, ono známé '.otevŤení oken do Evropy.., vyvolaly proudění dvěma smě-

ry;jednak pronikaly literární podněty do Cech a současně informace o české
literatuŤe směŤovaly do zahraničí, v tomto pŤípadě do ltálie. Korespondence
s Vrchlick;ím'probouzí u Tezy hlubší zájem o českou literaturu; recenzuje
Vrchlického Poezii italskou noué doby, jeho pŤeklady Božshé komedle, Arios.
ta, Carducciho, Tassa. Sám Teza však tlumočí ukázky z české lidové tvorby,
zBrbena, Němcové, Sládka. V době' kdy qiměna dopisri mezi česk1fon básní
kem a italskym filologem po Ťadě let ustala, pohasl i Tezriv zájem o česky
jazyk a literaturu. Do doby pŤed sto lety spadá i pŤíručka Domenika Ciam.
poliho 1,o letteratura de, Boemi, kterávychází v populární knižnici nakla.
datele Hoepliho (1891). Ciampoli píše o '.pŤebohatém pokladu,'staré české
poezie, věnuje značny prostor ''pradávnym.' m1'trim a pevně lpí na pravosti
Ruhopisti hrdlouéduorshého a zelenohorského.

Teprve ve dvacátych a tŤicátych letech 20. století začínají vznikat na
italsk;fch univerzitách samostatné slavistické obory. Mladí slavisté živě
reagují na nové politické uspoŤádání stŤední Evropy, pŤedevším se snaží
poskytnout veŤejnosti informace o kulturní minulosti i pŤítomnosti nově
vznikl1/ch státri, tedy i Ceskoslovenské republiky' Ettore Lo Gatto a Arturo
Cronia píší studie o Masarykovi a o Husovi pro repTezentativní svazek
In Cecosloucttchia Q925), věnovan5i politické, hospodá-Ťské, sociální a kulturni
situaci země; Lo Gatto, Cronia, Giovanni Maver, Wolfango Giusti a další
piipravují česká a slovenská hesla pro velkou Itďskou encyklopedii Tleccani.
V té době bylo běŽné, že slavisté se věnovali vedle svého hlavního oboru
i české literatuŤe, která tehdy na žádné italské univerzitě jako samostatny
pŤedmět neexistovala. A tak rusista Lo Gatto píše studii o BŤezinovi,
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polonista Giovanni Maver o Máchovi, srbochorvatista Cronia studuje Bezruče
a Heyduka, rrrsista Wolfango Giusti Karla Sabinu, V. Mrštrka atd. odborné
časopisy Rivista di letterature slave, L'Europa orientale, ale i pražské
Bollettino dell'Istituto Italiano di cultura di Praga a Rivista italiana di
Praga pŤinášejí informativní články' pŤeklady povídek a básní (Neruda,
Čapek Chod, Machar, Srámek, Zeyet),recerLze knižních novinek' Tehdejší
generaci slavistri šlo pŤedevším o to, aby pŤedstavili českou kulturu ne
už jako něco vágně exotického (italská veŤejnost ji totiž dlouho vnímala
právě takto), ale abyji pŤiblížili rnoŽnostem soudobé recepce. PŤi q/běru
témat proto často vycházeli z toho, co bylo kulturní veŤejnosti blízké, jinj.rni
slovy hledány byly styčné body mezi literaturou italskou a českou, která
takbyla tímto zprisobem jaksi ''legitimována''. Tato tendence je charakteris-
tická pŤedevším pro ďvacátá a tŤicátá|éta: Lo Gatto píše o vztahu J - Zeyera
k Itálii Í926)' Cronia v letech 1924-|929 studuje české cestopisy (pŤe-
devším M. Z. Poláka), sleduje italské vlivy v díle J. Kollára, analyzuje pĚí-
tomnost Petrarky v Celakovského R ži stolisté, postavu Coly di Rienzo v
pojetí P. Chocholouška, píše o Kryštofu Kolumboui L' StroupeŽnického.
Maver se věnuje vztahu mezi Vrchlick;fm a Leopardim, Giusťi Nerudovi
a Itálii atd. Po druhé světové válce podobná srovnávací témata mizí a ve
stŤedu zájmu komparatistick;Ích česko-italsk ch studií zristávají pouze Dan.
te, Petrarca a Boccaccio, ojediněle D'Annunzio. Vlivu, ohlasrim a pŤekladrim
ze tŤí velk;ich klasikri italské literatury se intenzívně věnovali pouze A.
Cronia (souborná práce La fortuna di Dante nelle letterature ceca e slouacca
dal sec, XIV ai giorni nostri vyšla roku 1964), později J' KŤesálková, a
pokud jde o Danta rovněž A. Wildová' PŤekladatelské postupy, ohlas díla
a divadelní pŤedstavení her G. D'Annunzia sledovali v sedmdesát ch letech
S. Corduas a A. Wildová' Jde však již spíše o v jimky.

K dokreslení situace se stručně zmíníme o pŤekladech: od dvacát ch
let až do roku 1946, tedy zhruba za čt rt století, vyšlo v Itálii pouze asi
tucet pŤekladri v knižní podobě' Pokudjde o qíběr, dalo by se Ííci, Ževychá-
zejí autoŤi tradiční: J. Zeyet (Tí"i tegendy o hrucifixu, Jan Maria Plojhar
s pŤedmluvou A. Lauermannové-Mikschové), K. M. Capek Chod(T rbina,
Jindrové, povídky). Vyšel i první pŤeklad Babičky (1925) aneriplné vydání
Malostransh!,ch pouídeh(1930). Ze současné prÓzy bylpŤeloŽen olbrachtriv
Zald,Ť nejtemnější (I93O) a Níkola Šuhaj loupežníh (1936; pŤeklad poŤídil,
patrně z francouzštiny, E. Prampolini). Snad až na tento poslední román
šlo vždy o hodnoty bezpečně prověŤené, které nemoh\y narazit na skalí
fašistické cenzury. To mriŽe doloŽit pnpad K. Čapka a J. Haška. Z Čapkova
díla vyšly ve dvacátych let echVěc Makropulos a R. (J. R', v roce 1929 T|apné
povídhy, tu a tam se o něm objevil článek, ale od poloviny tŤicát ch let,
zŤejmě vzhledem k autorovu protifašistickému postoj i, vychází už je\ zce|a
neproblematícká Ddše ha a (pŤepracované) pohádky. Vd'lka s mlohy, Bílá
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nemoc a ostatní díIa čekají na návrat demokracie. Podobny osud potkal
i dílo Jaroslava Haška. Vletech 1928-29 w. Giusti sice píše obsáhl1Í článek
o Švejkovi do Rivista di letterature slave (1928 a7929) a Renato Poggioli
recenzuje v časopise Solaria ( 1932 ) francouzsk1i pŤekla d Suejka, ale marně
se vo]á po italském pŤekladu, Haškrjv antimilitaristick hrdina se prostě
do ovzduší rašících snah o italské impérium nehodil'

STUDIE A PŘEKLÁDY ZE STARŠÍ ČnsxÉ LITER.{TURY

Není pŤíliš známo, že v mlad.Ích letech se A. M. Ripellino věnoval i staročes-
ké literatuŤe. Jeho dvě pŤehledné studieLe origini aIITrecento2 pŤedsta-
vují patrně jistou rilitbu tehdejším akademick m zvyklostem, které vyžado.
valy, aby zaÓínající slavista prokázal svou kompetenci i v ob]asti starší
literatury. To Ripellino sice brilantně udělal, nicméně zmlínky o tom, jak

se některá tradiční témata či postavy uplatíují u moderních spisovatelri,
pron:azují, že jeho zájmy již tehdy směŤovaly k literatuŤe současné.

Je tŤeba Ťíci, že ažnavy1imky se bohemisté v itálii málo zabywali starší
českou literaturou ajazykem té doby. Projejich studium byl vždy podstatn
pŤínos slovanskych fiIologri, a to ať šlo o nálezy textri v italsk ch archívech,
či o jejich ana\jrzy. Profesor slovanské filologie Sante Graciotti (dnes na
Ťímské univerzitě La Sapienza) určil staročeskou bibli z knihovny milánské
Brery jako qíznamn;i text druhé redakce česk1fch biblick1fch pŤekladti (196a);

Jitka KŤesálková (univerzita Bergamo) analyzovala čtyfiazyčnj,|atinsko.be-
nátsko-česko-německy slovník z 15. století, nalezeny ve Vatikánské knihov.
ně,3 a je autorkou studie o českych pŤekladech bible a jejich qÍznamu prt-l
kulturní dějiny zemé.a Zpracílingvistickych m žeme uvést studie bohemisty
Frangoise Esvana (univerzita Udine) o slovosledu v době pŤedhusitskés
a o zájmenu 3. osoby ve slaré češtině.6

o humanismu psali rusistka Laura Boschianová, která se věnovala
italsk1Ím ohlasrim v díle Jana Hasištejnského z Lobkovic,? a F. Previale,

2 . -.  UVeiejněné v časopise Conuiuiunt L957.

' Cod. Pul' Lat' 1789 (Aevum 1975, vydání 1984).

a Bergomurn 1984.

5 Buropo Orientalis 1992.

6 Sb. Problemi di morfosintassi delle lingue slaue 4, 1994.

' L'Erropo Orientale 1938.

kte4i se zarléfi|navztah Bohuslava Hasištejnského a itďsk1fch humanistri.8
S' Graciotti a J. Kňesálková vydali v Itálii dílo A. A. Goleniščeva-Kutuzova
o italské renesanci a o slovanskych literaturách v 15' a 16. století s qfznam-
nou rivodní studií S. Graciottiho a obsáhlou bibliografiíJ. KŤesálkové (1973).
Současnému stavu bádání o italské literární renesanci ve slovansk;í'ch ze.
mích je věnován svazek redigovan;f S. Graciottim a Emanuelou Sgamba-
tiovou.Rlnas cimento letterario italiano e iI mondo slauo (1986). PŤedčasně
zemŤel]í slovansk5í filolog a bohemista Bruno Meriggi (univerzita Florencie,
pak Milán) analyzoval dva staročeské anonymní texty objevené E. Winkle-
rem v archívu tridentské kapitulyg a ve svém rozboru prvních kapitol Kos-
mouy a Dalimilouy hroniky sledoval prvky naznačující matriarchální uspoŤá-
dání archaické společnosti v Cechách (1968).

Meriggi je autorem jedin;fclr knižně vydan ch italsk;/ch dějin české
a slovenské literatury (1958, rozšíŤeno 1968), ve ktelÍch sejeho filologické
zájny ptomítají do zprisobu' jakfm oceřuje starší literaturu, zejména
stŤedověkou a humanistickou. Pokud jde o období baroka (pro něŽ v italském
textu užívá českého označeni ''temno.'), pokračuje Meriggi ve stopách
Vlčkoqfch a JakubcoqÍch; hodnotí qysoce barokní dějepisectví v protikladu
k poezii; tu odb1ivá několika Ťádky. končícími těmito slovy: ''Mezi veršovci
doby temna stačí pŤipomenout jména Adama Michny z otradovic, Felixe
Kadlinského a BedŤicha Bridela.'' V podceĎování barokního básnictví nebyl
ostatně Meriggi v Itálii sám, i Lo Gatto ve svém pŤehledu české literatury
zaÍazeném do VI. svazku kolektivního ďfl'a Storia delle letterature rnoderne
d,Europa e d,America (1958.60) pŤecházi toto období jen stručnou
charakteristikou. A' M. Ripellino, kter nepochybně barokní období dobŤe
zna| _ a jebo Magická Praha to dokazuje - ovšem pŤipomíná ve sv ch
studiích o Halasovi a Holanovi styčné body s Michnou, Kaďinsk m, Bridelem
a KoŤínkem. Diskusi o jazyku u Balbína a obrany české Ťeči koncem 18'
století studovď slovansk;í filolog a bohemista Giuseppe Dell'fuata (univerzita
Pisa) ve sborníku La questione della lingua presso gli slaui (7972).

