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LUCIE SUCHAROVOVÉ 

ŽIVOT ŘÍMSKÉ PERIFERIE V PASOLINIHO FILMOVÉ A NARATIVNÍ TVORBĚ, 

Ústav románských studií FFUK 

 

Práce, jíž předložila Lucie Sucharovová, je jedním slovem bizarní produkt a já jsem na 

rozpacích, odkud začít kritiku. 

 Snad od názvu: odlišení filmové a narativní tvorby je přinejmenším nepřesné, neboť 

také Pasoliniho filmy jsou převážně narativní útvary. 

 Podle bibliografie měla diplomantka k dispozici slušnou sekundární literaturu. 

Fakticky ale používá jen životopisnou práci Sicilianovu, a to způsobem, který je naprosto 

neprofesionální. Na s. 12-25 je na Siciliana (popř. Sicilana, s. 12) odkazováno div ne za 

každou větou, jak tam, kde se prostě konstatují fakta, tak tam, kde jsou nám sdělována 

pythická arkána: „Přesvědčení se odráží v kontrastu vědění a vzdělání.“ (13) Fakta ovšem 

nejsou hierarchizována, dozvídáme se všechno možné, ale je to vesměs nepřehledné. 

Stylizace je krajně neobratná, někdy vysloveně komická („Matčinu vášeň se snaží 

zachraňovat malý Pier Paolo“, 13; „Už na škole roste ryzost jeho charakteru“, 13), jinde se při 

nejlepší vůli nedobereme smyslu (10: „Pasolini poukazuje nové zbožnosti v neřestech, 

porušováním přikázání poukazuje na rituálnost.“ 13: „Díky literatuře, zejména pak poezii a 

kultuře, později v Pasoliniho dílech přežívá morální svět drsného, despotického otce, jež (sic!) 

pro něj představuje autoritářství.“ S. 14: „Některé úkoly se odrazily na vytrvalosti, úpornosti a 

perfekcionismu Pier Paola.“ S. 15: „Sleduje potřebu pozvednutí Furlánska a jeho dialektu na 

úroveň veřejně reprezentativní, tedy přímo úměrné jazykové úrovně a rovnocenné mezi 

italštinou a furlánštinou.“ Atd. atd.) 

 Fakta, jež autorka vtahuje do hry, jsou navíc často přenechána k dešifraci čtenáři. Není 

vcelku důvodu, proč mluvit o Pasoliniho bratru Guidovi. Ale když už, tak nelze tvrdit, že se 

dal naverbovat partyzánskými oddíly (dal se k partyzánům dobrovolně), a bylo by namístě 

dodat, že byl zavražděn jinou partyzánskou skupinou, která usilovala o připojení Furlánska 

k Jugoslávii. Kdyby nám toto bylo sděleno, snad bychom dokázali najít nějaký smysl v jinak 

nepochopitelné větě: „Pro Pasoliniho Guidova smrt konkrétně na sporném území, které je 

představováno jazykovou nesrozumitelností, se jeví jako výzva pro jeho lidské a zejména 

společenské jednání a vzájemné porozumění.“ 



 Autorka se zřejmě neseznámila s požadavky na diplomovou práci, a tak v knize téměř 

nenajdeme italské texty. Práce s originálním zněním je ale zásadní podmínkou. Citáty, jež si 

autorka přeložila sama, jsou ovšem někdy ještě nesrozumitelnější než její vlastní promluva. 

Opravdu netuším, co chtěl Siciliano říci, když čtu: „Režim, který předznamenává zásahy 

vyšších sil, respektive represivní tlaky v životě, které P. označuje borghesi, jež zabraňují 

pravdě, aby byla vyjádřena. Tato opravdovost je skutečným projevem lidského těla, a tudíž 

jeho ducha. Tělo, které se však projevuje, hovoří, je to, které zažilo násilí a tím se dožaduje 

slova, které znamená zaklení atd.“ (13) 

 Úhrnem: úvodní kapitoly (zhruba prvních třicet stran) je třeba naprosto zásadně 

přepsat.  

 Pokud jde o vlastní analýzy, jsou lepší, ale i zde mám četné výhrady. Nevidím důvod, 

proč věnovat dvacet stránek dokladům k topografii římských předměstí. A je tu pořád příliš 

apodiktických a přitom povrchních tvrzení, a příliš vět, u nichž není jasné, zda jsou jen špatně 

stylizované, nebo také špatně myšlené. 

V této podobě práci k obhajobě nedoporučuji. 
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