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Diplomantka si pro svou práci vybrala téma, které se do popředí zájmu literárních 

historiků dostalo teprve v posledních dvou desetiletích, ač předmětem jeho zkoumání 

je literární obraz událostí starších než jedno století. Zmíněnými událostmi je tzv. 

risorgimento, usilující o národní jednotu Italů a završené sjednocením Itálie v roce 

1870. Michaela Graeberová ve své práci vychází především z monografie /I 

romanzo antístorico italského literárního kritika Vittoria Spinazzoly, v níž je 

risorgimento nahlíženo prismatem významných italských románů jako 

antirisorgimento, tedy kriticky a s důrazem na jeho chyby. Úvodní kapitolu své práce 

věnuje stručnému historickému přehledu, který slouží jako faktografické podloží 

k jádru práce, jíž je analýza tří románových děl, v nichž je sjednocení Itálie 

prezentováno v negativním světle, jako nezdar. Jsou to romány Místokrálové (I 

víceré) Federica De Roberta, Staří a mladí (I vecchi e i giovani) Luigiho Pirandella a 

Gepard (/I Gattopardo) Giuseppa Tomasiho di Lampadusa. Diplomantka zdůrazňuje 

fakt, že všichni autoři jsou Sicilané a že neúspěchy sjednocení Itálie se projevily 

především z ostrovní perspektivy "Jižanů". Ač jednotlivá díla vznikla v časovém 

oblouku téměř sedmdesáti let: Místokrálové vyšli poprvé v roce 1894, Staří a mladí 

v r. 1913 a Gepard roku 1958, nezvolila čistě diachronní přístup, ale zkoumá také, 

jak jsou v nich zpracována témata, jež vyhodnotila jako všem společná: ztráta iluzí, 

rodina, smrt, šílenství, neměnnost, nový pohled na náboženství a církev. Přesto ale 

dochází k závěrům i v chronologické perspektivě: např. se ukazuje, že nejkritičtější 
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postoj k risorgimentu zastával nejstarší z autorů, De Roberto, nejhlubší skepse 

zaznívá z románu Luigiho Pirandella, zatímco u nejmladšího Tomasiho di 

Lampedusa, který už je o dvě generace mladší než jeho románoví hrdinové, se ke 

kritice přidružila i jistá nostalgie, jež obrousila její ostří. V závěru práce pak autorka 

shrnuje dílčí poznatky, které potvrzují oprávněnost užití termínu antirisorgimento 

v souvislosti s literárním zpracováním historického procesu v dílech sicilských autorů. 

Práce je přínosná také díky tomu, že věnuje pozornost románům, které byly 

dost dlouhou dobu literární kritikou nezaslouženě opomíjeny. Do jisté míry to platí o 

všech třech analyzovaných dílech, přičemž skutečně nespravedlivým odsudkem 

trpěli Místokrálové Uako tzv. "menší" prozaik byl do nedávna zaškatulkován jejich 

autor, jehož spisovatelské kvality objevili italští i zahraniční badatelé poměrně 

nedávno) a Staří a mladí (neprávem zařazení mezi méně významná díla Luigiho 

Pirandella). Michaela Graeberovávšak tyto mylné názory ve své práci vyvrací a 

dokazuje, že všechny tři romány představují vrcholná díla, která se vzpírají 

dobovému literárnímu kontextu a jednoznačné interpretaci. 

Diplomové práce je přehledně strukturována, je kompozičně vyvážená, 

autorka nezastírá, že hlavním popudem pro ni byla výše citovaná monografie V. 

Spinazzoly, ale téma zporacovala samostatně a v kontextu české italinistiky jde o 

první pokus uchopit téma nezdařeného sjednocení, s jehož důsledky se Itálie potýká 

dodnes, i téma specifik sicilského života a mentality tímto způsobem. 

Práci považuji za plně zvládnutou a k obhajobě ji vřele doporučuji. 

J 
V Praze dne 16. 5. 2010 

vedoucí práce 
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