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Posudek bakalářské práce  

Carlo Dossi a Scapigliatura, 

kterou předložila Anna Fajtová 

na oboru italianistika ÚRS FFUK, 

Praha, červen 2018 

 

 

Anna Fajtová věnovala svou práci raným dílům autora, který je v českém prostředí málo 

známý a jehož texty představují originální žánrový a jazykový pastiš, jenž klade na čtenáře i 

na eventuální překladatele značné nároky. Hned úvodem proto musím ocenit její volbu a 

konstatovat, že se s nelehkým úkolem vypořádala se ctí. Nedostatky v práci jsou, ale týkají se 

především roviny stylistické a nedotaženosti formulační; jinak je zřejmé, že Anna Fajtová 

přečetla Dossiho texty poctivě a porozuměla jim. Toto porozumění je ale limitováno její 

čtenářskou zkušeností, která jí bohužel nedovoluje čtení Dossiho v širším literárně-

historickém kontextu. 

Úvodní část práce je faktografické povahy, obsahuje stručnou, ale přehlednou rekapitulaci 

historického kontextu, která ale mohla zahrnout i léta postrisorgimentální, tedy v dobu, kdy 

autoři řazení ke scapigliatuře tvoří a vydávají svá hlavní díla. Poté následuje kapitola 

věnovaná scapigliatuře a jejím autorům. Zde by místo soupisu nejvýraznějších osobností 

scapigliatury (stačilo by soustředit se na milánský, potažmo lombardský okruh) bylo 

užitečnější, kdyby se autorka pokusila lépe vymezit základní společné rysy poetiky 

scapigliátů, jejich vlivy a inspirace – Rabelais a Cervantes (viz s. 11) nepatří k jejich 

zásadním vzorům, více čerpali z autorů svého století, jako jsou Baudelaire, Poe, Nodiere, E. 

T. A. Hoffmann aj. –, a také blíže definovala dualismus v jejich pojetí. To by jí pak pomohlo 

při následujících analýzách dvou vybraných Dossiho děl, jimiž jsou L´Alrieri a La vita di 

Alberto Pisani, aby hledala autorovo místo v kontextu scapigliatury. 

V obou případech Anna Fajtová postupovala metodou tzv. close reading, z textů vybrala 

skutečně ilustrativní citáty, které v zásadě správně přeložila (jen občas se najdou drobné 
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chyby, viz např. „chiusi presto palpebra“ na s. 27 se týká vypravěče, a nikoli jeho malé 

přítelkyně). Je patrné, že při rozboru obou textů se pokouší hledat zejména dualistické prisma 

nahlížení skutečnosti, ale přesvědčivější je až v rozboru druhého díla, kdy se soustřeďuje na 

rozpor jedince a společnosti, ideálu a skutečnosti. Dossiho ironie si všímá, ale spíše ji 

konstatuje, než že by ji zapojila do ucelenějšího pohledu na poetiku scapigliatury a její vztah 

k humoru a ironii. Ovlivnění Sternem je u Dossiho zásadní, jak autorka správně 

poznamenává, ale našel by se v tomto ohledu i vliv Jeana Paula či Baudelaira.  

Jak jsem už předeslala, práci kazí především nedostatky formulační a stylistické. Nebudu je 

zde vypisovat, zmiňuji jen namátkou pár příkladů. Autorka tak třeba píše o revolučních a 

vojenských „vystoupeních“, a má na mysli akce, zásahy; dopouští se chyb v syntaxi: 

„[Rovani] vyzývá básníky, aby svá literární díla sblížili s hudbou a malířstvím, svými 

‚sestrami‘.“ (s. 11) – Hudba a malířství přece nejsou sestry básníků! Nedostatky jsou i 

v morfologii: „Renziho x Renza“ (s. 7), časté jsou záměny přivlastňovacího zájmena „jeho x 

svůj“ (např. s 15)...  

 

Závěrem: Přestože Annu Fajtovou upřímně chválím za to, že boj s Dossiho texty, které mnozí 

studenti bakalářského, ale i magisterského studia vzdávají (není náhoda, že Dossiho jazykový 

pastiš: toskánština, lombardismy, galicismy, anglicismy, latina, vysoký styl i lidová mluva, 

inspiroval C. E. Gaddu), nemohu přehlédnout některé formální nedostatky a interpretační 

limity práce. K obhajobě ji samozřejmě doporučuji, zadání bylo vyhověno, ale vzhledem 

k výše uvedeným připomínkám ji nakonec navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 11/6/2018     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 
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