AŽ na zmíněné v jimky bylo v minulosti české literární baroko v Itálii
opomíjeno; oŽivenízájmu nastává teprve od konce osmdesát1/ch let' Barokem
se začal zab;Ívat bohemista Giuseppe Dierna, kte4Í mimo jiné analyzoval
ze strukturálního a naratologického hlediska Bridelriv Ziuot su. Iuana,O
a ve svazku k poctě S. Graciottiho Filologia e letteratura nei paesi slaui
z roku 1990 sledoval problém prostoru a utopie v Komenského Labyrintu
(v témže svazku lyšel i pŤíspěvek A' Wildové-Tbsi o motivu tance u někte4Ích

8 Conuiuium 1949.

N Ricerche Stauistiche 1960.

10 Ri,","l,u Slauistiche 1989; sborník pražské balbínovské koďerence 1992
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Je tŤeba Ťíci, Že aŽ na q/jimky se bohemisté v Itálii málo zabyvali starší
českou literaturou ajazykem té doby. Projejich studium byl vŽdy podstatny
pŤínos slovansk1Ích filologri, a to ať šIo o nálezy textri v italsk ch archívech,
či o jejich analfzy. Profesor slovanské filologie Sante Graciotti (dnes na
Ťímské univerzitě La Sapienza) určil staročeskou bibli z knihovny milánské
Brery jako qfznamn;í text dnrhé redakce česk;Ích biblick;fch pŤek]adri (1964);

Jitka KŤesálková (univerzita Bergamo) analyzovala čtyfiazyčn,llatinsko.be-
nátsko-česko-německ;í slovník z 15. století, nalezen;Í ve Vatikánské knihov.
ně,3 a je autorkou studie o českych pňekladech bible a jejich v;Íznamu pr.o
kulturní dějiny zemé.a Z prací lingvistick;Ích mrižeme uvést studie bohemisty
Franqoise Esvana (univerzita Udine) o slovosledu v době pňedhusitskés
a o zájmenu 3. osoby ve staré češtině'6

o humanismu psali rusistka Laura Boschianová, která se věnovala
italskyím ohlasrfm v díle Jana Hasištejnského z Lobkovic,7 a F' Previale,

2 - -.-  UveÍejněné v časopise Cottu iu iunt 1957.

3 Cod. Pul. Lat. 1789 (Aevum 1975, vydání 1984).

a Bergomurn 1984.

5 Eu,opo oríentalis 1992.

6 Sb, Problemi di morfosintassi delle lingue slaue 4, Í994'

' L'Europo Orientale 7938.

kte4í se zaměfil na vztah Bohuslava Hasištejnského a itďsk ch humanistri's
S. Graciotti a J. KŤesálková vydali v ltálii díIo A. A. Goleniščeva-Kutuzova
o italské renesanci a o slovansk;fch literaturách v 15. a 16. století s vyznam-
nou rivodní studií S' Graciottiho a obsáhlou bibliografiíJ. KŤesálkové (1973).
Současnému stavu bádání o italské literární renesanci ve slovanskych ze-
mích je věnován svazek redigovan;f S. Graciottim a Emanuelou Sgamba-
tiovol Rinascimento letterario italiano e il mondo slauo ( 1986). PŤedčasně
zemŤel]f slovansk5í filolog a bohemista Bruno Meriggi (univerzita Florencie,
pak Milán) analyzoval dva staročeské anonymní texty objevené E. Winkle-
rem v archívu tridentské kapitulyg a ve svém rozboru prvních kapitol Kos-
mouy a Dalimilouy kronihy sledoval prvky naznačující matriarchální uspoŤá-
dání archaické společnosti v Cechách (1968)'

Meriggi je autorem jedinfch knižně vydan;fch italsk;fch dějin české
a slovenské literatury (1958, rozšíŤeno 1968), ve kteÚch sejeho filologické
zájmy promítají do zprisobu, jakfm oceĎuje starší literaturu, zejména
stŤedověkou a humanistickou. Pokudjde o období baroka (pro něž v italském
textu užívá českého oznaÓení .'temno''), pokračuje Meriggi ve stopách
Mčkoqfch a Jakubcov1Ích; hodnotí vysoce barokní dějepisectví v protikladu
k poezii; tu odb1y'vá několika Ťádkv. končícími těmito slovy: '.Mezi veršovci
doby temna stačí pŤipomenout jména Adama Michny z otradovic' Felrxe
Kadlinského a BedŤicha Bridela.'. V podceĎování barokního básnictví nebyl
ostatně Meriggi v Itálii sám, i Lo Gatto ve svém pŤehledu české literatury
zaíazenélmďo VI. svazku kolektivního ďíla Storia delle letterature moderrt'e
d,Europa e d'America (1958-60) pŤechází toto období jen stručnou
charakteristikou. A. M. Ripellino, ktery; nepochybně barokní období dobre
znal _ a jeho Magickd Praha to dokazuje - ovšem pŤipomíná ve svych
studiích o Halasovi a Holanovi stycné body s Michnou, Kaďinsk;rrn, Bridelem
a KoŤínkem. Diskusi o jazyku u Balbína a obrany české Ťeči koncem 18.
století studoval slovansky filolog a bohemista Giuseppe Dell'fuata (univetzíta
Pisa) ve sborníku La questione della lingua presso gli slaui (1972).

Až na zmíněné vfjimky bylo v minulosti české literární baroko v Itálii
opomíjeno; oživenízájmlnastává teprve od konce osmdesát ch let. Barokem
se zača] zab;Ívat bohemista Giuseppe Dierna, kte4i mimo jiné analyzoval
ze strukturáIního a naratologického hlediska Bridelriv Ziuot su. Iuana,o
a ve svazku k poctě S. Graciottiho Filologia e letteratura nei paesi slaut.
z roku 1990 sledoval problém prostoru a utopie v Komenského Labyrintu
(v témže svazku vyšel i pŤíspěvek A. Wildové-Tosi o motivu tance u někte4/'ch

I Conuiuium 1949.

' Ricerche Slauistiche 1960.

10 Ric,,"l," Slatlistiche 1989; sborník praŽské balbínovské konference 1992
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barokních autorri). Je zajímavé, Že na prvním místě mezi česk;fmi autory
v Itálii stojí právě Komensk;í. V pŤehledné bibliografii A. Wildové (1980)
najdeme na sto položek t kajících se pŤekladri z Komenského, odborn;fch
studií ojeho díle a recenzí. Na počátku století vyšla a později byla znovu
pŤeložena Did.actica magnc,, máme pŤeklaď Parnpaedie, několik dobŤe
koncipovan;ich' obsáhl;fch qfborri z pedagogického díla, pozornost se věnuje
jeho názor m na vyučování jazykri atd. Komenskf je nahlížen pňedevším
jako pedagog afi|ozof, a ti, kdo v Itáliijeho dílo z těchto hledisek studují,
jako B. Bellerate, M. Fattoriová, G. Limitiová, D. Gasparini, nejsou
bohemisté. Literární aspekty díla, jeho umělecké hodnoty zristávají tedy
často stranou, i když do vlboru b;fvají zahrnuty i wyvky z InpyrjnÚu, vesměs
související s Komenského názory na studium, qfchovu či vědu. o Labyrintu
psal S. Corduas, uŽ zmínén,! G. Dierna, naposledy se mu věnoval G. Cen-
giarotti (Il teatro se il labirinto,1994),je však piíznačné, že Labyrint suěta
nebyl nikdy vydán v italštině cel;i. V letošním roce má vfrít ve svazku pŤi-
pravovaném Ustavem italské encyklopedie Kšaft umírající matky Jednoty
bratrshé v píekladu A. Wildové a Annalisy Cosentinové: bude to první uce-
lené literární díIo Komenského, které vyjde italsky.

osud Komenského díla v Itálii má některé prvky společné s ohlasem
díla Jana Husa. To, co Hus znamenal pro českou literaturu či jazyk, z stává
v pozadí ve srovnání s teologickou dimenzí jeho díla a s historicklmi dusled-
ky jeho činnosti. o Husovi' husitském hnutí, české reformaci, táboritech,
o tradÍci valdensk;fch vyšly desítky praď, v myšlenkovém rozpětÍ ď B. Mus-
soliniho (Giouanni Hus il Veridico,1913, 1948) až po současné odborné
studie historikri a teologri (R. Cegrra, G. Gonnet, L. Ronchi De Michelis,
L. Santiniová, V. Vinay, F. Leoncini). Jejich činnost doplĎují pŤeklady prací
česk ch odborníkri A. Molnára (Jan Hus testimone della ueritd, 1973: Il
taborita, 1986) a J. Macka (La Riforma popolare, Ig73).

Možnost poznat texty staročeské literatury v italskfch pŤekladech se
v podstatě omezuje na antologie. Nejde však o antologie věnované v lučně
staré české literatuŤe, n;fbrž o qfbory sahající aŽ do současnosti, popŤípadě
zahrnující ukázky i z jinj,ch literatur. Luigi Sďvini zďaďl několik nejstarších
česk;fch památek do svého v;fboru ,'náboŽenské poezie.'1l corallo d,i S. Vences-
lao (1942); J. KŤesálková pŤeloŽila riryvky z Kosmy, Dalimila aAlerandreidy
pro souborÁntologia delk letterature polacca.unghcrcg-ceca-sloua,cca (Ig70);
lo Gattovi vděčíme za pŤeklady Mastičká,Ťe aHry o tŤech Mariíth, uveŤejněné
ve svazku Teatro religioso del medioeuo fuori d,Italia (L949). Ukázky z Husa
a Chelčického |ze na|ézt v Chiesa inuisibile (1978). Několik pŤekladri
barokních textri s komentáŤem je otištěno ve zmíněné zás|užné antologii
L. Salviniho.

19. sToLETÍ

Po druhé světové válce se pozornost bohemistri zaměŤila jen na nejqfznam-
nější postavy národního obrození. Vymizela česko.italská témata všímající
si někdy i okrajoqfch zjevri stejně jako zájem o Heyduka, Machara či V.
Mrštfta; s v1Íjimkou Giustiho se nikdo nevrátil k dílu J. Zeyeta, V popŤedí
zájmu stojí Mácha, Němcová, Havlíček, Palack;f, Neruda. Po G. Maverovi
(1925) věnoval Máchovi svou pŤeváŽně biograficky za|oženou studii E. Lo
Gatto a je tŤeba pŤipomenout, že jeho r;fmovan;f pŤeklad Mdje je prvním
ripln;Ím pŤekladem do italštiny (1950) po částečném pokusu Riccarda Sel-
viho (časopisecky 1932,jako sanrostatn;f tisk 1934). Máchou ajeho dobou
se zab val B. Meriggi v recenzi knihy H. Granjardall a v článku, v němž
konfrontuje Máchu a Leopardiho (1960). Uvaha o Máchovi se ,'vloudila.'

i do svazku esejí o ruské literatuŤe L. Paciniho Savoj Schede russe (1959).
V roce 1976 vyšel máchovsk svazek A. Wildové-Tosi (univerzita La Sapien-
za v Římě), zahrnující vedle obsáhlé rivodní studie i pŤeklady autobiografic-
kfchpt z, deníku a dopisri. K Máchovi se vrací Sergio Corduas (univerzita
Benátky) a Sylvie Richterová (univerzita Viterbo), která sleduje .'obrysy

ticha,' - oxymÓron u Máchy, Holana, Halase, Skácela, oba v pŤíspěvcích do
svazku k poctě E. Lo Gatta (1980).

