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Posudek diplomové práce bc. Evy Grigeľové 

Židovská pamäť a identita v súčasnej talianskej literatúre, 

předložené na oboru Italianistika ÚRS FFUK v Praze. 

Září 2016 

 

 

Eva Grigeľová se rozhodla zaměřit na současnou italskou prózu a hledat v ní díla, která 

zpracovávají stále zajímavé téma paměti a identity u autorů s židovskými kořeny. To 

vyžadovalo schopnost samostatné práce s širším korpusem textů primární literatury, naopak 

sekundární prameny, o které se mohla opřít, nebyly příliš bohaté: musela využít práce 

obecnějšího charakteru, které nejsou zaměřeny na italský kontext (Hamar, E. Vyprávěná 

židovství), a práce přesahující literárněvědný okruh (Maslowski, Nicolas; Šubrt, Jiří a kol. 

Kolektivní paměť, k teoretickým otázkám). Domnívám se, že v předložené diplomové práci se 

s těmito těžkostmi vyrovnala výborně. Zvolila výrazné a zároveň vzájemně velice odlišné 

autory (Alessandro Piperno, Silvia Ballestra, Elena Loewenthal a Giorgio Van Straten) a 

jejich dostatečně reprezentativní texty (celkem analyzuje šest románů), inteligentně je 

rozebrala a podařilo se jí tak vytvořit dost plastický obraz židovské paměti a identity, jejž lze 

z děl současné italské prózy získat. Téma židovství je v širším povědomí o moderní italské 

literatuře zastoupeno zejména vynikajícími spisovateli Primem Levim a Giorgiem Bassanim; 

práce Evy Grigeľové dokazuje, že toto téma má své další pokračovatele ve druhé a třetí 

generaci Židů či  polovičních Židů.  

 Mezníkem, k němuž se téma židovské paměti v moderních literaturách váže, je 

samozřejmě trauma holokaustu. To je však, jak práce bezpečně dokládá, spojeno i s tématem 

identity: popření židovství jako cena za záchranu života (viz La Seconda Dora Silvie 

Ballestry a Lo strappo nell´anima Eleny Loewenthal). V práci je jasně ukázáno, jakým 

způsobem jsou paměť s identitou nerozlučně spjaty jako spojené nádoby, neboť ztráta či 

deformace jedné z nich vede ke ztrátě či deformaci té druhé.  V práci je také zdůrazněno, že 

většina románů, s nimiž autorka pracuje, vykazuje alespoň některou z typologií ságy, tedy 

žánru, v němž se paměť s identitou neustále proplétají.  

Eva Grigeľová si všímá také toho, že autoři druhé a třetí generace (Piperno, 

Loewenthal) zaujímají negativní postoj k Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu, ne 

však proto, že by se stavěli proti mementu holokaustu, nýbrž protože ho považují za pouhou 

skořápku, vyprázdněnou vzpomínku či náplast na špatné svědomí. V analyzovaných dílech se 
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však objevuje i strategie záměrného zapomínání, amnézie, vzniklá z pocitu studu za to, že se 

předkové či blízcí stali oběťmi holokaustu. V analyzovaných textech se tak na jedné straně 

setkáváme se zdůrazňováním pozice oběti, na straně druhé s jejím odmítáním. Nejvýrazněji je 

to popsáno právě u Piperna a u něj je také nejzřetelnější, že jde o obranný mechanismus 

vytěsnění.   

 Bystrých dílčích postřehů je v práci skutečně mnoho. Některé by si zasloužily hlubší 

rozvedení, např. specifická pozice historické utopie Eleny Lowethal Conta le stelle se puoi, 

ságy židovské rodiny vyprávěné na základě zásadní historické premisy: Mussolini v roce 

1924 umírá. Jaký je vztah paměti k přepisování dějin (nikoli ve smyslu jejich překrucování)? 

Také by se dalo ještě pracovat s estetickým hodnocením kvalit jednotlivých textů, nicméně 

není pochyb o tom, že téma práce je nosné, že  je dobře zpracováno a že prezentované závěry 

jsou přesvědčivé. 

 Do této chvíle jsem ale hovořila zejména o čtvrté až deváté kapitole práce. Kvalita 

úvodní přehledové a historické části, v níž jsou rekapitulovány události v Německou a v Itálii 

vedoucí k diskriminaci židovského obyvatelstva a k přijetí protižidovských zákonů, je o 

poznání nižší. Autorka čerpá ze solidní sekundární literatury, ale ve snaze o stručnost občas 

vytrhává informace z širšího kontextu a výsledkem jsou sporná tvrzení. Stylisticky i 

pravopisně (nedostatky jsou zejména v interpunkci) tato část též pokulhává, objevují se v ní 

anakoluty, špatně skloňovaná vlastní jména, chybná transkripce jmen. Nicméně vzhledem 

k tomu, že těžištěm práce je zdařilá a rozsáhlejší část analytická, v níž diplomantka prokázala 

kvality, jež jsem zmínila výše, a vzhledem k tomu že v historické části nedochází 

k vyloženým dezinterpretacím, rozhodla jsem se přimhouřit nad tímto nedostatkem oči. 

 

Závěrem: Práce je ve vysoké míře samostatná a původní, materiálově bohatá, podnětná, má 

komparativní přesah. Diplomatka projevila schopnost číst texty prismatem zvolené 

metodologické mřížky a vyhodnotit dílčí zjištění. Přestože zejména první třetina práce by si 

zasloužila důkladnou stylistickou revizi, v mém celkovém hodnocení převážily klady. 

K obhajobě práci samozřejmě doporučuji a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 8. září 2016     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce   
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