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Hned v úvodu bych ráda řekla, že práce, jako je tahle, mě vždycky velice potěší. A to 

proto, že při čtení z ní cítíme, že pro diplomanta nebylo její napsání pouze 

povinností, nutností k získání diplomu, ale že k "úkolu" přistoupil s osobním zaujetím 

a ochotou přesáhnout penzum zadání. O práci Giovanny Giordanové to platí beze 

zbytku. Jak sama uvádí, volba autora byla motivována i osobními důvody. Oceňuji, 

že si přitom dokázala udržet potřebný odstup či nadhled, aby nevytvořila příliš 

subjektivní či zkreslený obraz zvoleného autora a jeho díla. 

Beppe Fenoglio je bezesporu zajímavý a dosud nedoceněný autor, o jehož 

dílo se literární kritika začala zajímat až poměrně nedávno, tudíž se nabízí rozsáhlé 

"neorané pole" pro jeho analýzu a interpretaci. Diplomantka se především pokusila 

osvobodit Fenoglia ze zjednodušující a příliš těsné škatulky "neoreaJisty", což se jí po 

mém soudu podařilo. 

V poměrně rozsáhlém úvodu mapuje italskou poválečnou kulturu "mezi 

neorealismem a existencialismem", aby mohla zvoleného autora zasadit do širšího 

kulturněpolitického kontextu. Zmiňuje autory, kteří svou tvorbou významně zasáhli do 

vývoje italské literatury v časovém oblouku zahrnujícím čtyřicátá až šedesátá léta 

minulého století (Calvino, Vittorini, Sciascia a další). Snaží se blíže vymezit pojem 

italského "neorealismu", aby pak v kapitolách věnovaných Fenogliovi nekonfrontovala 

jeho osobní poetiku pouze s "prázdným" pojmem. 

Dílo Beppeho Fenoglia pak nahlíží prismatem autorova života, dost 

přesvědčivě dokládá značně autobiografické podloží jeho textů. Konkrétně se 



zaměřuje na dvě hlavní témata jeho tvorby: venkova odboj. Témata, která by mohla 

prvoplánově vést k tomu, abychom Fenoglia zařadili mezi neorealisty, ale 

diplomantka velmi podnětně dokazuje, že Fenoglio tato témata, v rozporu s duchem 

a "pravidlem" doby, usilujícím o jejich jakési znárodnění a zobecnění, privatizuje a 

dává jim zcela intimní dimenzi. Diplomantka neodděluje obsahovou a formální 

analýzu Fenogliovy tvorby, soustřeďuje se zároveň i na svérázný jazyk, s jehož 

pomocí autor buduje fikční svět vyrůstající z reálných a konkrétních životních zážitků. 

Samostatná kapitola je pak věnována nedokončenému dílu /I parligano Johnny, 

jehož geneze a jednotlivé verze jsou stále předmětem bádání literárních historiků. 

Fenogliova práce s jazykem v něm vrcholí: první verzi napsal svou "osobní" 

angličtinou, která byla podle všeho jeho vnitřním jazykem, jeho intimním výrazem, 

teprve potom začal dílo upravovat pro italské čtenáře. 

Domnívám se, že se diplomantce podařilo postihnout všechny hlavní rysy 

Fenogliovy poetiky. Především autobiografičnost, nejednoznačnost postava situací, 

nedořečenost, výraznou intimitu jazyka a stylu, který však zároveň ctí epičnost 

vyprávění. Jako velice zajímavá se pak v kontextu moderní italské literatury rýsuje 

postava fenogliovského hrdiny - autorova alter ega, který rozhodně odkazuje 

k postavám literárních inettů známých z děl Sveva, Pirandella, Tozziho, Gaddy a 

jehož příběh zároveň přirozeně překonává dějovou statičnost a stagnující naraci, pro 

tyto autory typickou. Mimochodem Federigo Tozzi je autor, který vytváří zajímavou 

spojnici vedoucí od Vergy k Fenogliovi. Jak diplomatka uvádí v závěru: kritickou práci 

o Fenogliově rozhodně nelze považovat za uzavřenou. 

Jak vyplývá z mého posudku, práci Giovanny Giordanové považuji za velmi 

zdařilou. Vážnější výhrady nemám, snad jen, že po stylistické stránce je úroveň 

práce poněkud rozkolísaná a projevily se v ní i nedostatky v diplomatčině znalosti 



českého pravopisu. Nejsou však natolik závažné nebo časté, aby snížili celkovou 

úroveň práce. Tu hodnotím jako výbornou a k obhajobě ji vřele doporučuji. 

/ 

V Praze 22/1/2007 

oponentka 