Souborn;im otázkám národního obrození i jednotliv;fm postavám se
věnoval W Giusti v pracích sebran5ích do svazkti Lo Cecoslouacchia (L945)
aPagine boerne (|970). Giusti dlouho setrvával na pojetí české a slovenské
.'větve.'československého národa,', jinak všakchápe Čechy jako zemi patŤící
kulturní tradicí k západu a národní obrození vidí jako .'dílo profesorri.'.
V popŤedí jeho zájmu stojí Palack5Í a Havlíček, Vrchlick]i a Čech, pŤičemŽ
hlavní driraz klade na politické, ideologické a kulturní aspektyjejich činnosti'
Slovanskou myšlenku v české literatuŤe první poloviny 19' století sleduje
ve své práci rusistka a bohemistka Jaroslava Marušková-Demartisová
(univeráta Pisa), kdeŽbo slovansk;f filolog Sergio Bonazza (univerzita Verona)
odmítá myšlenku společn;Ích rysri slovans\Ích literatur a zdrirazĎuje kulturní
analogie mezi literaturami vzniklymi v rámci habsburské monarchie, tedy
napŤíklad mezi autory česk1fmi a rakousk;fmi'l2 Profil B. Němcové načrtl
v rivodu ke svému pŤekladuBabiilry lo Gatto (1951). Marušková-Demartisová
se zab vala ričastí Němcové v národním obrození ajejím stylem (1974).
DellAgata podal rozbor KŤtu suatého Vladitníra v souvislosti s rusk;f'mi
historick mi prameny a s ukrajinsk;fm lidoqfm veršem.13 A konečně je

11 Ricerch,e Slauistiche 1958.

12 obě práce ve sborníku Mondo slauo e cu,ltura italiantl, L983

tB 
Horuard, (Jkrainian Sradres 1988,/89.
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barokních autorri). Je zajímavé, že na prvním místě mezi česk mi autory
v Itálii stojí právě Komensk;f. V pŤehledné bibliografii A. Wildové (1980)
najdeme na sto poloŽek t kajících se pŤekladri z Komenského, odborn1fch
studií ojeho díIe a recenzí. Na počátku století vyšla a později byla znovu
pŤeložena Didactica magna' máme pŤeklad Pampaedje, několik dobŤe
koncipovan;Ích' obsáhl ch \rÍborri z pedagogického díla, pozornost se věnuje
jeho názor m na vyučováníjazykri atd. Komensk je nahlížen pŤedevším
jako pedagog afi|ozof, a ti, kdo v Itáliijeho dílo z těchto hledisek studují,
jako B' Bellerate, M. Fattoriová, G. Limitiová, D. Gasparini, nejsou
bohemisté. Literární aspekty díla, jeho umělecké hodnoty zristávají tedy
často stranou' i když do w;fborri b;fvají zahrnuty i Íryvky z Labyrintu,vesmés
související s Komenského názory na studium, qÍchovu či vědu. o Labyrintu
psal S. Corduas, uŽ zmíněn G. Dierna, naposledy se mu věnoval G. Cen.
giarotti (Il teatro se iI labirinto, 1994), je však pŤíznačné, že Labyrint suěta
nebyl nikdy vydán v italštině cel;Í' V letošním roce má vyjít ve svazku pŤi-
pravovaném Ústavem italské encyklopedie Kšaft urnírající matky Jed.noty
bratrshé v pŤekladu A. Wildové a Annalisy Cosentinové: bude to první uce-
lené literární dílo Komenského, které vyjde italsky.

osud Komenského díla v Itálii má některé prvky společné s ohlasem
díIa Jana Husa. To, co Hus znamenal pro českou literaturu či jazyk, zistává
v pozadí ve srovnání s teologickou dimenzí jeho ďIa a s historickjmi drisled-
ky jeho činnosti. o Husovi, husitském hnutí, české reformaci, táboritech,
o tradici valdensk;Ích vyšly desítky prací, v myšlenkovém rozpětí od B. Mus-
soliniho (Giouanni Hus il Veridico,1913, 1948) až po současné odborné
studie historikri a teolog (R. Cegrra, G. Gonnet, L. Ronchi De Michelis,
L. Santiniová, V. Vinay, F. Leoncini). Jejich činnost doplĎují pŤeklady prací
česk;fch odborníkri A. Molnára (Jan Hus testimone della veritd, 1973: Il
taborita, 1986) a J. Macka (La Riforrna popolare, Lg73).

MoŽnost poznat texty staročeské literatury v italskfch pŤekladech se
v podstatě omezuje na antologie' Nejde však o antologie věnované v lučně
staré české literatuŤe, n;ibrž o q/bory sahající až do současnosti, popňípadě
zahrnující ukázky i z jinych literatur. Luigi Salvini zďaďl několik nejstarších
českfch památek do svého vboru .'náboženské poezie,, II coralIo d,i S. Vences-
Iao G942); J. KŤesálková pŤeložila riryvky z Kosmy, Da|imi|a aAl'erandreidy
pro souborÁztologia dclle letfurature polacca-unghcrcse-ceca-slouatca (1970);
I,o Gattovi vděčíme zapŤeHady Mastičhd,Ťe aHry o tŤech Maiíth, uveŤejněné
ve svazku Tbatro religioso del medioeuo fuori d'Italia (L949). Ukázky z Husa
a Chelčického |ze na|ézt v Chiesa inuisibile (1978). Několik pŤekladri
barokních textri s komentáŤem je otištěno ve zmíněné zás|uŽné antologii
L. Salviniho.

19. stor,prÍ

Po druhé světové válce se pozornost bohemistri zaměŤila jen na nejqÍznam-
nější postavy národního obrození. Vymizela česko-italská témata všímající
si někdy i okrajoqfch zjev stejně jako zájem o Heyduka, Machara či V.
Mrštfta; s v jimkou Giustiho se nikdo nevrátil k dílu J . Zeyera. V popŤedí
zájmu stojí Mácha, Němcová, Havlíček, Palack , Neruda. Po G' Maverovi
(I92il věnoval Máchovi svou pŤeváŽně biograficky založenou studii E. Lo
Gatto a je tŤeba pŤipomenout, že jeho 4fmovan pŤeklad Mdje je prvním
pln m pŤekladem do italštiny ( 1950) po částečném pokusu Riccarda Sel-

viho (časopisecky 1932, jako sanrostatnf tisk 1934). Máchou a jeho dobou
se zab]Íval B. Meriggi v recenzi knihy H. Granjarda11 a v článku, v němž
konfrontuje Máchu a Leopardiho (1960). Uvaha o Máchovi se',vloudila'.
i do svazku esejí o ruské literatuŤe L. Paciniho Savoj Schede russe ( 1959).
V roce 1976 vyšel máchovsk;.i svazek A. Wildové-Tosi (univerzita La Sapien-
za v Rímě), zahrnující vedle obsáhté rivodní studie i pŤeklady autobiografic-
k;fch prÓz, deníku a dopisri. K Máchovi se vrací Sergio Corduas (univerzita
Benátky) a Sylvie Richterová (univerzita Viterbo), která sleduje ''obrysy

ticha'. - oxymÓron u Máchy' Holana, Halase, Skácela, oba v pŤíspěvcích do
svazku k poctě E. Lo Gatta (1980).

Souborn5ím otázkám národního obrození ijednotliq/m postavám se
věnoval W. Giusti v pracích sebran;/'ch do svazkiLa Cecoslovacchia (1945)
aPagine boeme (1970). Giusti dlouho setrvával na pojetí české a slovenské
'.větve', československého národa.., jinak však chápe Čechy jako zemi patŤící
kulturní tradicí k západu a národní obrození vidí jako '.díIo profesorri.'.
V popŤedí jeho zájmu stojí Palacky a Havlíček, Vrchlickf a Čech, pŤičemž
hlavní driraz klade na politické, ideologické a ku]turní aspektyjejich činnosti.
Slovanskou myšlenku v české literatuŤe první poloviny 19. století sleduje
ve své práci rusistka a bohemistka Jaroslava Marušková-Demartisová
(univeráta Pisa), kdeŽto slovansk;Í filolog Sergio Bonazza (univeráta Verona)
odmítlí myšlenku spolďn;fch rysri slovans$ch literatrrr a zdrirazĎuje kulturní
analogie mezi literaturami vznikl;fmi v rámci habsburské monarchie, tedy
napŤíklad mezi autory česk;fmi a rakousk;Ími.t2 Profil B. Němcové načrtl
v rivodu ke svému pŤekladu Babičlq I.o Gatto (1951). Marušková-Demartisová
se zab]fvala ričastí Němcové v národním obrození a jejím stylem (L974).
DellAgata podal rozbor KŤtu suatého Vladirníra v souvislosti s rusk;ími
historickfmi prameny a s ukrajinsk;fm lidoq|'m veršem.lS A konečně je

tl 
Ricerche Slauistiche 1958.

12 
obě p.á"e ve sborníku Montlo sla'uo e cultura italiana, 1983

13 
Horrord ILkro.inian Stu.dizs Lg88/8g.
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tŤeba pŤipomenout' Že A. M. Ripellino napsal v mládí prrikopnickou studii
o loutkovém divadle a loutkáŤích v českém národním obrozeníla a v jeho

ťaném článku o Jiráskovi1s najdeme i ocenění '.českého literárního
biedermeieru".

Tento pŤehled by nebyl ripln;f, kdybychom nepŤipomněli alespoĎ stručně
pĚínos italsk5Ích historikri' Někter m otázkám českého národního obrození
se věnoval v Íadě prací Angelo Tamborra {univerzita La Sapienza Řím).'.
Tamborra je rovněž autorem studie o J. V' Fričovi v Itálii.17 Giuseppe Cen-
giarotti (univerzita Benátky) studoval pojetí státu u Palackého,l8 Alfredo
Laudiero (univerzita Neapol) doprovodil fundovanym rivodem svrij v bor
z českych dokumentri _ od Palackého po Manifest Ceské moderny - věnova-
n;Ích ''pramenrim liberalismu ve stŤední Evropě', Ul tiglio slauo, 1992)'

o pŤekladech jsme se již částečně zmínili. Ukázky z česk ch autor
byvají zaŤazovány do antologií: Celakovského, Máchu, Vrchlického a BŤezinu
nalezneme v antologii světové lyriky otfeo Í97 4), Krale Lauru v pŤekladu
B' Meriggiho ve vyboru Umoristi dell'ottocento (1960). Tlrolshé elegie pŤeložil
Paolo Statuti.lg T}'lovu báchorku S'roáonichj, dudákv Ripellinově pŤekladu
najdeme v antologii Fiabe teatrall (1958); Nebožha Barbora K. Světlé,
pfeložená rusistkou Anjutou Maver Lo Gattovou (univerzita Řím), dobŤe
figuruje ve vyboruNouellieri slaui 1946), Vybírat z klasikri české literatury
je nepochybně nezbytné, někdy však pŤi v;iběru, piípadně zkracování textri
jde spíš o svévolné zásahy mimoliterárního charakteru. V titulech se občas
projevuje snaha ..prodat,' autora i za cenu podbízivosti, využívají se názvy
v minulosti rispěšné, sk;ftající tak trrčitou naději na komerční tispěch i dosud
neznámého českého klasika. V;Íběr pohádek B' Němcové a K. J. Erbena
lryšel pod názvemPohádhy z magické Prahy (I990),i když jejich svět koŤení
na českém venkově, a Jiráskovy Staré pouěsti české se objevilyv okleštěném
v1fboru s názvem Pouídky a pouěsti zlaté Prahy (1989)' V prwním pŤípadě
je tu zŤejmá snaha využít trvalého rispěchu Mogiché Prahy A' M. Ripellina
(1973), ve druhém se spoléhá na obrovsk]f a dosud živy ohlas starého filmu
V. Harlana Zl.até město, jehož děj se odehrává v Ptaze;jistě ne náhodou
je to jeden z prvních barevn;Ích filmrl uveden;fch v Itálii.

