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Posudek bakalářské práce  
Fašismus ve vybraných románech Alberta Moravii, 
kterou předložila ing. Veronika Krátká  
na oboru italianistika, ÚRS FFUK, září 2014 
 
 
 
 
 
Třebaže italský spisovatel Alberto Moravia je ve studentských závěrečných pracích 

poměrně často traktovaný, volba Veroniky Krátké zaměřit se na jeho dílo prizmatem 

autorova vztahu k fašismu a toho, jak se tento vztah odrazil v jeho tvorbě, je beze 

sporu dobrá. Téma je to zajímavé a nosné, ale také velice komplexní. Intelektuála 

typu Moravii, pro nějž byl pocit nepatřičnosti, nesounáležitosti či nemístnosti 

setrvalým a bytostným projevem jeho existence, nelze jednoduše zaškatulkovat mezi 

fašisty či antifašisty, marxisty, komunisty, jak se o to literární historie nezřídka 

snažila. Není pochyb o tom, že Moravia se vůči fašismu vymezoval a kritizoval ho ve 

svých dílech (ale bylo by na místě připomenout, že u něj šlo o vymezení vůči jakékoli 

formě diktatury a totalitní moci: píše zejména o fašismu, jelikož s ním měl osobní 

zkušenost). Nelze ho však ale označit za antifašistu, pokud dále neupřesníme, že 

Moravia nikdy nebyl odpůrcem fašismu, který pro své přesvědčení riskoval a trpěl, 

který proti režimu otevřeně bojoval (stačí uvést paralelu s postoji jeho bratranců Nella 

a Carla Rosselliových). Naopak, sama autorka práce dokládá jeho korespondenci 

s Mussolinim (dopis z roku 1941 kvůli cenzuře Maškarády, ale dal by se uvést i často 

citovaný dopis z roku 1938, v němž žádá o možnost psát a publikovat i po přijetí 

rasových zákonů a zdůrazňuje, že je Žid jen po otci…), z níž jasně vyplývá, že 

Moravia o konflikt nestál. Své i blízké kontakty s představiteli režimu také spisovatel 

později nikdy nepopřel. V práci Veroniky Krátké bohužel tato Moraviova nečernobílá 

pozice není příliš přesvědčivě zdokumentována a popsána, spíše je zde tendence k 

zjednodušení. Přitom podle soupisu bibliografie autorka čerpala z kvalitních pramenů 
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(třebaže v práci samotné k nim neodkazuje, nejvíce se opírá o známé práce Elkanna 

a Siciliana, a také o internetové zdroje). Tím nechci říci, že je práce špatná či že 

zadání nebylo splněno, jen předesílám fakt, že výsledek není zcela přesvědčivý. 

 Pokud jde o výběr tří analyzovaných textů a o strukturu práce, připomínky 

nemám. Autorka je soustředila na skutečně reprezentativní prózy (i podle slov 

Moravii samotného), jejichž rozborem lze o komplikovaném vztahu Moravia-fašismus 

leccos zjistit. V úvodu je představen autor stručným medailonem (trochu zbytečně se 

jeví podkapitoly „Díla“ a „Filmová zpracování děl“), poté je nastíněn historicko-

politicko-kulturní kontext a Moraviův vztah k fašismu (rodina, přátelé, cenzura atd.). 

Faktograficky zde žádné chyby nejsou, jen se autorka mohla více soustředit na 

postavení a roli intelektuála ve fašistické společnosti; také postupné „utužování“ 

režimu by se dalo zdokumentovat pečlivěji. Nicméně pokud se Veronika Krátká na 

tomto místě soustředila na osobnost Benita Mussoliniho, je škoda, že s ní pak 

nepracuje dále, hlavně při analýze politického pamfletu Maškaráda, kde je paralela 

mezi Teresiem a ducem jasná.  

 Tím se dostávám k jádru práce: analýze Maškarády, Římanky a Konformisty. 

Zde je problém v nepoměru mezi prostorem věnovaným převyprávění děje a 

rozsahem jednotlivých rozborů. Např. v již zmíněné Maškarádě si autorka sice všímá 

podobností mezi historickými osobnostmi a postavami románu, ale už se postavy 

nesnaží charakterizovat, posoudit, přiložit na jejich jednání nějaké hodnotové 

měřítko. Pak by viděla, že diktátor rozhodně není nejzápornější postava románu, že 

implicitní autor pohlíží stejně kriticky na představitele a spolupracovníky režimu jako 

na jeho nepřátele a revolucionáře (postava Saveria). Pro pochopení pocitů a názorů 

Moravii (či bezradného intelektuála té doby obecně) je pak klíčová postava Saveriova 
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nevlastního bratra Sebastiana, kterou autorka práce vůbec nezmiňuje. Podobným 

způsobem by šlo vytknout nedostatečný ponor i dalším dvěma analýzám. 

 Závěr práce je pak spíše shrnutím již řečeného, chybí nějaký ucelenější 

pohled na obraz fašismu, jež před námi vyvstává  na základě čtení a rozboru tří výše 

zmíněných děl. 

 

 Závěrem: Cíle práce byly naplněny, ale bohužel jen v hrubých rysech, autorka 

se zaměřila často jen na vnější rysy či na faktografii, po literární stránce jsou analýzy 

poněkud povrchní. Jinými slovy: z tématu a materiálu šlo vytěžit víc. Práci však 

nepokládám za odbytou, spíš vidím problém v nedostatku interpretačních nástrojů či 

neschopnosti širšího náhledu, spojování souvislostí. K obhajobě ji proto doporučuji a 

navrhuji hodnotit ji známkou: velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 2. 9. 2014    PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 


