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Posudek diplomové práce 

OlOV ANNY OIORDANOVÉ 

PRÓZY BEPPA FENOOLlA, 

ÚRS FFUK 

Diplomantka si zvolila za své téma dílo Beppa Fenoglia, nejvýznamnějšího epika italského 

odboje, spisovatele, jehož dílu se dostává teprve v posledních desetiletích zaslouženého 

ohodnocení. Úvodem sympaticky uvádí osobní důvody, které ji přiměly, aby se tímto autorem 

hlouběji zabývala. 

Práci otevírá kapitola, v níž je zachyceno kulturně-politické pozadí doby, během níž 

vznikalo Fenogliovo dílo. Z literárněhistorického pohledu je to sezóna neorealismu. 

Diplomantka konstatuje (právem), že neorealismus je obtížně uchopitelný pojem, který navíc 

nebyl zcela nový (vynořil se už ve třicátých létech jako označení pro texty, které 

polemizovaly s kaligrafickou "prosa ďarte"). Podává pak charakteristiky autorů, kteří jsou 

pro poválečnou literaturu reprezentativní, a pravidelně upozorňuje na skutečnost, že jejich 

produkci nelze převést na jednotnou formuli. S tím vším lze souhlasit a svědčí to o pozorném 

čtení (mimo pří ručkové sumarizace). Podotkl bych pouze to, že poválečný koncept 

"neorealismu" byl ve skutečnosti jen v menší míře extrapolován z konkrétních textů, a že to 

byla do značné míry abstraktní konstrukce, opřená o Oramsciho úvahy o "lidové" a "národní" 

kultuře. Autorka sice uvádí, že pro autory poválečného období je charakteristická levicová 

orientace, ale ideologický charakter "neorealistického" programu by si přesto zasloužil hlubší 

analýzu: už proto, že originalita Beppeho Fenoglia (který na první pohled zpracovává typicky 

neorealistická témata: venkova odboj) tkví podstatně v tom, že vypráví své příběhy mimo 

jakékoli ideologické rámce. 

V další kapitole jsou velice plasticky připomenuta fakta Fenogliova života - s dobře 

zvolenými citáty z rodinných svědectví -, načež následuje přehled jeho tvorby (včetně složité 

geneze románu II partigiano Johnny). 
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Korpus Fenogliových textů si diplomantka rozdělila (logicky) podle tematické volby 

na prózy s venkovskou (a mírovou) tematikou a prózy s odbojovou tematikou. Mezi 

"venkovskými" romány vyniká La malora. Analýza tohoto textu je velmi šťastná, autorce se 

po mém soudu podařilo zformulovat to podstatné: hrdina je bolestně připoután ke svému 

kraji, k rodině, k minulosti, není to však fatální podrobenost okolnostem, je to spíše 

sysifovské přijetí "absurdity" existence ("vrženosti" do konkrétní životní situace) - přijetí, na 

němž je možno založit jistou důstojnost. Myslím, že v určité camusovské optice by bylo 

možno číst i Gallesiův příběh z Un giorno di fuoco ("quando si fanno ce rte cose, do po 

bisogna morire", "e stato al gioco"). Velmi zajímavá je pasáž o vlivu piemonštiny na 

Fenogliovu italštinu. 

Další kapitola je věnována odbojové tematice. Texty jsou opět dobře 

charakterizovány: Fenoglio nemoralizuje, stroze líčí podíl násilí v partyzánských životech, 

přítomnost násilí je však znovu chápána jako jedna - možná určující - složka situace, do níž 

jsou lidé vrženi. Dalšími složkami jsou hlad, vyčerpání, ale i touha či žárlivost - city, které si 

hrdinové přinesli z civilního života, a které nová situace nevymazala. 

Samostatná kapitola je věnována románu II partigiano Johnny, nedokončenému textu, 

v němž měl být zjevně soustředěn (autobiografický) materiál, z něhož Fenoglio čerpal 

jednotlivé románové či povídkové obrazy. I zde diplomantka formuluje přesně: "Johnny není 

hrdinou v pravém slova smyslu, nevyhrává a není jako hrdina oslavován. Působí spíš jako 

člověk, který si je vědom svého osudu, porážku předpokládá, a boj s nepřítelem vidí často 

jako předem ztracený. Přesto se však nevzdává. ( ... ) ,Molto probabilmente fininl in un 

pasticcio ma ha da essere faUo.'" (S. 57.) Johnny je zjevně hrdina téhož typu jako Camusův 

Meursault nebo Hrabalův Kain (ten říká: "Vždy jsem upřímně dělal, co mě právě potrefilo."). 

Jako v románech Camusových, ani u Fenoglia není příroda pro člověka spojenec. 

Zajímaváje analýza vlivu angličtiny na Fenogliův text. 

Závěr stručně shrnuje výsledky práce. I zde čteme řadu dobrých formulací: "Fenoglio 

pojal odboj jako osobní a ,soukromou' záležitost. .. Vyjadřoval vždy vlastní stanovisko mimo 

ideologii ... Kolektivní zkušenost nepopíral, ale převáděl ji do individuální roviny ... Odboj se 

stává metaforou lidské existence ... " (S. 68.) Jinými slovy: Fenogliovy romány se vystupují 

z neorealistického rámce a zařazují se zřetelně do proudu existencialistické literatury. 

Oceňuji na této práce především to, že je udělána poctivě. Diplomantka si texty dobře 

přečetla a dokázala ukázat na podstatné motivy a nezpochybnitelnou osobitost Fenogliových 

próz. Došla tak daleko, že je skoro škoda, že za analýzami Fenogliových románů a povídek 

nenásleduje ještě jedna kapitola, která by Fenoglia zařadila do širšího kontextu poválečné 
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(nejen italské) existencialistické literatury (pokusil jsem se tyto souvislosti naznačit). To je 

ovšem jen úvaha: v zadání to nebylo. 

Pokud jde o možné výtky, jsou spíše formálního rázu. Místy text stylisticky 

zaškobrtne, semtam se najdou chyby v interpunkci či překlepy (někdy i brutální: s. 27: "vůdči 

románu", "vydavatelstvým Einaudi"). Ke štábní kultuře patří i jednotné nastavení zarážek. 

Celkově jsem však s prací spokojen a k obhajobě ji plně doporučuji. 
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