la Conuiuiutn 1949.
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Pokud jde o qíbory a qfběr, zajímaq/ je osud Nerudovych Malostranskych
pouídeh. Star;f' ale dobr;/ pňeklad Jolandy Torracy-Veselé byl beze změny
pŤetištěn ještě v roce 1982, s rivodními slovy Claudia Magrise. Ve svazku
proto chybí, stejně jako tomu bylo v roce 1930, Tyden u tichém domě (poďIe

sdělení pŤekladatelky byl tehdy vypuštěn lrvrili pŤílišnému rozsahu) a povídka
U tŤí lilií (,,nezapada1a do celkového tÓnu.'knihy). MriŽeme dodat, že povídku
U tí.í lilií zaŤadila J. KŤesálková do zmíněné antologie (1970), že Tj,den u
ticfulm domě vyšelv pŤekladu a s rivodem bohemisty Daria Massimiho (1989)'

a v roce 1984 vyšel nov;Í kompletní pŤeklad V' Kuželové a A. Lunardiho.
IkdyŽ zájem o české 19. století se nedá srovnat se zájmem o současnou

literaturu, piece se občas _ díky odvaze spíš menŠího a okrajového nakla-
datele - objeví záslužn;; počin: Arbesriv DaĎel na skŤipci, dílo autora v Itálii
do té doby zce|a neznámého, vyšel s pŤedmluvou S. Richterové v malém
piombinském nakladatelství Aktis (1990)'

20. SToLETÍ

Generace slavistri nastupující počátkem padesá|/ch let upevĎuje pŤedevším
povědomí o autonomních hodnotách české literatury, kterou zaŤazuje ďo
kontextu nejen rízce italského, ale evropského. Jako pŤíklad mriŽeme uvést
studii srbochorvatisty (a občasného bohemisty) Danina Di Sarra o technice
Čapkova románll Pouětroť42o ve které Di Sarra Ťadí Čapka vedle Hr-rxleyho,
Gida, Joyce a Pirandella. Y téže době se vytrácejí historizující témata a
sílí zájem o literaturu moderní' V mezivá]ečnych a válečnÝch letech jí sice
věnovali pozornost ve svych občasn5ich pŤehledech literárních novinek E'
Lo Gatto a Leone Pacini Savoj, intenzívněji ji však studoval pouze W. Giusti

Qeho práce o soudobé české kultuŤe vycházeji roku 1932). Mění se tedy
tematika a mění se i pŤístup k textrim. Impuls směrem k současnosti dává
koncem čtyricát;fch a počátkem padesát ch let zejména A. M. Ripellino,
ktery v roce 1950, v pouh1fch sedrnadvaceti letech, vydává své pozoruhodné
dějiny současné české poezie Storia della poesia ceca contemporanea. Cel'á
koncepce budoucí Ripellinovy činnosti je zŤejmá z této knihy; Iiteratura
je nazíránav souvislosti s avantgardou českou i evropskou, s hudbou, fllmem,
divadlem' qítvarn]fm uměním' V1ítvarn1Í doprovod s fotografiemi Teigovych
koláží a reprodukcemi prací Skupiny 42 _bohlžel vypuštěnyve druhém
vydání z roku 1981 - tvoŤí proto nedílnou součást knihy. Ripellino nikdy
nestavěl bariéru mezi jednotliqÍmi projely umění, stejně tak jako nesledoval
schémata české akademické kritiky a byl značně alergick;Í na kritiku
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tŤeba pŤipomenout, že A. M. Ripellino napsal v mládí pr kopnickou studii
o loutkovém divadle a loutkáŤích v českém národním obrozeníla a v jeho

raném článku o Jiráskovi1s najdeme i ocenění ..českého literárního
biedermeieru".

Tento pŤehled by nebyl rípln;i, kdybychom nepŤipomněli alespoĎ stručně
pĚínos italsk3ích historikti. Někte4fm otázkámčeského národního obrození
se věnoval v Íadě pracÍ Angelo Tamborra (univerzita La Sapienza Řím).'n
Tamborra je rovněž autorem studie o J. V. Fričovi v ItáIii.17 Giuseppe Cen-
giarotti (univerzita Benátky) studoval pojetí státu u Palackého,18 A]Íiedo
Laudiero (univerzita Neapol) doprovodil fundovanym rivodem svrij vybor
z česk1iclr dokumentri _ od Palackého po Manifest České moderny - věnova-
nych '.pramenrim liberalismu ve stŤední Evropě', 0I tiglio slauo, 1992).

o pŤekladech jsme se již částečně zmínili. Ukázky z českych autorri
byvají zaŤazovány do antologií: Celakovského, Máchu, Vrchlického a BŤezinu
nalezneme v antologii světové |yriky otfeo '197 4), Krale Lá'uru v pŤekladu
B' Meriggiho ve vyboru Umoristi dell,ottocento (1960). Ilrolské elegie pŤeloŽil
Paolo Statuti.1Í)T}'lovu báchorku S'raáonich!, duddhv Ripellinově pŤekladu
najdeme v antologii Fiabe teatrall (1958); Nebožha Barbora K' Světlé'
pieložená rusistkou Anjutou Maver Lo Gattovou (univerzita Říml, dobŤe
figuruje ve vyboru Nouellieri slaui (1946). Vybírat z klasikri české liťeratury
je nepochybně nezbytné, někdy však pŤi v;Íběru, pŤípadně zkracování textri
jde spíš o svévolné zásahy mimo]iterárního charakterrr. V titulech se občas
projevuje snaha .,prodat'' autora i za cenu podbízivosti, vyuŽívají se názvy
v minulosti tispěšné, sk;Ítající tak trrčitou naději na komerční rispěch i dosud
neznámého českého klasika. V1Íběr pohádek B. Němcové a K. J. Erbena
lyšel pod názvemPohddhy z ma1ické Prahy (1990), i když jejich svět koŤení
na českém venkově, a Jiráskovy Staré pouěsti česhé se objevily v okleštěném
vyboru s názvem Pouídky a pouěsti zlaté Prahy (1989). V prwním pŤípadě
je tu zŤejmá snaha využít trvalého írspěchu Magiché Prahy A' M. Ripellina
( 1973), ve druhém se spoléhá na obrovsk5Í a dosud živ ohlas starého flImu
V. Harlana ZIaté město, jehož děj se odehrává v Ptaze; jistě ne náhodou
je to jeden z prvních barevn5ích filmrf uveden ch v ltálii.

1a ConLtiuiurn 1949.

15 La fiera letteraria I95I.
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Pokud jde o qíbory a qfběr, zajímavy je osud Nerudov1fch Malostranskych
pouídeh. Star;Í, ale dobry pňeklad Jolandy Torracy-Veselé byl beze zmény
pŤetištěn ještě v roce 1982, s rivodními slovy Claudia Magrise. Ve svazku
proto chybí, stejně jako tomu bylo v roce 1930, Tj,den v tichém domě (poď|e

sdělení pŤekladatelky byl tehdy qrpuštěn lorili pÍi1išnému rozsahu) a povídka
U tŤí líhí (,,nezapadala do celkového tÓnu.'knihy). Mrižeme dodat, že povídku
U tŤí lilií zaŤadila J. KŤesálková do zmíněné antologie (1970), že Tj,den u
ticluém domě vyšelv pŤekladu a s vodem bohemisty Daria Massimiho (1989)'

a v roce 1984 vyšel nov;Í kompletní pŤeklad V. Kuželové a A. Lunar'diho.
Ikdyžzájem o české 19. století se nedá srovnat se zájmem o současnou

literaturu' pŤece se občas _ díky odvaze spíš menšího a okrajového nakla-
datele - objeví záslužn5í počin: Arbesriv DdĎel na skŤipci, dílo autora v Itálii
do té doby zce|a neznámého, vyšel s pňedmluvou S. Richterové v malém
piombinském nakladatelství Aktis (1990).

20. sror,prÍ

Generace slavistri nastupující počátkem padesá|/ch let upevĎuje pŤedevším
povědomí o autonomních hodnotách české literatury, kterou zaÍazlje do
kontextu nejen rizce italského' ale evropského. Jako pŤrtlad m Žeme uvést
studii srbochorvatisty (a občasného bohemisty) Danina Di Sarra o technrce
Čapkova románu Pouětroii,2o vekteré Di Sarra Ťadí Čapka vedle Hrrxleyho,
Gida, Joyce a Pirandella. Y téže době se vytrácejí historizující témata a
sílí zájem o literaturu moderní' V meziválečnych a válečn;fch letech jí sice
věnovali pozornost ve svych občasn;Ích pŤehledech literárních novinek E.
Lo Gatto a Leone Pacini Savoj, intenzívněji ji však studoval pouze W. Giusti

Qeho práce o soudobé české kultuŤe vycházeji roku 1932). Mění se tedy
tematika a mění se i pŤístup k textrim. Impuls směrem k současnosti dává
koncem čtyricátfch a počátkem padesátych |et zejrnéna A. M. Ripellino,
ktery v roce 1950, v pouh;ich sedrnadvaceti letech' vydává své pozoruhodné
dějiny současné české poezie Storia della poesia cecd contemporanea. Ce|á
koncepce budoucí Ripellinovy činnosti je zŤejmá z této knihy; Iiteratura
je nazírána v souvislosti s avantgardou českou i evropskou, s hudbou, flImem,
divadlem, lytvarn;fm uměním. V1itvarn1f doprovod s fotografiemi Teigoqfch
ko|áží a reprodukcemi prací Skupiny 42 _bohužel vypuštěn ve druhém
vydání z roku 1981 - tvoŤí proto nedílnou součást knihy. Ripellino nikdy
nestavěl bariéru mezi jednotliqfmi projely umění, stejně tak jako nesledoval
schémata české akademické kritikv a byl značně alergicky na kritiku
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marxistického ražení. Měl zvídavost badatele a fantazii básníka, a z toho
vypl vající talent vynášet na povrch autory ajevy zasuté či okrajové, často
opomíjené v literárních pŤíručkách, autory provokující nebo dočasně
ryhoštěné. V roce 1950 lycházejí v časopise Convivium dvě studie, o Jakubu
Demlovi a o Josefu Capkovi, v leteclr 1949, 1951 a1952 piekládá Halase,
od roku 1947 se postupnymi pŤeklady a studiemi blíží k dílu Madimíra
Holana. Konečnym v;Ísledkem jsou pak dva vynikající qfbory, Imagena
(1971) aNoc s Hamletetn (1966)' Z podnětu A. M. Ripellinavycházi Deuět
bran JiÍího Langra (1967), kniha, která byla pro Itálii objevem a dočkala
se několika vydání. V sedrndesátych letech, kdy se v Ceskoslovensku zaviely
vody nad dílem JiŤího KoláŤe, usiluje Ripellino (mimo jiné lektor
nakladatelství Einaudi) o vydáníjeho ko|áŽí, které doprovází svou studií
( 1976). A mťržeme pokračovat dál: Fuksriv Spalouač mrtuol, román JiŤílro
Frieda Hobby, MeziprŮzhum nejblíže uplynulého Věry Linhartové, vybory
z Haškoq/ch povídek, Hrabalriv Inzerdt na d m, ue hterém už nechci bydlet,
to vše jsou texty. které Ripellino v Itálii prosazuje, doprovází sv5Ími rivody
či doslovy, spolupracuje na pŤekladech (pŤekládala je jeho Žena EIa
Ripellino-Hlochová)' V šedesát ch \etecbtěžíze sv1ich poby.tri v Praze, aby
irrformoval italskou veŤejnost o rrovinkách v české kultuŤe a konečně o
dŮsledcíclr sovětské invaze (dnes ve sborníku.I fatti di Praga, I98$. Magichd
Pralta (1973) mohla vyjit v Československu aŽ téměŤ po dvaceti letech;
Ripellinovy poetické ,,povídky z českého |esa,, Storie del bosco boemo (1975)

máme zatím jen v italštině'
Slavisté i bohemisté prisobící na italskych univerzitách věnovali mnoho

tísilí propagaci české moderní literatury a zejména pŤekladri. Jedním z
nejaktivnějších byl Ripellinriv vrstevník Bruno Meriggi' kter;í se ve sv;Ích
odborn ch pracích věnoval i poezii (studie o Wolkerovi, o lidové poezii),
pŤekládal však zejména prÓzu, mimo jiné I. olbrachta (o sm'utnlch očích
Hany Karadžičoué, Anna proletdÍka) a J ' Bora (Terezírtshé Requieml. Svou
pr.acÍ o K. Capkovi a pňeklady Pouídeh z jedné a druhé kapsy a Vdlky s
mloky zaháj1l novou etapu čtenáŤského a nakladatelského zájmu o tohoto
autora, která pak pokračovala od šedesát1fch let pŤeklady G.Manana(Hor.
dubal, obyčejn! žiuot, Pouětroii; R, U, R,, Věc Mahropulos), Gianlorenza
Paciniho (Bíki nemoc), A. Wildové (mladistvá poezie zeVzrušenlch tanc ).
Vlna nakladatelského zájmu kolem padesátého l ročí Čapkovy smrti pŤines-

la Ťadu novych pňekladri' takže dnes existují v italštině i Ziuot a dílo shla.
datele Folt!,na, Cesta n(7 seueI ltalshé listy, Kniha apohryfti, pohádky' znovu
Ddšežlha atd. Z mladé generace bohemistťr pŤekládali Čapka Giancar|oFazzi
a Luisa De Nardisová.

