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Posudek bakalářské práce  

Vývoj tématu mafie v sicilské literatuře od Risorgimenta po současnost, 

kterou předložila Anna Kostková 

na oboru Italianistika ÚRS FFUK, 

Praha, srpen 2018 

 

 

Anna Kostková ve své bakalářské práci zpracovala značně rozsáhlé téma, a to jak pokud jde o 

časový oblouk i korpus textů primární literatury, tak i pokud jde o samo vymezení klíčového 

slova mafie. Podařilo se jí přehledným, i když nezbytně syntetizujícím způsobem postihnout 

hlavní společné rysy literárního obrazu sicilské mafie a zároveň zachytit rozdíly související 

s dynamikou mafie jako společenského jevu i zločinecké organizace. Za to je třeba ji hned 

úvodem pochválit, schopnost stručně, ale výstižně shrnout faktografii, a především udržet 

analýzy celkem pěti děl (jedné povídky a čtyř románů) autorů zastupujících čtyři tvůrčí 

generace od sjednocení Itálie po dnešek není u studentů bakalářského programu 

samozřejmostí. 

Práce je logicky a přehledně vymezena: autorka nejprve vymezuje pojem mafie v širším 

historicko-kulturním kontextu, nezapomíná ani na možné výklady etymologie tohoto výrazu, 

který dnes bohužel zdomácněl v mnoha jazycích, poté se pokouší shrnout vztah mafie a 

literatury z historického pohledu, opírá se zejména o práce Leonarda Sciascii, což je 

v pořádku, ale „mafie a literatura“ je tak široké téma, že by bylo záhodno ho v přehledové 

kapitole rovnou zúžit na vymezení „sicilská mafie a literatura“, které je ostatně tématem jak 

celé práce, tak i výchozího Sciasciova eseje, neboť později analyzovaní autoři: Giovanni 

Verga, Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia a Roberto Alajmo rozhodně nejsou jediní autoři, 

kteří o sicilské mafii přímo, či nepřímo psali. Je např. škoda, že kromě zmíněných autorů 

(někteří by si zasloužili fundovanější představení a pozor na překlep na s. 14: Gaetano 

Savatteri, nikoli Savaretti) – Sciascia jako hlavní pramen bohužel má i své limity –, se 

v přehledu neobjeví autor vynikajícího románu La luna si mangia i morti (1959) a dalších děl 
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s tématem mafie, jímž je rodák z Favary Antonio Rusello (1921-2001), Sciasciův vrstevník a 

také tak trochu konkurent. Upozorňuji na to zejména s ohledem na případný další zájem 

autorky o zvolené téma.  

Malé upřesnění: pro uchopení termínu mafie v sicilském kontextu zásadní text Leopolda 

Franchettiho a Sidneyho Sonnina je hospodářsko-politicko-sociologická zpráva o stavu 

sicilské společnosti v období po sjednocení, je výsledkem jejich nezávislého (a ve své době 

atakovaného a nedoceněného průzkumu, a proto, ač je esej termín se značně širokou střechou, 

k označení díla Sicilia nel 1876 bych jej nepoužívala.  

K  úvodní části bych připojila ještě drobnou výhradu týkající se zdůraznění, že budou 

analyzována díla vzniklá v rozmezí let 1883 –2005. Je sice pravda, že jsou to data vydání 

nejstaršího a nejmladšího traktovaného díla, ale data působí ve formulaci tak, jako by byla pro 

vývoj literárního zpracování tématu mafie něčím zlomová. Bylo by lepší držet se vymezení 

stanoveného už v názvu: od Risorgimenta (z práce pak jasně vyplývá, že sjednocení Itálie 

fenomén mafie posílilo a užití toho výrazu v dnešním slova smyslu se váže právě k této 

dějinné epoše) po současnost (je logické, že pokud se téma v literatuře nadále objevuje, práce 

se pokusí je sledovat až do aktuálního stavu). 

Vraťme se ke struktuře práce: druhou a stěžejní část tvoří rozbory děl výše uvedených autorů.  

Analýzy jsou provedeny citlivě a se zřetelem na zvolené téma. Annu Kostkovou skutečně 

zajímá literární obraz fenoménu mafie a tímto prizmatem téma nahlíží a citlivě zpracovává. 

Nezužuje rozbory na literární sociologii, k čemuž zvolená tematika svádí. To oceňuji 

především. Zejména klasická díla jako je Vergův román Mastro don Gesuado a Pirandellův I 

vecchi e i giovani čte autorka díky tomu nově a objevuje v nich nové, překvapivé akcenty. 

Vyvrací tak tvrzení, že Verga a Pirandello měli spíše tendenci téma mafie zamlčovat.  

Autorka sice správně zdůrazňuje, že u nich je téma zpracováno spíše implicitně, v náznacích, 

ale především u Vergy by měla vzít při hodnocení v potaz i jeho osobní poetiku. Když 
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v závěru (s. 58) uvádí, že Verga mafii „přímo neodsuzuje ani nekritizuje“, vysvětluje to tím, 

že v době vydání díla, o němž hovoří „by to ani nebylo rozumné“. Zaprvé musím oponovat 

tím, že jak se ukazuje (autorka v přehledu zmiňuje i Saviana), není to „rozumné“ ani dnes. A 

zadruhé je na místě klást si otázku, jestli to u Vergy spíš nesouvisí s principy veristické 

metody, v níž je autor neviditelný a vypravěč obvykle splývá s kolektivním vědomím: 

mafiánské chování je tak nahlíženo společností a zde určité náznaky postojů vyčíst lze.  

Chvályhodné je skutečně pečlivé čtení, díky němuž autorka vyvrací Sciasciovo tvrzení, že u 

Pirandella se nikde výraz mafie a mafiánský nevyskytuje.  Pokud dva starší autoři představují 

mafii zejména jako vzorec chování a myšlení, u dvou mladších autorů je explicitně 

znázorněno i propojení mafie a zločinu, oba volí žánr detektivní, který ale, zejména díky 

Sciasciovi získal na Sicílii svoji originální podobu. Detektivka po sicilsku nedodržuje pravidla 

nastavená anglosaskou tradicí, protože pak by přestala plnit svoji hlavní funkci: pravdivého 

obrazu společnosti. 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, formulačně je až na několik lapsů (viz str. 19, 

odstavec od „Kanovník Lupi...“) dotažená, bez prohřešků proti gramatice. Chvat se bohužel 

projevil na častých překlepech, chybách v interpunkci, práce by snesla jazykovou korekturu. 

Vyčetla bych i kolísání mezi skloňování a neskloňováním italských jmen: „Naniho l´Orbo/ 

l´Orba“. Rozsah těchto vad na kráse naštěstí není tak značný, aby se promítl do hodnocení. 

 

Závěr: Práci hodnotím jako samostatnou, dobře zvládnutou a k obhajobě ji plně doporučuji. 

Přes drobné připomínky a s vědomím toho, že šíři tématu nešlo vyčerpat v omezeném rozsahu 

bakalářské práce, hodnotím předloženou práci Anny Kostkové známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 27. 8. 2018     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 
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