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Anna Fajtová zvolila za téma své bakalářské práce u nás nepříliš známého autora –

jednoho z nejoriginálnějších spisovatelů milánské scapigliatury Carla Dossiho; to je samo o 

sobě velmi sympatické. 

Autorka začíná historickým přehledem, vcelku zdařilým, až na pár drobností (italské 

karbonáře nepotlačoval rakouský král Ferdinand IV., ale rakouský císař František II., rozsah 

anexí z roku 1860 byl větší než uvedeno). Dosti zevrubně se tu rekapituluje historie 

risorgimenta, je tu však velmi málo řečeno o prvních postunitárních desetiletích, která právě 

vytvářela rámec životů autorů scapigliatury.  

Následuje přehled „scapigliati“. Chybí ovšem rozlišení mezi Milánem a Piemontem 

(popřípadě jinými regiony) a zejména mezi skupinami, jež vytvářely relativní souručenství, a 

dodatečnými literárněhistorickými přiřazeními. 

Následuje (2) korektní bio-bibliografická kapitola. 

Jádrem práce jsou pak analýzy dvou Dossiho raných prací, souboru próz (nevím, proč 

autorka mluví o románu)    ’Altrieri a „románovějšího“ textu Vita di Alberto Pisani. 

Fajtová se, zdá se, pečlivě s texty (i se sekundární literaturou) seznámila, její výklad je 

však překvapivě neuspořádaný. Začíná se předmluvou, která je ovšem o 13 let starší a je 

psána z velkého odstupu, a pak se mluví o dualismu, ale pro mne neprůhledně: „na jedné 

straně nechce být omezován společností, na té druhé straně je však připraven čelit kritice“ (21), 

„vzpomíná na dětství, které většinou trávil doma pod ochrannými rodinnými křídly, a staví jej do 

opozice k nehostinnému okolnímu světu“ (23). Jádrem kapitoly jsou pak reprodukce všech tří 

próz, „recenze s ukázkami“, vcelku pěkné, ale nepříliš analytické. Přitom se texty přímo nabízejí 

ke stylistickému komentáři, popřípadě k úvaze na téma synkretismu uměleckých druhů, který 

tu Dossi chtěl realizovat. Nemohu nepoznamenat, že některé formulace jsou značně matoucí: 

Amori nevycházejí jako 600 svazků (17), ale v nákladu 600 výtisků; není úplně pravda, že 

Dossi „čerpal své lexikum“ (18), tj. lombardské výrazy, ze slovníku, Dossi milánštinou mluvil 

i psal a v slovnících si patrně jen rozšiřoval slovní zásobu. Některé formulace jsou velmi 



neobratné: „Významnou postavou romantiků byl Alexandr Manzoni a jeho román Snoubenci 

(7). 

Další část práce se týká prózy Vita di Alberti Pisani („stosvazkový náklad“). Metoda 

výkladu je táž, občas jsou dotčeny skutečné problémy, ale znovu vesměs nedostatečně. Není 

přesné tvrdit, že Dossiho styl byl produktem bitvy mezi toskánštinou a lombardštinou (natož 

„toskánštinou a italštinou“, jak čteme na s. 36), ve hře bylo mnohem více: francouzština, 

angličtina, latina. Případný je odkaz na Laurence Sterna, ale inspirací tu nebyl jen on: sám 

Dossi připomíná jako svého mistra také německého sentimentalismu Jeana Paula, evidentní je 

baudelairovská inspirace (splín a ideál). 

V závěru autorka poněkud upřesňuje své pojetí „dualismu“ u Dossiho. Spatřuje jej – 

ne neprávem – v romantické disharmonii se světem, nedaří se jí však zformulovat, v čem je 

tento dualismus nový. 

Závěrem: 

S ohledem na skutečnost, že texty byly přečteny skutečně poctivě, navrhuji známku 

velmi dobře. 
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