Podobně jako Karel Čapek i Jaroslav Hašek získal trvalé místo v Itálii
až po druhé světové válce. První italsk;/ pŤeklad osud dobrého uojaha
Šuejha je vydán v letech 1951-52, atove velmi populární edici. Deset let
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latnvycbázinov1Í pňeklad Renata Poggioliho, v němž po jeho smrti pokračuje
B. Meriggi' Hašktiv román se brzY stal natolik populárním, Že lyšel dokonce
- po patŤičné írpravě - jako školní četba. Vyšlo také několik vfborri z
Haškoq/ch povídek' první z nich 1l tuono uiola (1963), péčí A. M' a Ely
Ripellinovych, poslední, Lo sciopero dei maluiuenl' (1990), péčí Daria
Massimiho. Velk;i qíbor S. Corduase Su ejk contro I'Italia (1975)' doplněn;f
studií o ,'pražském dadaplebejci a prokletem Haškovi'., se sr, m uspožádáním
(texty alternované s utržky života) značně wmyká béŽnj,m antologiím'
Hašek a jeho neuchopiteln hrdina bohemisty pŤitahuje: vrací se k němu
Corduas (1975' 1981' 1986), objevuje se v Ripellinově Magické Praze,
aÍLa|yzuje jej Sylvie Richterová ve sv}ích esejích z let 1986 a 1987.

Aby se z tohoto pŤe|rledu nestal pouh;Í vyčet, soustŤedíme se nyní na
několik okruhri a autorri i za cenu toho, že některé bohemistické práce
a pŤeklady budeme muset opomenout. V dobé, kdy v Čechách vládla
marxistická Ťehole, kdy některé směry, myslitelé či autoŤi byli bud'
tabuizováni, nebo pouze jen trpěni, byly jejich texty v Itálii k dispozici.
Teze PraŽského lingvistického kror.ržku v doplněném vydání a se studií
J. KŤesálkové vyšly ve svazku La semiotica nei paesi slaui (Ig79; neríplné
vydáníje z roku 1966). PraŽsk;Í strukturalismus je v Itálii znám pŤedevším
díky činnosti S. Corduase. kten' mimo jiné pŤipravil dva velké v,fbory z
Mukďovského (1971 a L973, pruní z nich se studií); další dva MukaŤovského
texty vyšly později péčí S. Richterové2l a P. Montaniho.22 Ve svazku věnova-
ném Romanu Jakobsonovi, kter5i vyšel v redakci P. Montaniho a M. Pram-
poliniho z Ťímské univerzity La Sapienza, najdeme pŤíspěvek A. Wildové
o Jakobsonov;/'ch pracích z české moderní literatury (1990)' S. Corduasovi
vděčíme za dvousvazkovou antologii z článkri K. Teiga (1982), za komentáŤ
k dílu R. Kalivody (197 I) a zavybor zfilozofick ch prací J. L. Fischera (1977),
se zasvěcen;Ínni vody do problematiky. Gianlorenzo Pacini, povoláním profe-
sor ruskéhoj azyka a literatury na univerzitě v Arezzw, autor dvou svazkri
o pražském jaru (1968) a následující normalizaci (1973), seznámil italskou
veŤejnost s J' Patočkou (1970) a od sedmdesát ch let pŤekládal divadelní
hry filozofické texty i listy z vězení V' Havla' PŤeložil mimo jiné román
JiŤt1ro Weila Moskua-hranice a současně - ve světové premiére _ jeho DŤeuě-
nou lžíci, a to Ťadu let-pŤedtím (1970), neŽ mohl vyjít česk;i o.lg'.'il. e.,l
surrealismus nebyl v Československu pŤíliš vítán; v Itálii studovali rrizne
Jeho aspekty pŤedevším S. Richterová (1980, 1982, 1983) a G. Dierna (1983,
1984), kteÚ také pŤeložil Nezvalovrr Valerii a t^Ýd'en d.iutja Řezníčkriv S/rop.

t l  
Es 1980.

22 
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marxistickéh o r ažení. Měl zvídavost badatele a f antaz7l básníka, a z toho

vypl vající talent vynášet na povrch autory ajevy zasuté či okrajové, často

opomíjené v literárních pŤíručkách, autory provokující nebo dočasně

vyhoštěné. V roce 1950 vycházejí v časopise Convivium dvě studie, o Jakubu

Denrlovi a o Josefu Capkovi, v letech 1949, 195 1 a 1952 pŤekládá Halase,

od roku 1947 se postupnymi pŤeklady a studiemi blíží k dílu Vladimíra

Holana. Konečn;Ím v;/'sledkem jsou pak dva vynikající vybory, Imagena
(1971) a Noc s Hamletem (1966). Z podnětu A. M. Ripellinavychází Deuět

bran, J7ífrto Langra (1967), kniha, která byla pro Itálii objevem a dočkala

se několika vydání. V sedmdesát}ích letech, kdy se v Československu zavŤely

vody nad dílem JiŤího KoIáŤe, usiluje Ripellino (mimo jiné lektor

nak]adatelství Einaudi) o vydáníjeho koIáži, které doprovází svou studií
( 1976). A mriŽeme pokračovat dál: Fuksriv Sp alouač mrtuol, román JiÍího

Frieďa Hobby, MeziprŮzhum nejblíže uplynulého Věry Linhartové, vybory

z Haškov ch povídek, Hraba|.hv Inzerdt na d m, ue kterém už nechci bydlet,

to všejsou texty, které Ripellino v ltálii prosazuje, doprovází svymi rivody

či doslovy, spolupracuje na pi'ekladech (pŤekládala je jeho žena Ela

Ripellino-Hlochová). V šedesát ch |etechtěžíze svfch pobytri v Ptaze, aby

irrformoval italskou veŤejnost o novinkách v české kultuŤe a konečně o

dúsledcích sovětské invaze (dnes ve sborníku.I/otti di Praga, 1988). MasichÓ'

Praha (1973) mohla vyjít v Československu až téměŤ po dvaceti letech;

Ripellinovy poetické ..povídky z českého lesa'' Slorle del bosco boemo (1975)

máme zatím jen v italštině.
Slavisté i bohemisté prisobící na italsk5ích univerzitách věnovali mnoho

risilí propagaci české moderní literatury a zejména pŤekladri. Jedním z

nejaktivnějších byl Ripellin v vrstevník Bruno Meriggi' ktery se ve sv5Ích

odborn;ích pracích věnoval i poezii (studie o Wolkerovi, o lidové poezii),

pŤekládal však zejména prÓzu, mimo jiné I. olbrachta (o smutnÍch očích

Hany Karad'žičoué, Anna proletdŤha) a J. Bora (Terezínshé Requiem). Svoll'

pr.ací o K. Čapkovi a pŤeklady Pouídek z jedné a druhé hapsy a VáIky s

mlohy zahájil novou etapu čtenáŤského a nakladatelského zájmu o tohoto

autora, která pak pokračovala od šedesát]fch let pŤeklady G. Mariana (1/or.

d,ubal, obyčejn! žíuot, Pouětroií; R. U. R., Věc Mahropuloil, Gianlorenza

Paciniho (BíIá. nemoc), A. Wildové (mladistvá poezie zeVzrušenj,ch tanc ).

VIna nakladatelského zájmu kolem padesátého v51ročí Čapkoly smrti pŤines.

la Ťadu nov;fch pŤekladri, takŽe dnes existují v italštině i Ziuot a dílo shla-

d'atele Foltj,na, Cesta na seue\ Italské listy, Kniha apokryfti, pohádky, znovu

Dáše ,haatd. Z mladé generace bohemistťr pŤek1ádali Čapka Giancarlo Fazzi

a Luisa De Nardisová'
Podobně jako Karel Čapek i Jaroslav Hašek získal trva]é místo v Itálii

až po drulré světové válce. První italsk1|' pŤeklad osud dobrého uojáha

Šuejhaje vydán v letech I95I-52, a to ve velmi populární edici. Deset let
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natnwcházínoqí pŤeklad Renata Poggioliho, v němŽ po jeho smrLi pokračuje

B. Meriggi' Hašktiv román se brzy stal natolik populárním, Že vyšel dokonce
- po patŤičné pravě - jako školní četba. Vyšlo také několik v;Íbor z
Haškov ch povídek, první z nich 1l tuono uiola (1963), péčí A. M. a Ely
Ripellinov1/ch, poslední, Lo sciopero dei maluiuen'' (1990)' péčí Daria
Massimiho. Velk1í qfbor S. Corduase Suejk contro I'ItaIia (1975), doplněn1í
studií o ''pražském dadaplebejci a prokletem Haškovi'', se swŤn uspoŤádáním
(texty alternované s írtržky života) značné vymyká běžn;ím antologiím.
Hašek a jeho neuchopiteln hrdina bohemisty pŤitahuje: vrací se k němu
Corduas (1975' 1981, 1986), objevuje se v Ripellinově Magické Praze,
ana|y^Ije jej Sylvie Richterová ve svych esejích z let 1986 a 1987.

Aby se z tohoto pŤehledu nestal pouhy v;Íčet, soustŤedíme se nyní na
několik okruhri a autor i za cenu toho, že některé bohemistické práce
a pŤeklady budeme muset opomenout' V dobé, kdy v Cechách v]ádla
marxistická Ťehole, kdy některé směry, myslitelé či autoŤi byli bud'
tabuizováni, nebo pouze jen trpěni, byly jejich texty v Itálii k dispozici.
Teze Pražského lingvistického kroužku v doplněném vydání a se studií
J. KŤesálkové vyšly ve svazku La semiotica nei paesi slaui (Ig79; neríplné
vydáníje z roku 1966). Pražskf str.ukturalismus je v Itálii znám pňedevším
díky činnosti S. Corduase, kter;/' mimo jiné pŤipravil dva velké vybory z
Mukďovského (1971 a 1973, prllní znich se studií); další dva MukaŤovského
texty vyšly později péčí S. Richterové21 a P. Montaniho.22 Ve svazku věnova-
ném Romanu Jakobsonovi, kter 'vyšel v redakci P. Montaniho a M' Pram-
poliniho z Ťímské univerzity La Sapienza, najdeme pŤíspěvek A. Wildové
o Jakobsonov;ích pracích z české moderní literatury (1990). S. Corduasovi
vděčíme za dvousvazkovou antologii z článkri K. Teiga (1982), za komentáŤ
k dílu R. Kalivody ( 197 1) a za ulbor z filozofick ch prací J. L. Fischera ( 1977),
se zasvěcen;foni vody do problematiky Gianlorenzo Pacini, povoláním profe.
sor ruskéhoj azyka a literatury na univerzitě v Atezz,l, autor dvou svazkri
o praŽském jaru (1968) a následující normalizaci (1973), seznámil italskou
veŤejnost s J' Patočkou (1970) a od sedmdesátÝch let pŤekládal divadelní
hry, f i lozofické texty i l isty z vězeni V. Havla. Prelozi l  mimo j iné román
JiŤího Weila Mo skua-hranice a současně _ ve světové premiéŤe _ jeho DŤeuě-
nou lžíci, a to Ťadu let pŤedtím (1970), neŽ mohl vyjít česk;Í originál. Ani
surrealismus nebyl v Ceskoslovensku pŤíliš vítán; v Itálii studovali rrjzné
Jeno aspekty pŤedevším S. Richterová (1980, 1982, 1983) a G. Dierna (1983,
1984), kteÚ také pŤeložil Nezvalovu Valerii a t!,d.en diu a Řezníčkriv Slrrp.

tt 
E,s 1980.

