
1 

 

Posudek bakalá řské práce Luigi Pirandello a Sicílie, 
kterou p ředložil Václav Sevald 
na oboru italianistka ÚRS FFUK v Praze, 
září 2012 
 

 

 

 

Václav Sevald si pro svou práci vybral zajímavé a nosné téma a podařilo se mu je 

inteligentně zpracovat. Rozhodl se nahlédnout tvorbu Luigiho Pirandella prismatem 

jeho sicilských kořenů, tedy primárně ho zajímalo, zda a jak se Sicílie, její prostředí, 

zvyky a mentalita odrazily v Pirandellově díle. 

 

V úvodu práce se tedy Václav Sevald zamýšlí nad specifiky sicilské povahy a 

odkazuje na Sciasciův termín sicilitudine. O Sciasciovy texty věnované Pirandellovi a 

ostrovu Sicílie se pak opírá i ve zbytku práce, která je nicméně do značné míry 

samostatná a vychází z pozorné četby primární literatury. Sciascia je bezesporu 

dobrá volba, stejně jako Gramsci či Camilleri, jenž ve své pirandellovské biografii 

shromáždil řadu cenných informací o autorově rodině, o jeho dětství a mládí na 

Sicílii. 

Po stručném biografickém přehledu, zaměřeném však pouze – 

 a to bylo rozhodně správné rozhodnutí – na Pirandellův ostrovní pobyt, přichází 

stěžejní část práce tvořená analýzami celkem šesti Pirandellových textů: tří povídek 

(La patente, La giara, sensaci, Giacomino!), dvou divadelních her ( A biritta cu’ 

ciancianeddi, Liolà) a jednoho románu (I vecchi e i giovani). Velmi vhodně je v práci 

propojen vliv veristické poetiky, který bývá v souvislosti s Pirandellovým vztahem 

k Sicílii uváděn často, s humoristickou poetikou, příznačnou pro převážnou část 

autorových děl. Václav Sevald tak postupně, pomocí analýz uvedených textů, 

odhaluje kořeny Pirandellova humoru v rozporuplnosti charakteristické pro Sicílii a její 

společnost, ostrov protikladů. Skoro by se dalo říci, že Sicilan se humoristou (v 

pirandellovském smyslu tohoto slova) rodí. Volba žánrově odlišných textů umožnila 

Sevaldovi poukázat na motivickou provázanost Pirandellovy tvorby, která byla živena 

jeho vlastními zážitky a vzpomínkami víc, než se obvykle soudí (zkostnatělost tradic, 

společenské konvence, tajené či potlačované vášně, pomluvy, pověry). Sicílie se 

v jeho tvorbě objevuje často: krajina, města, městečka, vesnice, moře, sirné doly, 



2 

 

venkovské usedlosti mají reálný a často rozpoznatelný předobraz, stejně jako řada 

literárních postav. Silně autobiografický je pak román I vecchi e i giovani, v němž se 

Pirandello inspiroval nejen historickými událostmi rozčarované postrisorgimentální 

Itálie, ale také osudy a charaktery členů své rodiny či jejích přátel. Pozornost je 

v prácii věnována i Pirandellovu vztahu k agrigentskému dialektu, který se pro 

vyjádření sicilské reality v některých hrách stává klíčovým. 

Václavu Sevaldovi se tak podařilo vytvořit plastický obraz složený 

z Pirandellových děl, do nichž se autorův vztah k Sicílii výrazně promítl. Práce, která 

má všechny formální náležitosti odborné studie, se dobře čte, je napsána živým 

jazykem, jedinou vadou na kráse jsou občasné hrubé chyby: „Giacominovi sestry“ (s. 

33), „ženy udrželi rodinu“ (s. 40) či „nebyli možnosti vzdělání“ (s.44). 

 

Závěr: Práci Václava Sevalda hodnotím jako talentovanou a velice zdařilou, 

k obhajobě ji doporučuji bez výhrad a navrhuji známku výborně. 

 

 

V Praze 5/9/2012    PhDr. Alice Flemrová, Ph. D. 

      vedoucí 

 

 

 


