
I 
Posudek diplomové práce 

KAROLINY KOSOVÉ 

PŘEKRAČOV ÁNÍ HRANIC. VYBRANÁ TÉMATA V DÍLE FULVIA TOMIZZY, 

ÚRS FFUK 

Diplomantčinu tematickou volbu bych označil jako "záslužnou". Věnovala svou pozornost 

Fulviovi Tomizzovi, rodáku z (dnes chorvatské) Istrie a představiteli italské literatury 

istrijského regionu. Tomizza si nepochybně tuto pozornost zaslouží především pro 

mimořádnou kvalitu svých špičkových próz, ale také pro svůj lidský a literární "osud" 

člověka z etnického a kulturního rozhraní a pro obecnější rozměr této - v evropské kultuře 

nijak výjimečné - zkušenosti. V diplomantčině případě vedla k této volbě i skutečnost, že 

studuje rovněž kroatistiku. 

Práce je dobře rozvržena. Kapitolám věnovaným autoru a jeho dílům předchází 

stručný přehled historie istrijského regionu - faktograficky korektní a vzhledem ke 

komplikovanému vývoji tohoto území také velmi účelný. Podrobněji je přirozeně pojednáno 

období, o němž hovoří Tomizzovy texty. V závěru tohoto oddílu je stručně popsána i 

jazyková situace na Istrii (ajejí ovlivňování politickými peripetiemi). 

Následuje kapitola bio-bibliografická: značně detailní Tomizzův životopis, který je 

podán na pozadí politických a sociálních změn a do něhož jsou začleněny základní informace 

o vývoji Tomizzova díla. Vzhledem k tomu, jak silně jsou témata Tomizzových próz vázána 

na životní "zkušenost'" není tato kapitola jen povinným penzem, ale nutnou bází 

k následujícím analýzám textů. 

Ty jsou náplní dalších kapitol. První blok je věnován Istrijské trilogii, jež se počíná 

Tomizovým mistrovským debutem Materada. Diplomantka zdůrazňuje, že ústředním 

prostorem Tomizzových próz je onen kus istrijského vnitrozemí, v němž autor prožil dětství a 

mládí: téma, kolem něhož se jednotlivá vyprávění točí, je pak téma země. To je pravda, jen 

s tím dodatkem, že pokud jde o Materadu, bylo by asi vhodnější překládat termín "terra" jako 

"půda". V kritických komentářích k Tomizzově první knize se často připomíná blízkost 

Vergova, a to zpravidla vzhledem k chorální kompozici Tomizzova románového obrazu; já 

bych ale řekl, že ještě "vergovštější" je to, jakou roli v příběhu hraje právě "půda". Je to 

znovu dobře známá V ergova "roba", "majetek" jako existenciální fenomén, cosi, co garantuje 

kontinuitu života, co je odkazem předků a pojistkou budoucnosti. Bratři, kteří se přetahují se 

strýcem o půdu, zápasí o tuto rodovou kontinuitu a o tuto budoucnost; ve chvíli, kdy na půdu 



rezignují, musí si opatřit budoucnost jinde. A "terra", k níž se vracejí někdejší vyhnanci v II 

bosco di acacie, užje něco diametrálně jiného: "krajina dětství", "rodný kraj", pouhá 

minulost. 

"Minulost" je také případným názvem kapitoly, která pojednává o "autobiografické" 

tetralogii, jejíž hrdina nese jméno Stefano Markovich. Autobiografičnost je, jak už bylo 

řečeno ajak také diplomantka průběžně připomíná, charakteristickým rysem většiny 

Tomizzových próz, zde se však dosti radikálně proměnila perspektiva, do níž je osobní 

empirie vložena: už nejde o "chorální", relativně bohatě zalidněný obraz, ale o perspektivu 

jednoho individuálního života. Diplomantka nicméně právem zdůrazňuje, že ani v této 

"intimní" verzi Tomizza neztrácí ze zřetele souvislosti mezi individuálním příběhem a 

"velkou historií". 