22 
Aestlrctica Ig87.
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Román IJtrpení hnížete Sternenhocho prosadil S. Corduas (1983). Studiu

etiky a estetiky deníku se věnovala S. Richterová.23
Dodejme, že kromě těch, které jsme už uvedli ,vycházely v Itálii knižně

prÓzy dalších autor : v poválečnych letech vyšel J. Fučík, ale také F. Kožík

a J. Knap. od konce padesátych let to byli Hostovsk;í, Skvoreck;f, Kohout,

Linhartová, Vaculík, Procházka, Filip veďe Fukse' Ivanova, Marka (a alespon
jednou povídkou byli známi Aškenazy, Lustig, Nesvadba). Italsk čtenáŤ

si mohl udělat v minulych letech ucelenějšíobraz o situaci české literatury

nežbéžny ÓtnnáŤ v Československu. A nejen to: publikované stuďie a pieklady

udrŽovaly v ltátii v době československé '.norma1izace,' vědomí o hodnotách

české kultury, o její nezaměnitelnosti a životnosti' o jejím vkladu do

pokladnice literatury světové.
Zďe je tŤeba vyzdvihnout pŤedevším ohlas díla Milana Kundery a

Bohumila Hrabala. Kundera začal b,!t v itálii pŤekládán jiŽ od konce

šedesátych let a od té doby postupně lyšly péčí rusistky a bohemistky Sereny

Vitaleové, G. Dierny a naposledy mladé pŤekladatelky Alessandry Murové

téměŤvšechny jeho romány, povídky a teoretické práce. Současně lycházely

Kunderovy články a eseje' které opětovně kladly Čechy a Prahu do popŤedí

zájmlyněkteré v časopisu l,ettre Internationale A. J. Liehma, jehoŽ ewopsk1/

vyznam a funkci pro znalost české kultury není tŤeba pŤipomínat. Z

Kunderova díla chybějí v italštině jen některé divadelní hry a jeho poezie

z mlad1fch let, kterou však sám autor dnes zavrhuje. RományNesnesitelná

lehkost bytí a pozďéji Nesmrtelnosl figurovaly po mnoho tfdnri na prvním

místě mezi nej spěšnějšími knihami pŤekladové literatury. Jako zajímavost

i doklad mriŽeme uvést' že italsk;í titul Nesnesitelné lehhosti bytí
(L,insostenibile leggerezza dell,essere) se dokonce stal jak]fmsi okŤídlenym

vyt:azem, kter1y je nejrriznějším zprisobem znovu a znovu parafrázován

napŤíklad v novinov}ích titulcích' Bibliografie článkri, recenzí a studií o

autorovije dnes už velmi obsáhlá; zde bychom chtěli upozornit na knihrr

S. Richterové Sloua a ticho (1986,1991), kde najdeme též objevné studie

o Linhartové, Vaculíkovi, Skácelovi a Haškovi, na článek G. Paciniho2a

a na práci F. Esvana o tematizaci a pronominalizaci vyprávění v jedné

z povídek Směšnych ld,seh.2s
Pokud se nemylíme, první pŤeklad z Bohumila Hrabala lyšel roku 1966

ve vyboru Sette racconti per i giorni feriali v pražském orbisu, měl však

velmi omezenou distribuci. Italsk;f pŤeklad Inzerd'tu na d m' ue hterém

už nechci bvdlet Í968) byl tedy prvním signálem pozdějšího tispěchu

" Er.rrpo Orientalis \988.

'n L'ottouogiorzo 1983.

's Erropo Orientalis 1997.

Hrabalova díla' Dnesjsou do italštiny pŤeložena snad všechna Hrabalova
stéžejní díla: vedle povídek starších i prací z posledních let vyšly oslÍe
sledouané ulaky, obsluhoualjsem anglichého krdle, PostŤižiny, PŤíIiš hlučnti
sanlota, Suatby u domě, Městečho, kde se zastauil čas, Něžn! barbar ZpÍe-
kladatelri (vesměs také autorri pŤedmluv či doslovti) jmenujme E. Ripel.
linovou, S. Corduase, G. Diernu, B. I. Kládu, H. Kubištovou-Casadeiovou,
z mladé generace bohemistri A. Cosentinovou. Srovnávací a naly zw U t r p e ní
starého Werthera aTanečních hodin pro starší a pohročilé podal F" Esvan.26

Prosazovat v Itálii poezii je ve srormání s prÓzou mnohem těžší' Politické
události v Ceskoslovensku a jejich ohlas v tisku a zejtténa v televizi se
odtážejíve větším zájmu nakladatelri nejprwe o dokumentaci těchto událosťí'
pak o prÓzu a až nakonec o poezii. Politickou, sociální i kulturní atmosÍéru
doby od bÍezna do srpna 1968 zachycuje obsáhlá antologie zLiterárních
listlŮPraga 1968: Le idee del ,,nuouo corso,'(1968), vydaná ve vyběru Jana
Cecha (= A. J. Liehma) a v pŤekladech A' Witdové a L. Antonettiho. Básník
Giovanni Giudici je autorem l boru Omaggio a Praha - Hold Praze (1968),
kde vedle jeho vlastních textri najdeme ve dvojjazyčnéverzibásně V Nezvďa,
F' Hďase, J. Seiferta, V Holana' J. KoIáŤe, I. Blatného a J. ortena. orLenovu
dílu věnoval Giudici ve spolupráci s V. Mikešem antologii 'La cosa chíamata
poesia (1969). Na okupaci reagovaly napŤíklad Carte segrete,z1 které
publikovaly anonymní poezií z23. srpna 1968 v pŤekladu A. Wildové, básně
o Janu Palachovi v pŤekladu S' Corduase. Protest českych básníkri proti
okupaci zaznívá z vyboru Praha nemlčí (21 agosto 1969 - Praga non tace,
1969) a je zajímavé, že poŤadatelka M. Nováková zaŤaďla i některé Seifertoly
verše z období Mnichova. Bez pŤímé návaznosti na udá]osti v Československu
vyšel v bor z poezíe Y. Závaďy v pŤekladu Idy Bonettiové z neapoiského
Istituto Universitario orientďe (1975). Po Ripellino\.Ích pŤekladech a studiích
o Ho]anovi se tomuto básníkovi věnovala S. Vitaleová''8 G.' Dell'Agata,29
S. Corduas;30 o Ripellinově pŤekladu Halase psala Alessandra Murová'31
S. Richterová pŤedstavila q/borem ze sbírky Chyba broskuí Jana Skácela
(1981), dále jej pŤekládala a psala o něm Annalisa Cosentinová.:r2

2G Ri"","]." Slauistiche ]rgg2/g3, č,' 2.
' '  

1968, č. 7; 1969, č' 9.
2t Al-o,ro"", dello Specchio 1974.
29 Ve sva"kr Poeti contenporanei d.'Europu e d'Arnerica, 7976,
30 L'informatore li.brario 7983.

" Eurrpo Orientalis 7g8g.
32 Poesia 1990, Almanacco cleLLo Speccttio 1993.
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Ronriin Utrpení lenížete Sternenlulclta prosadil S. Corduas (1983). Studiu
etiky a estcťiky deníku se věnovala S. Richterová.'..

Dodeinre, že kromě těch, které jsne už uvedli, vyclrázely v Itálii knižně
prozv dalŠíclr autor.ťr: v poválečn.ych letech vyšel J. Fučík, ale také F.' KoŽík
a J. Krrap. ()d korrce padesát5;'ch let to by]i Hostovsky, Skvorecky, Kolrout,
Lirr]rartová, Vactrlík, Procházka, Irilip vcdle Fukse, Ivanova, Marka (a alespoĎ
jednou povídkou byli zniími Aškenazy' Lustig, Nesvadba). Italskv čterráŤ
si rnolr1 udělirt v r.r.rirruiycl-r leteclr uce]eněiší obraz o situaci české ]iteratury
neŽ béŽny čtenáŤ v ()eskoslover-rsku. A nejen to: publikované stuďie a pŤekladv
udr.Žova]y v Itálii v době československé '.normalizace,'vědorní o hodnotác].r
českc ku]tury, o její rrczaměnitelnosti a životnosti. o jejím vkladu do
pokladnice literzitury Světové.

Zde je trcba vyzdvi lrnout pŤedevšírn o]rlas díla Mi]ana Kundery ir
Bohrrrni la Hrabala. Kundera začal br't v ltáI i i  pŤekládán j iŽ od korrce
šeclcsrítyclr let a ocl ťé doby postrrpně r,ryšly péčí r.usistky a bolrernistky SerenY
Vitalcové. (i. Dierrry a nzrposledy rnladé pŤekladatelky A]essandry Murove
télrrěr všeclrnvjelro ronriinY povídky a teoretické práce. Současně vycháze]y
KunderovY č]ánky a ese.'e, které opětovně kladly Ceclry a Prahu do popŤedí
záin-ru; některé v časopisu Lettre Internationa]e A. J. Liehma, jehoŽ ewopsky
vyznirnr ar firnkci pro Znalost české kultury není tŤeba pňipomínat'' Z
Kunderova díIa clrvbějí v italštirrě jen některé divadelní lrry a jelro poezie
z lnltrdyclr let, ktcr.ou vŠak sám autor dnes zavrlruje. RomáIry Neslrcsi,telna
lelthost bytí zt pozdé1i Nt:snrtelnosl figrrrovaly po mnoho t1idn na prvnirrr
místě rnezi nejÍrspěŠnějšírni knilrirIni prekIadové literatury. Jako zajímavost
i doklad m Žeme uvést, že italskv titu] Nesnesitelné lehkosti bytí
(.L,itl,sostettibile leggerezza dell,essere)se dokonce stal jakyrnsi okŤídlenyIlr
vyrazem. ktery .je nejrťlznějšíIn zpťrsobem Znovu a znovu parafrázovan
napr.íklad v novinovycl-r titulcích. Bibliografie článkri, recelzi a studií cr
autorovi je drres uŽ velrrri obszil.rlá; zde bychonr chtěli upozornit rra knil"ru
S. Richterové SLoua a t ic lrc (1986.1991), kde najdeme téŽ objevné studie
cl Lirrlrartové, Vaculíkovi' Skácelovi ir HaŠkovi, na článek G. Pacinilro'n
a na práci F. Esvana o tematizaci a pronominalizaci vyprávění v jedné

z povídek Směšn.Ých lciseh'2|'
Pokud se nenrylíme, první pi.eklad z Bohunrila Hrabala vyŠel roku 1966

ve vybor'u Sette' raccottti per i giorni feriali v praŽském orbisu, rněl všzrk
ve]trri omezenou distribuci. Itzrlsky pi.eklad Inzerátu na d ,m, ue kterén
už nechci bydlet (1'968) byl tedv prvním signálenr pozdějšího rispěchtr

t' ' 
Er,.r,,1r,, Ollr:rrlalls 1988

"  L 'u t l r , ,u  g io r r ro  1983.

