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Diplomová práce Evy Grígeľové má dvě části: první část je historickým úvodem a tematizuje 

se tu židovská holokaust, italský antisemitismus s otázka židovské identity, druhá část je 

analytická a jejím tématem jsou čtyři autorské osobnosti, v jejichž díle je židovské téma 

přítomno: Alessandro Piperno, Silvia Ballestrová, Elena Loewnthalová a Giorgio van Straten.  

 Úroveň obou části je značně rozdílná, přičemž potěšující je skutečnost, že podstatně 

zdařilejší je část druhá, která představuje vlastní jádro práce.  

 Začnu touto druhou částí. Diplomantka ji otevírá představením čtyř autorů, které si 

zvolila. Tato část svědčí o tom, že se s autory seznámila skutečně důvěrně: faktografie je 

bezpečná a charakteristiky jejich děl jsou instruktivní. V další kapitole pak diplomantka čte 

jednotlivé texty v perspektivě „židovské identity“. Zjišťuje, že narativní obrazy, které má 

k dispozici, svědčí o tom, že pro protagonisty próz není průzkum jejich „židovské identity“ 

jednoduchá záležitost, že je řízen velmi rozdílnými důvody a že efekt tohoto hledání je 

nejednoznačný. V případě Pipernova hrdiny se dostává do střetu potřeba někam patřit a odpor 

k tradovaným vzorcům židovství, jak je ztělesňují jeho dědeček, jeho otec či 

veleúspěšný podnikatel Nanni Cittadini. V případě Eleny Loewenthal je uvědomění si 

židovských kořenů jedinou cestou k osobní integritě. V případě Ballestrové jde o to, smířit 

identitu dvojí, nežidovskou a židovskou, u van Stratena je důležitá především kontinuita a 

tradice. Následující kapitola toto téma ještě prohlubuje: analýzy se zde zaměřují právě na 

variabilnost prožitku židovství (a zejména prožitku participace na židovském „osudu“), na to, 

jak se tento prožitek proměňuje v čase, jak je závislý na konkrétních životních situacích a jak 

je podmíněn generační zkušeností. 

Tyto kapitoly jsou vesměs bystré, pronikavé a původní. Nejsou orientovány pouze na 

ideové („esejistické“) struktury textů (byť v případě Löwenthalové by si po mém soudu 

zasloužila komentář jistá tezovitost příběhu). Například v analýzách Pipernova románu Con le 

peggiori intenzioni je například zaregistrováno deformující prizma, jímž hlavní hrdina nahlíží 

své okolí a jež umožňuje čtenáři distancovat se od vypravěčovy perspektivy a vidět 



popisované postavy také vlastním pohledem (což je bravurní narativní hra, která z tohoto 

románu dělá skutečný šedévr). 

Zatímco druhá část si zaslouží pochvalu, první část je nepoměrně slabší. Autorka sice 

četla kvalitní literaturu (De Felice, Mosse), ale rozhodně ne dost vnímavě. Tato partie se 

vyznačuje četnými nepřesnostmi, povrchními soudy a přibližnými formulacemi. Na ilustraci 

toho, co mám na mysli, uvádím několik poznámek, převážně k druhé podkapitole v rozsahu 

2,5 strany:  

Pro Německo nekončí válka „příměřím“, ale kapitulací. Jestliže je Německo po roce 

1918 charakterizováno jako „antidemokratické a antimarxistické“, je to více než nepřesné. 

Výmarská republika byla rozhodně až do Hitlerova nástupu demokratickou státní strukturou. 

O antimarxismu vůbec nelze mluvit: komunistům se hned po válce podařilo vytvářet po 

sovětském vzoru republiky rad a sociální demokracie byla vedoucí složkou všech vládních 

koalicí, rovněž první říšský prezident a později říšský kancléř (Friedrich Ebert, 1918-1925, 

1928-1930) byl sociální demokrat. Když se srovnává italská a německá situace, je matoucí 

mluvit o německém „fašismu“. Konferenci ve Wansee nepředsedal Hitler, ale z jeho pověření 

zastupující říšský protektor Čech a Moravy Reinhard Heydrich. Někde, zdá se, jsou jen 

bezmyšlenkovitě přepisovány údaje z pramenů. Říká-li se, že odhad židovských konfiskací 

činil více než 55 mil lir, tj „dnes cez 70 mld“ (s. 16), pak to „dnes“ už zjevně neplatí a bylo by 

záhodno údaj přepočítat na eura. 

Formální úroveň těchto partií je velmi nízká: především interpunkce je ve značném 

rozsahu chybná a občas narazíme na nevykorigovaná místa, kde se například opakují slova.  

Mussolini je překvapivě psán dvěma způsoby, přičemž převažuje podoba Mussollini 

(Mussilliniho na s. 13 nepočítám). Poznámky by měly začínat velkým písmenem a končit 

tečkou. 

Předpokládám, že tato část byla psána ve chvatu a nedostalo se jí už autorské revize. 

Kvalitu práce to však podstatně snižuje. Hodnotím ji známkou velmi dobře. 

 

Praha, 21. 8. 2016 

 

      doc. PhDr. Jiří Pelán, PhD.,   

      oponent 

 

 

 


