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Překračování hraníc. Vybraná témata v díle Fulvia Tomizzy, 
kterou předložila Karolína Kosová, 
ÚRS FFUK v Praze, květen 2008 

Karolína Kosová se rozhodla napsat monografii o italském spisovateli Fulviu 

Tomizzovi, který sice nepatří mezi vrcholné představitele italské literatury druhé 

poloviny 20. století, ale pozornost literární kritiky a historie si právem zaslouží. 

Z literárně historického pohledu je zajímavá především nemožnost jednoznačného 

"zaškatulkování" tohoto autora, jak dokládá závěrečná kapitola práce. 

Musím ocenit, že diplomantka se pozorně a detailně seznámila s celým 

Tomizzovým narativním dílem, které je značně obsáhlé. Z celé její práce je patrné 

osobní zaujetí zvoleným autorem. Nastudovala si i faktografii týkající se autorovy 

rodné Istrie a v úvodní kapitole s ní stručně a přehledně seznamuje i čtenáře své 

práce. Jak vyplývá z názvu práce, je textový materiál traktován z pohledu 

Tomizzových stěžejních a návratných témat. Přiznám se, že nejsem dobrým znalcem 

Tomizzovy tvorby, avšak volbu jednotlivých témat: země, minulost, láska, návrat 

považuji na základě diplomantčiných analýz za správnou, dostatečně 

vyargumentovanou citacemi z primární literatury. U tématu "země" jen nevím, zda by 

nebylo vhodnější hovořit o "půdě", zaprvé coby konkrétní matérii Oak ji diplomatka 

sama nazývá), v níž má člověk obrazně "své kořeny", zadruhé kvůli spojitosti tohoto 

tématu s venkovskou a zemědělskou tématikou. V kapitole věnované "návratům" 

příliš nerozumím zařazení podkapitoly "Poetika přírody", nenašla jsem její souvislost 

s tematikou návratu. To, že krajina hraje v Tomizzově díle významnou roli a 

nefunguje v něm jen jako pouhá kulisa, už bylo v práci řečeno předtím, půdě, zemi, 

kraji, přírodě je ostatně věnována čtvrtá kapitola práce, takže z tohoto pohledu se mi 

citovaná podkapitola jeví jako zbytečně repetitivní. Také kapitola o esejistické tvorbě 



Fulvia Tomizzy působí v celkové struktuře díla trochu rušivě, domnívám se, že práce 

by "fungovala" i bez ní. Závěrečnou kapitolu, v níž se diplomantka pokusila začlenit 

Tomizzu do nějakého širšího literárně-kulturního kontextu naopak považuji za 

cennou, jakkoli se ukazuje, že takové zařazení není možné. Vzhledem k tomu, že 

autorka sama konstatuje, že pokusy o jednoznačné zaškatulkování autora se jeví 

dost problematicky, nemusela už po mém soudu uvádět stručné medailony dalších 

"autorů exodu", jelikož mají čistě informativní charakter a neslouží ani k podpoření 

volby zařadit Tomizzu právě do této skupiny. Tyto mé drobné výhrady směřují ke 

struktuře práce, která se mi v závěru jeví trochu nekompaktní, rozmělněná. 

Práci Karoliny Kosové nicméně považuji za plně zvládnutou, přínosnou a 

zcela odpovídající kritériím běžně kladeným na diplomové práce a k obhajobě ji 

samozřejmě doporučuji. 

V Praze 23. 5. 2008 
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PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 


