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Práce, již předložila Michaela Graeberová, si jistě zasluhuje ocenění. Diplomantka si 

předně zvolila skutečně nosné téma: nejednoznačné přijetí italského sjednocení (1860) na 

italském jihu a následnou nespokojenost s "piemontskou" politikou, takjakje odzrcadlena ve 

velkých textech sicilských autorů, Federika De Roberta, Luigiho Pirandella a Giuseppa 

Tomasiho di Lampedusa. Práce má promyšlenou koncepci: autorka nejprve přehledně (a 

faktograficky korektně) evokuje historické období, které tvoří rámec vybraných textů, v další 

kapitole pak představuje zvolené autory a poté přistupuje k nejobsažnější kapitole, věnované 

analýzám jednotlivých děl. 

V analytické kapitole nejprve určuje časové a prostorové koordináty textů a pak si 

všímá jednotlivých postava epizod, které v těchto textech zvláště výmluvně ilustrují 

postrisorgimentální situaci, zvláště krach - či vyprázdnění - garibaldiovských 

(republikánských) ideálů. Konstatuje, že v personálu zkoumaných románů se často objevují 

postavy, u nichž skepse a hořkost přerůstá v psychickou labilitu, ne-li přímo v duševní 

poruchy. To je jistě dobrý postřeh, a třebaže je dost dobře možné, že tento motiv má i 

sociologické oprávnění (viz zajímavý citát z Camilleriho, kde se upozorňuje na skutečnost, že 

duševní choroby byly na jihu a zvláště na Sicílii mnohem frekventovanější než na severu), 

v analyzovaných textech má spíše symbolickou hodnotu. Domnívám se, že autorka má 

pravdu, když naznačuje, že tento motiv je často poukazem na neřešitelné rozpory, jež 

v důsledku rozpadu starého světa vyvstávaly jak u jednotlivců, tak mezi generacemi. 

Zvláštní pozornost věnuje autorka návratné tezi - která rezonuje všech třech 

zkoumaných románech - o nehybnosti jihoitalského prostoru, o neměnnosti jižanských 

společenských struktur, v postrisorgimentálním období zajišťované mimo jiné rychlým 

převlékáním kabátů. K tomu bych pouze podotkl, že tato teze je sice v těchto románech (a 

později znovu v románech Sciasciových) hodně frekventovaná, ale smysl románových obrazů 



ji vlastně nepotvrzuje: sama hořkost a rozčarování, již pociťují hrdinové těchto textů, a samo 

přesvědčení, že poměry se zhoršily, jsou často signálem toho, že staré struktury jsou de facto 

narušeny a podkopány (a neplatí to jen pro situaci sicilské aristokracie, jakji reprezentuje 

Lampedusův Don Fabrizio) a nové formy jsou krajně neuspokojivé. V poslední analýze 

autorka dokumentuje kritický vztah všech tří autorů k církvi a víře vůbec. 

Úhrnem: diplomantka podala velmi komplexní interpretaci zvolených textů. Práce má 

nadprůměrnou stylistickou úroveň a je vybavena všemi požadovanými náležitostmi. 

Připomínky nemám. Všiml jsem si jen jediné nepřesnosti: na s. 16 je uvedeno, že 

Cavourovým nástupcem byl Alfonso La Mormona, jméno však zní správně La Marmora, a 

ten byl předsedou vlády nikoli po Cavourovi, ale po Ricasolim, Rattazzim, Farinim a 

Minghettim. 

Práci hodnotím jako výbornou a k obhajobě ji samozřejmě doporučuji. 
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