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Lukáš Mathé napsal monografii o Carlu Sgorlonovi, v kontextu současné italské 

literatury méně významném autorovi, jehož prozaické dílo si nicméně zaslouží 

pozornost nejen kvůli svému úctyhodnému rozsahu. 

Diplomant zkoumá Sgorlona v optice regionální literatury, klade si otázku, do 

jaké míry autor naplňuje obecnou definici tzv. regionálního autora. Tuto volbu 

považuji za šťastnou, Lukáš Mathé navíc nepropadá žádné osobní euforii, která by 

ho nutila zvoleného autora přeceňovat a nafukovat regionální vymezení do větších 

měřítek. 

Jeho práce je velice věcná, ukázněná, promyšlená, dobře rozvržená. V úvodní 

kapitola seznamuje čtenáře se Sgorlonovými biografickými daty a s vývojem jeho 

tvůrčí dráhy. Kapitola je cenná už z toho důvodu, že autorova data nejsou běžně 

dosažitelná v literárních slovnících, navíc je v ní jasně doložen formující vliv autorova 

rodného furlanského regionu na jeho "poetiku" a na prisma jeho tvůrčího pohledu. 

V následující kapitole nazvané Tematické roviny diplomat zkoumá konstanty a 

východiska Sgorlonova díla. I zde oceňuji zvolený přístup k analýze textů, neboť 

Sgorlonovo dílo je tak obsáhlé a, jak se mi jeví, do jisté míry i repetitivní, že snaha 

analyzovat jednotlivá díla např. chronologicky by byla úmorná a bez závěrečné 

syntézy dílčích analýz by nepřinesla výsledky. Takto diplomant rozčlenil svou 

pozornost do tří kategorií: prostor, postavy a čas a provedl selekci textů, výběr zúžil 

na díla v jistém smyslu reprezentativní. Vznikající trojrozměrná časoprostorová 
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mřížka obydlená archetypálními postavami (zvlášť zdařilá je podkapitola věnovaná 

"pohostinné ženě", tato typologie se mi jeví, ač nejsem dobrý znalec Sgorlonových 

próz, jako nejsvébytnější) poskytuje dost přesnou představu o autorově fikčním 

univerzu. 

K detailnímu rozboru jednoho konkrétního díla pak diplomant přistoupil ve 4. 

kapitole, kde se zabývá románem Armáda ztracených řek, který je považován za 

vrchol Sgorlonovy tvorby. Zde se potvrzují závěry předložené v předchozí kapitole, 

jak pokud jde o "matrjoškovou" skladbu prostoru, tak i co se lineárního a cyklického 

času příběhu a vyprávění týče. Jsou zde zastoupeny i hlavní sgorlonovské typy 

postav. Zajímavé je zde splynutí protagonisty s pohostinnou ženou, která je hlavní 

hrdinkou románu. Text je zajímavý i z historického hlediska, zpracovává méně 

známou kapitolu evropských dějin 2. světové války, kdy Kozáci obsazují Furlansko, 

které jim Hitler přislíbil jako prozatímní vlast. 

V závěru práce Lukáš Mathé přesvědčivě dokládá oprávněnost řadit Sgorlona 

mezi regionální tvůrce, rekapituluje postřehy a závěry jednotlivých kapitol, vyzdvihuje 

silný etický náboj Sgorlonových próz, naznačuje, ale velmi implicitně, jeho estetické 

limity. Své bádání opřelo sekundární literaturu, nejvíce čerpal z recentní monografie 

Jeana Igora Ghidiny Mito, societa e scrittura nelruniverso romanzesco di C.S. (Udine 

2006). Mathého práce s prameny je zcela profesionální, vlastní překlady úryvků velmi 

dobré, píše kultivovaným, srozumitelným jazykem. Nemám žádné výtky ani výhrady, 

jen bych za svou osobu uvítala diplomantovu větší "otevřenost" či "uvolněnost", a to 

v tom smyslu, že práce je až křečovitě ukázněná a víceméně postrádá hodnocení. 

Přitom způsob jejího rozvržení a metoda přístupu mě utvrzují v tom, že diplomant by 

byl schopen na základě analýzy díla vynést nad autorem "soud" a svůj názor výstižně 
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zformulovat. Jinak je jasné, že pokud Sgorlona ponechává v regionálním kontextu, 

hodnotící význam to má. 

Závěr: Práci hodnotím jako nadstandardní a k obhajobě ji vřele doporučuji. 

/ 
V Praze dne 26. 1. 2009 

oponentka 
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