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Posudek diplomové práce  

Téma Sardinie v poezii Sebastiana Satty, 

kterou předložila bc. Petra Šimková 

na oboru italianistika ÚRS FFUK 

v květnu 2017 

 

 

 

 

 

Petra Šimková se rozhodla svou diplomovou práci věnovat dílu sardského básníka Sebastiana 

Satty, který vstupuje do povědomí italské literární kritiky jen pozvolna, a třebaže se v průběhu 

uplynulých sto let zájem o jeho tvorbu zvýšil, na své zhodnocení teprve čeká. V kontextu 

české italianistiky je pak figurou takřka neznámou, proto je třeba ocenit, že se diplomantka 

rozhodla tuto mezeru vyplnit a s jeho poezií se seznámila v celé její šíři.  

Práce je dobře a přehledně rozvržena a má monografický charakter, mapuje Sattovu 

poezie od juvenilních veršů po posmrtnou sbírku. Čtenáře uvádí i do historicko-kulturního 

kontextu autorova života, neboť jejím tématem je Sardinie jakožto hlavní téma básníkovy 

tvorby. Satta je posléze začleněn do širšího rámce italské poezie fin de siècle a počátku století, 

diplomantka zejména upozorňuje na jeho přiznané vzory: v rané fázi je to především 

Carducci, později se některými tematickými volbami, vzniklými ale i na základě podobných 

osudů (předčasná smrt otce) blíží hlavně Pascolimu, jen okrajově čerpá z D´Annunzia, 

některé inspirace okazují ke krepuskolární poetice (smutek básníka nad mizejícím světem 

minulosti) a jiné lze číst ještě coby rezidua scapigliatury (mladické vzpurné gesto, provokace, 

sociální spravedlnost). Cílem práce však bylo soustředit se zejména na originální prvky 

Sattovy tvorby, těžící jak z ostrovní folklorní tradice, zde je třeba zmínit způsob, jímž pracuje 

se tzv. muttos, improvizovanými orálními skladbami, tak i z básníkovy empirie, zde jde 

zejména o zpracování traumat orcovy a dceřiny smrti.  

Autorka vyděluje celkem čtyři tematické konstanty Sattovy poezie: osamělost, smrt, 

rodinu a sen, jejichž prizmatem pak analyzuje v chronologickém sledu jednotlivé sbírky. 

Vybrané básně čte a rozebírá velmi pozorně, ani při detailních analýzách však neztrácí ze 

zřetele vývojovou linku básníkovy tvorby, takže se jí daří zachytit jeho postupné 

osamostatňování a oprošťování se od velkých vzorů národní poezie. Sattův větší příklon 

k ostrovní tradici z něj totiž nečiní básníka regionálního či snad dokonce provinčního, naopak 

se mu daří skrze rodný kraj, divokou a nepřístupnou sardskou Barbagii, vidět a vyjádřit celý 
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svůj svět. Neustálý pocit osamělosti, který se objevuje jak v básních s osobní tematikou, tak i 

v těch civilních a vztahujících se k sardským  historickým osobnostem či událostem, je 

bytostným výrazem statusu ostrovana, a známe jej i z tvorby řady sicilských autorů.  

Kladně hodnotím závěr práce, který není jen stručnou tečkou či shrnutím, ale 

skutečným pokusem podat ucelený pohled na dynamiku vývoje Sattovy poetiky, tematicky 

jednotné a svým způsobem i monotónní, ale po formální stránce dokumentující autorovy 

snahu dosáhnout samostatného a autentického básnického výrazu. Skutečnost, že dal 

v kontextu italské poezie hlas Sardům a zejména pak obyvatelům Barbagie, činí Sattu 

originálním básníkem, a ne pouhým epigonem Carducciho či Pascoliho. 

Petra Šimková se opřela o kvalitní a velice bohatou sekundární literaturu (její seznam 

bibliografie je úctyhodný a  zaslouží si pochvalu, neboť už jen v rešerších zvolenému tématu 

odvedla velký kus práce), samostatnou kapitolu  pak věnovala i zmapování ohlasů Sattovy 

poezie, její analýzy jednotlivých básní jsou ale vesměs samostatné a zdařilé. Oceňuji i 

komentáře k historickým souvislostem či odkazům (např. k dílům jiných sardských autorů: 

Deledda, Ledda…). S překladem citátů z primární i sekundární literatury se musela popasovat 

sama a až na drobné nepřesnosti to zvládla bez problémů.  

Po stylistické stránce by práce snesla další korekturu, některé formulace jsou trochu 

neobratné, nicméně prohřešky a škobrtnutí nejsou časté: (např.: „Eumenidky vycházeli“, s. 

68; „Aspronimu, jednomu z nejvýznamnějších osobností, s. 59.) 

To jsou však jen drobné vady na kráse, v porovnání s objemem samostatné práce a 

osobním zaujetím, které Petra Šimková pro zvolené téma projevila, zanedbatelné.  

 

Závěrem: Práci hodnotím jako samostatnou, plně zvládnutou a přínosnou. K obhajobě ji 

samozřejmě doporučuji a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2017    PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

       Vedoucí práce 