"  8r , . ,1 , r ,  o i  l r l l a l i s  1991

Hrabalova díla. Dnes jsou do italštiny pŤeloŽena snad všeclrna Hrirbalovir
stěžejní díla: ved]e povídek starších i prací z posledrríclr ]e| vyšly osliz
sledouané uloky, obsluhoual jsen anglickélrc lzt.ale, Postí-ižiny, Pt,íliš hlucna
sa|nota, Suatby u domě, Městečko, kde se zosto,uil čas, Něžny brlrbar.7pŤe.
kladatelú (vesrněs také trutorr.i pi.edrrrluv či dosiovťl) jrnenujrne E. ttipel-
l inov<lu, S. Corduase, G. Dierntr '  B. I. Kl/rdu, H. Kubištovotr.(]asadeiovou,
zmlaďé generace bohemist A' (losentinovou. Srovnávací analyzu Utrpenl
starého Werthera a Tanečních hoclin pro starší o pokročilé poclal F. Esvan.2''

Prosazovat v Itr.ilii poezii je ve sror.nání s prozou nnohenr těŽŠí. Politicke
události v Ceskoslovensku a jetich ohlas v t isku a zc,jména v televizi sc
odráŽejí ve většín'r zajnru nakladatelti ne.jprve o dokunrerrtaci těclrto rrcl1rlostí.
pak o prÓztr i i  aŽ nakonec o poezi i .  Pol it ickou, sociální i kulturní atmosÍéru
doby od bŤezna do srpna 1968 zaclrycuie obsáhlá antologic z Literárníclr
listri Proga 1968: I'r: idee rlel ,'nuoLlo col.so'' (196t]), v.ydaná vc vyběrrr .Ianil
Ceclra (= A. .I. Lielrlna) a v pŤekladech A. Wi]dové a L. Altonettilro. IJiisník
Giovanni Giudici je ttutorern rÝboru ontaggío a, Prahct _ Hot,d Proze (7968)'
kde vedle jel.ro vlastních textťr najdeme ve dvojjazyčné verzi básl.rě V Nezvďa'
F. Halase, J. Seiferta, V Holana, J. KoiáŤe, I. Blatného er.]. ortcrra. ortcrrovlt
díIu věrroval Giudici ve spolrrpráci s V. NlikeŠerrr erntologii La cosa chicttttcttct
poesia (1969). Na okupaci reagovaly napŤíklad Czrrte segrete, ' '  ktere
publikovaly anonyInní poezii z 23. srpna 1968 v pŤekladtr A. Wildové' básne
o Janu Palaclrovi v pŤekli.rdu S. (]orduirse. Protcst českycir básníkťr proti
okupaci zaznívá z vyboru Praha nenlčí (21 agosto 1969 - Prago non.ta'ce,
1969) a je zajínravé, Že poi'adatelka 1\I. Nclvirková zaraciilii i některé Seiíbftovv
verše z období Mniclrova. Bez piínic návaznosti na udďosti v Čcskoslovcnsktr
vyšel v1í.bor z poezie Y. Zllvaďy v pŤeklaclu Icly Bonettiové z neapolskéi.ro
Istituto Universitario orieritďe (1975). Po ltipellinoqiclr piekladech á studiíclr
o Ho]anovi se tomuto básníkovi věnova]a S. Vitaleová,2E G. Del l 'Agata'2l,
S. Corduas;'J.)o Ripel l inově prekladu Halase psaia Alcssanclra NIurová. ']]
S. Riclrterová pŤedstavila vyborern ze sbírky Chyba brc.lskuÍ' ,Iana Sktrcela
(1981), dáie iej pŤekládala a psir ltr o něnr Annzrl isa ( losentinová.. i2

,,' 
Rj,",,l." Sl'aui,sticlu:1992/93, č. 2'

'7 
1968, č' 7; 1969, č' 9.

" Al,rr,,rr,rrn cl.e lLo Slnct:lti.o 1974.
2Í)V" 

"'o,k.. 
Ptleli t:tltttetltptlt.tttteí r!'Etlrtl1ltt t: tl,Atnerica, I.976

30 
L'i.,r1rtt,t otnre l.i.bra rkt 198;1.

"' E,,rrr1ro Oricntulis 798g.

ti2 
Pon"ir, 7t)90, AIrrt.tttt.crrt:tt r!t:l. lo Spr:r:t,Itio 7g!)3.
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Z díla Jaroslava Seiferta byly v ItáIii už dŤíve publikovány Ripellinoly
pŤeklady ojediněl ch básni, Pražsk! hrad (pŤe|ožlla A. Wildová) aMozart
u Praze (pŤeložil S. Corduas), Seifert vešel však do povědomí italské veŤej.

nosti teprve po udělení Nobelovy ceny v roce 1984. V prriběhu několika let
vyšel Corduasriv qfbor Seifertovy poezie z|et 1925-1967 pod názvem Vestita

di luce (1986), Morou!, sloup v pŤekladu A. Wildové (1985)' obsáhl1Í qfbor

ze sbírek Deštníh z Piccadilly a Bj,ti basníhem (pŤeklady E. Ripellinové'
M. Leskovjanové, F. Della Sera, 1985), kniha vzpomínekVšechy hrá.sy suěta
(pŤeložil D. Massimi, 1985, 1991) a Ťada čIánkri a studií o Seifertově díle,

často jako vod či komentáŤ k pi.ekladtim (Corduas 1986, Marušková-De.
martisová 1987, Massimi 1985 a 1991, Wildová-Tosi 1985 a 1987).

LINGvIsTIKA / VÝuxa ČnŠrn.w A ČEsKÉ LITER.ATURY

Ponecháme-li stranou slovanskou lingvistiku a filologii, je zŤejmé, Že

specifick ch prací věnovan;fch českému jazyku je mnohem méně než studií

o literatuŤe. Na žádné italské univerzitě není dnes aktivována češtinajako

samostatny pŤedmět, v oficiálním pojmenování oboru stojí sice jazyk na
prvním místě, ale ve skutečnosti se preferuje literatura' Název oborrr zní

vždy bud'''lingua e letteratura ceca.' (českf jazyk a literatura), nebo ''lingua

e letteratura ceca e slovacca'. (českJÍ a slovensk jazyk a literatura); na

Ťímské univerzitě dokonce odolává pŤedválečny stav'.lingua e letteratura

cecoslovacca', (československ;Íjazyk a literatura), ačkoli o změnu se žádalo

už asi pŤed patnácti lety. Vyučrrje se ovšem zvlášť čeština a slovenština

Qazykovou v}Íukou se zab5ruajítéměŤ vždy lektoŤi), pŤednášky a semináŤe
jsou vesměs o české literatuŤe, občas i o slovenské. Univerzita naštěstí
ponechává volnost profesorovi vyučujícímu tento v podstatě čtyrhlaÚ obor'
jak:Ím je at lž česk5í a slovensky, či ..československ;f'. jazyk a literatura'

Univerzitní učitel se tedy věnuje té které součásti oboru podle sv;Ích sklonri

či specializace'
Z posledních letjsou tu studie F. Esvana o postavení enk]itik ve vedlejších

věLích (Atti del colloquio Lingue slaue e lingue romanze: un confronto, 1985),

o pŤedklonkách a pŤíklonkách vzhledem ke kopule (Problemi di motfosintassi

d.elk lingut slaue, ]'988) a o zachovávání Wackernagelova pravidla v současné

češtině,33 o postavení českého slovesa a klitik,sa o kopulativních větách

tt Erropo Orientalis 1989.

to Ririrto d.i Linguistica 1989

a dislokaci v češtině.3s Ze starší doby pŤipomínáme studii G. Dell'Agaty
o českém plurálu na -mď-ama v obecné češtině a česk;ich náŤečích (1965).

Po roce 1968 a znovu v osmdesát1fch letech neobyčejně vzrostl zájem
o studium češtiny. Projevil se pŤílivem studentti češtiny na velk;fch
univerzitách, zejrnéna v Římě a v Neapoli. S vy'imkou S. Corduase (a později
S. Richterové, která u Ripellina napsala diplomovou práci) se však nikdo
z tehdejších Ripellinoqfch žákri nevěnoval plně bohemistice. Je pravda,
že za četné pŤeklady vděčíme Sereně Vitaleové, Že se občas pŤekladrim z
češtiny věnovala Caterina Graziadeiová (naposledy šlo o knihu Sylvie
Richterové Místopis) a Antonella d,Ameliová' že češtinu využívá Cesare
De Michelis ke sv m vědeck;fm pracím: všichni jmenovaní - také Michele
Colucci, Rita Giulianiová, Michaela Biihmigová, Claudia Scandurová a další
_ jsou dnes profesory ruského jazyka a literatury, a nikoli jazyka a litera-
tury české.

Nové možnosti se pro bohemistiku otevňely pŤed několika |ety za\oŽenírn
univerzit v menších centrech, napiíklad v Udine a ve Viterbu. T}'to univer-
zity dosťaly nová ..systemizovaná,,místa i pro profesory bohemistiky. Teri-
toriální roz|oženi vypadá tedy dnes takto: na severu ltáIie jsou stabilní
bohemistická místa v Benátkách, v Padově, v Udine, v centru je to Řím
a Viterbo, na jihu Neapol. To ovšem neznamená, Že jinde se česk;Í jazyk
a literatura neučí: někdy b}vá v1iukou dočasně pověŤen profesorjiného,
pŤíbuzného oboru nebo tzv. ricercatore (asistent), ovšem zasejen pÍíbuzného
oboru (v celé Itálii dnes žádn;í asistent v oboru česky jazyk a literatura
není); jindy jde jen o v]íuku jazy.ka, která se v rámci slovanské filologie
svěŤuje lektorovi. To jsou pŤípady univerzit v Urbinu, v Bergamu, v Pise'
v Bologni a jinde' Na mal;ich univerzitách se počet studentri češtiny pohy-
buje kolem dvou aŽ deseti, na velkych univerzitách se vŠakjejich počet dá
stanovitjen velmi pŤibliŽne. V Řimo bylo v lonském roce protokolárně zare.
gistrováno kolem padesáti zkoušen1/'ch posluchačri; po odečtení slovakistti
a písemek dospějeme k počtu asi 35-40 studentri bohemistiky'

V Itálii neexistuje na humanitních oborech numerus clausus. Kdokoli
má maturitu z jakéhokoli oboru, mriŽe se zapsat' zaplatit školné a zvo|ít
si kteroukoli kombinaci, na jazykověJiterární větvi mriŽe tedy kombinovat
napŤíklad čtyŤletou ruštinu s ''tňíletou'. čeŠtinou, nebo naopak (to je dost
časté), mriže však také kombinovat češtinu jako hlavní nebo vedlejší jazyk
s kter mkoli jin5im oborem, pokud se na univerzitě vyučuje. Naprostá vol-
nost má ovšem také své stinné stránky, rozvrh nikdy nemriže vyhovovat
všem, ba ani většině studentri, protože vše koliduje se vším; posluchárny
nestačí a míst v knihovnách je málo. Největší ita]ská univerzita,LaSapien.
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Z díla Jaroslava Seiferta byly v Itálii už dŤíve publikovány Ripellinovy
pŤeklady ojediněl ch básní, Pražsk!, hrad (pŤe|oŽ1la A. Wildová) aMozart
u Praze (pŤeložil S. Corduas), Seifert vešel však do povědomí italské veŤej-
nosti teprve po udělení Nobelovy ceny v roce 1984. V prriběhu několika let
vyšel Corduasriv qfbor Seifertovy poezíe z|et I925-L967 pod názvem Vestita
di luce (1986), Morou! sloup v pŤekladu A. Wildové (1985)' obsáhl;f qfbor
ze sbírek Deštníh z Piccadilly aBj,tí basníherz (pŤeklady E. Ripellinové.
M. Leskovjanové, F. Della Sera, 1985), kniha vzpomínekVšechy hr sy suěta
(pŤeloŽil D. Massimi, 1985, 199].) a Ťada článkri a studií o Seifertově díIe,
často jako tivod či komentáŤ k pŤekladtlm (Corduas 1986, Marušková-De-
martisová 1987, Massimi 1985 a 199].' Wildová-Tosi 1985 a 1987).