Další kapitola je věnována ženským hrdinkám a obecně tomu, jak Tomizza líčí citové 

vztahy a jak je u něho tematizována tělesnost. Diplomantka přitom vtahuje do hry další 

Tomizzovy texty: drama Vera Verk, historický román L' ereditiera veneziana, I rapporti 

colpevoli, II sogno dalmata. Rozvedení by si možná zasloužila úvaha o tom, jak se u Tomizzy 

obraz ženy proměňuje v závislosti na venkovském nebo městském kontextu: tam asi 

nejzřetelněji rezonují témata "země", exodu či "minulosti". 

Poslední analýzy jsou soustředěny kolem motivu "návratu". 

V deváté kapitole se diplomantka pokusila zařadit Tomizzu do širšího kontextu. Je 

sympatické, že si uvědomuje labilitu všech používaných nálepek, tersťanstvím či 

středoevropanstvím počínaje a "exodem" konče. Problém je zjevně v tom, že jak pojem 

"terstské", tak pojem "středoevropské" literatury pokrývají příliš heterogenní materiál, 

v důsledku čehož tyto pojmy nemají příliš jasné kontury. Do navržených konfigurací 

"terstských" autorů se Tomizza špatně hodí také proto, že patří kjiné generaci než velké 

"terstské" zjevy, ale ani nevím, proč ho tam cpát, kdyžje v nejlepších textech jednoznačně 

"chorvatsko-istrijský". Seskupovat autory podle tematiky (exodus apod.) je jistě možné - a 

kapitolku o dalších autorech podobného osudu, Bettizzovi, Moriové a Madieriové, pokládám 

za účelnou a cennou -, ale nakonec nelze nevidět, že je to příliš vnějškové hledisko, které 

literárněhistoricky nemá dostatečnou logiku (domyšleno ad absurdum, vytvoříme touto cestou 

skupinu, kde se vedle sebe budou tísnit istrijští Italové, Židé a sudetští Němci). Pokud už 

chceme nějakého autora zařadit do nějakých širších souvislostí, měly by o tom rozhodovat 

formální (stylové) znaky. V tomto ohledu se mi nakonec zdá nejproduktivnější už zmíněná 

připomínka veristického kontextu (jistěže při značně širokém vymezení termínu "verismus"), 

mimo jiné proto, že se jím zajímavě osvětlí jistá hlubinná konzervativnost nejlepších 



Tomizzových textů a jejich souvislost s tím, čemu se jinde a jindy říká "venkovský realismus" 

nebo "ruralismus". 

K celkovému hodnocení: 

Oceňuji, že diplomantka pečlivě pročetla Tomizzovy texty a snažila se velmi 

samostatně nalézt jejich charakteristické invarianty. Oceňuji také, že si našla velmi solidní 

sekundární literaturu a nepohrdla ani diplomovými pracemi, které se zabývaly příbuznou 

tematikou. V první verzi jsem diplomantce vytýkal nedostatečnou koncíznost a soustředěnost 

podání a stylistickou ledabylost; pozoruji, že svůj text skutečně v tomto ohledu vylepšila, ale 

úplně ideální to není. V textu zůstalo také dost překlepů. A ještě jednu poznámku. Zdaleka 

jsem nepřečetl Tomizzovy texty ve stejném rozsahu, ale z toho, co znám, jsem nabyl dojmu, 

že kvalita Tomizzových textů je dost nevyrovnaná. Zatímco Materada - a celá Istrijská 

trilogie - patří podle mne k tomu nejlepšímu, co v Itálii v šedesátých letech vzniklo, už 

romány o Stefanu Markovichovi se mi zd~ií o hodně slabší (zejména některé partie Dove 

tornare jsou až neuvěřitelně řídké, je to jen stylizovaný "deník", kde nevidím žádný "přesah"). 

Dělá to na mě dojem, že Tomizzův talent byl skutečně vázán na zážitek "exodu", a když se 

z tohoto traumatu vypsal, těžko hledal další téma. Vlastně by mě zajímalo, jestli diplomantka 

neměla stejný dojem a jak se ke kvalitě jednotlivých textů staví autoři tomizzovských 

monografií. 

Přes tyto výhrady nicméně práci pokládám za zdařilou a k obhajobě ji samozřejmě 

doporučuji. 
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