LrNcvlsttxa / VÝuxa ČnŠrnrry A ČEsKÉ LITERÁTURY

PonechámeJi stranou slovanskou lingvistiku a filologii, je zŤejmé, že

specifickych prací věnovan1/ch českému jazyku je mnohem méně neŽ studií

o literatuňe. Na žádné italské univerzitě není dnes aktivována češtinajako
samostatny pŤedmět, v oficiáIním pojmenování oboru stojí sice jazyk na
prvním místě, ale ve skutečnosti se preferuje literatura. Název oborrr zní

vždy bud'.'lingua e letteratura ceca,.(českÝ jazyk a literatura), nebo .'lingua

e letteratura ceca e slovacca.' (česk]Í a slovensky jazyk a literatura); na

Ťímské univerzitě dokonce odolává pŤedválečn;i stav',lingua e letteratura
cecoslovacca.. (československ;Íjazyk a literatura), ačkoli o změnu se žádalo

uŽ asi pŤed patnácti lety. Vyučuje se ovšem zvlášť čeština a slovenština

$azykovou vyukou se zab'fvajítéměň vždy lektoÍi), pŤednášky a semináŤe
jsou vesměs o české literatuŤe, občas i o slovenské. Univerzita naštěstí
ponechává volnost profesorovi vyučujícímu tento v podstatě čtyihlaqÍ obor'
jak m je ať už česk1f a slovensk;f, či '.československy,' jazyk a literatura.

Univerzitní učitel se tedy věnuje té které součásti oboru podle sqfch sklonri

či specializace.
Z posledních letjsou tu studie F. Esvana o postavení enklitik ve vedlejších

větách (Atti del colloquio Lingue slaue e lingue romanze: un confronto, 7985),

o pŤedklonkách a pŤftlonkách vzhledem ke kopule (Problemi di morfosintassl

dzlle lingue sloue, 1988) a o zachovávání Wackernagelova pravidla v současné

češtině,33 o postavení českého slovesa a klitik,3a o kopulativních větách

'3 Er.rolrn Orientalis 1989.

3n Riuirto di Lingui.stica L989

a dislokaci v češtině.3s Ze staršÍ doby pŤipomínáme studii G. Dell'Agaty
o českém pluráIu na -mď-ama v obecné češtině a česk;fch náňečích (1965).

Po roce 1968 a znovu v osmdesát ch letech neobyčejně vzrostl zájem
o studium češtiny. Projevil se pŤílivem student češtiny na velk5ích
univerzitách, zejména v Římě a v Neapoli. S v5ijimkou S' Corduase (a později
S. Richterové, která u Ripellina napsala diplomovou práci) se však nikdo
z tehdejších Ripellinov1fch žákri nevěnoval plně bohemistice. Je pravda,
že za četné pŤeklady vděčíme Sereně Vitaleové, Že se občas pŤekladrim z
češtiny věnovala Caterina Graziadeiová (naposledy šlo o knihu Sylvie
Richterové Místopis) a Antonella d'Ameliová, Že češtinu využívá Cesare
De Michelis ke sv)im vědeckym pracím: všichni jmenovaní _ také Michele
Colucci, Rita Giulianiová, Michaela Brihmigová, Claudia Scandurová a další
_jsou dnes profesory ruskéhojazyka a literatury, a nikolijazyka a litera-
tury české.

Nové moŽnosti se pro bohemistiku otevŤely pŤed několika \ety za)ožením
univerzit v menŠích centrech, napffklad v Udine a ve Viterbu. T\,to univer.
zity dostaly nová ''systemi zovaná,, místa i pro profesory bohemistiky. Teri-
toriální rozložení vypadá tedy dnes takto: na severu Itálie jsou stabilní
bohemistická místa v Benátkách' v Padově, v Udine, v centru je to Řím
a Viterbo, na jihu Neapol. To ovšem neznamená, Že jinde se česk;f jazyk
a literatura neučí: někdy brívá vyukou dočasně pověňen profesor jiného,
pŤíbuzného oboru nebo tzv. ricercatore (asistent), ovšem zasejen pŤíbuzného
oboru (v celé Itálii dnes žádn;í asistent v oboru česk1/'jazyk a literatura
není); jindy jde jen o vyuku jazy'ka, která se v rámci slovanské filologie
svěŤuje lektorovi. To jsou pŤípady univerzit v Urbinu, v Bergamu, v Pise,
v Bologni a jinde. Na mal;ích univerzitách se počet studentrj češtiny pohy-
buje kolem dvou aŽ deseti, na velk;,Í'ch univerzitách se však jejich počet dá
stanovit jen velmi pňibliŽně. V Rímě bylo v lonském roce protokolárně zare-
gistrováno kolem padesáti zkoušenych posluchačri; po odečtení slovakistti
a písemek dospějeme k počtu asi 35.40 studentrf bohemistiky.

V Itálii neexistuje na humanitních oborech numerus clausus. Kdokoli
má maturitu z jakéhokoli oboru' mriže se zapsat, zaplatit školné a zvolit
si kteroukoli kombinaci' na jazykověJiterární větvi mriŽe tedy kombinovat
napŤíklad čtyiletou ruštinu s '.tiíletou.' češtinou, nebo naopak (to je dost
časté), mriŽe však také kombinovat češtinu jako hlavní nebo vedlejšíjazyk
s kterymkoli jinfm oborem, pokud se na univerzitě vyučuje. Naprostá vol-
nost má ovšem také své stinné stránky, rozvth nikdy nemťrŽe vyhovovat
všem' ba ani většině studentri, protoŽe vše koliduje se vším; posluchárrly
nestačí a míst v knihovnách je málo. Největší italská univerzita, La Sapien-
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za v Římě, má kolern 170 000 zapsan;fch studentri, z nic|tž chodí na pŤed.

nášky ovšem jen mizivá část. Porrze jedna tŤetina studentri, kteŤí se zapsali

na některou italskou státní univerzitu' studium také dokončí a i ti, kter1Ím

se to podaŤí, mají alespoĎ roční, ne-li dvouleté, tÍíleté čiještě delší zpoždění.

Je tedy tŤeba vycházet student m vstiíc, poskytovatjim nezbytné studij-

ní pomricky: mluvnice, učebnice, bibliografie, materiál pro práci v jazyko-

v;ich laboratoŤích. A' Wildová zpracovala pŤehlednou mluvnici současné

češtiny s pfihlédnutím ke struktuŤe italštiny Grammatica ceca (I97 4, Í99o),

pouŽívanou dnes běžně nejen Ťímsk1imi studenty. J' Stehlík z neapolské

univerzity (dnes v Padově) publikoval ve spolupráci s R. Liottovou mluvnici

zaměŤenou na praktické vylžití Grammatica pratica dB'lla lingua ceca (1979);

roku 1994 vyšla učebnice češtiny autoni J. Stehlíka a R. Stehlíka La lingua

ceca. Práce|ektorky Ťímské univerzity Lucie Casadeiové vyplnila citelnou

mezeru, pokud jde o pom cky pro qíuku v jazykov;ich laboratoŤích: její

skripta Rozumíte česhy? (pro pokročilé studenty, 1984) a dva díly skript

Mluuíte česky? (pro začáteÓnfl<y a mírně pokročilé, 1985 a 1987)jsou doplné.

ny kazetami. L. Casadeiová pŤipravila také pŤíručku L,aspetto uerbale in

ceco (1987), která obsahuje ved]e praktickjÍch cvičení také pŤeklady text

některych česk;fch jazykovědcrj o slovesném vidu a ve spolupráci s A. Wil-

dovou publikovala česko-italsky glosríŤ konektor .Lepiccole parole: Glossa-

rio dei connettiui ceco-italiano (1994). A. Wildová zpracovala bibliografii
pŤeklad ' studií a clánkri o Českosloven sku Bibliografra degli studi italiani

sulla Cecoslouacchía 1918-1978 (1980), v níž jsou z Iet 19]^8-45 vybrány
jen ty nejdriležitější, kdeŽto v následujícím období do roku 1978je patrná

snaha o větší kompletnost, a to na základě excerpce zhruba 400 kulturních

a odbornych časopisri. od roku 1982 vycházely po několik let v časopise

Europa orientalis bibliografické pŤehledy, zahrnující i bohemistiku (napo.

sledy v 8. ročníku). Bohemistické práce do roku 1990jsou qfběrově zachyce-

ny vpŤíspěvku A. Wildové-Tosi pro svazek La slauistica in ltalia.36 v :uveďe-

n;ích bibliografiích lze také najít podrobnější ridaje o pŤeváŽné většině praci,

o kter;ich byla Ťeč v tomto stručném pŤehledu.

(Rím, leden-rinor 1995)

KANADSKÁ LITERÁRNÍ norrnMIsTIKA

VERONIKA AMBROSOVA

Cesk;Í jazyk a literatura se v Kanadě r,yučují pouze na univerzitě v Tbrontu.
Studium české literatury v Kanadě se datuje až od roku 1968. V té době
zača|iv Torontu pŤednášet profesoÍí Gleb Žekulin a Lubomír Doležel. od
samého počátku se vyuka české literatury vyznačovala vysokou rovní.
Tak napiíklad Doleželova kniha Narraliue Modes in Czech Lifurature (1973)1
upoutala pozornost odborníkri v oboru teorie vyprávění a vzbudilajejich
zájernjak o české teoretické myšlení' tak i o českou literaturu všeobecně.
Toronto se díky DoleŽelovi stalo také sídlem sémiotického kroužku, ktery
kaŽdoročně poŤádal letní školu sémiotiky. Tato setkání kromě jiného umoŽnila
použít česky materiál mimo írzky rámec bohemistiky a uvést jej ve všeobecně
literárním kontextu. Některé Doleželovy články a hlavnějeho další kniha,
occidental poetics: T|adition and Progress (1990), sloužily jako zdroj
infor:rnací o Pražské škole a jejích teoriích. V poslední době se Doležel věnuje
pňedevším problematice teorie fikčních světri. Použilji napŤíkladve svém
článku o Capkov1ich pohádkách Ko rel Čapek _ A Modern Storyteller (7992).

od roku 1989 prisobí v Torontu Veronika Ambrosová, která se zabjruá
hlavně česk1fon dramatem a divadlem. V poslední době se také soustŤed'uje
na tvorbu moderních česk ch spisovatelek, napŤftlad Milady Součkové,
Daniely Fischerové a Zuzany Brabcové.

Kanada a zejména Toronto nabyly v bohemistickém světě na proslulosti
také díky nakladatelství Sixty-eight Publishers, za\oženému Zdenou a
Josefem Škvoreck1fmi' Vycházely tam nejen knihy zakázan1Ích, ale i
zapomenuťych či neznám;/'ch autorri. Josef Škvoreckf, je dnes považován
za kanadského spisovaťele a jako takovy pŤitahuje pozornost kanadské
veŤejnosti. V;Írazem tohoto zájmu je knlba Prague Blues (Ig9}),jejíž autor
Sam Solecki, specialista na anglickou literaturu, se začal zab;Ívat dílem
Josefa Skvoreckého a vydal nejen velmi zasvěcenou studii, ale také soubor
článkri o Škvoreckém The Achieuement of Josef Škuorechy (1994)'

Moderní české drama uvedla do anglicky mluvícího světa Markéta
Goetz-Stankiewiczová. Nejprve uveŤejnila obsáhlou studii Tft,e Silenced
Theatre: Czech Playwrights without a Stage (1979), ve které pňedstavila

1 Naratiullí zptisoby u české litertttuí'e,Praha 1993 (u českého vydáníjde o rozšíŤenou
a opravenou verzi anglického originálu).
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