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Autorka předložené bakalářské práce se rozhodla zaměřit svoji pozornost na velmi významného a 

mnohdy lehce opomíjeného italského spisovatele Itala Calvina, konkrétně na jednu linii jeho tvorby. 

Fantastično se v dějinách italské literatury netěšilo takovému úspěchu jako v jiných zemích, proto 

považuji za velmi důležité a zajímavé zabývat se autory, kteří italský mainstream v tomto smyslu 

narušovali. A tím zajímavější se jeví zkoumání děl, jež nejsou fantastická „prvoplánově“. 

Samotný text kolegyně Lachmanová rozdělila do pěti větších kapitol, které jsou dále děleny 

do podkapitol. V úvodu stanovuje cíl práce a přibližuje problém definice fantastična. Dále uvádí, jaké 

sekundární literatury se při svém bádání držela, a vysvětluje, proč se rozhodla práci rámcovat dvěma 

teoriemi, tedy tou Tzvetana Todorova a jeho kritika Rema Ceseraniho. Po obsahové stránce je úvod 

zpracován přehledně, ale rozhodně by si zasloužil pozornější korekturu. Autorka mimo jiné na několika 

místech zaměňuje jež za jenž (což je problém, který se objevuje v celém textu), používá nesprávný tvar 

přechodníku, a dokonce se zde objevuje i slovo psychoanalitický (sic!), což vše (na jediné stránce) 

působí velmi rušivým dojmem. 

V druhé kapitole už se autorka věnuje samotnému pojmu fantastična. Vysvětluje čtenářům, jak 

rozdílně bývá chápáno a s čím bývá zaměňováno. Následně se zabývá Todorovou teorií fantastična a 

uvádí, do jakých kategorií ho tento autor dělí. Přes Ceseraniho kritiku Todorova pojetí se text plynule 

stáčí k tomuto italskému literárnímu teoretikovi a popisuje, v čem se vůči svému francouzsko-

bulharskému kolegovi vymezuje. Po osvětlení samotného pojmu zaměřuje autorka svou pozornost na 

„ideální žánr“ pro fantastično, tedy na fantastickou povídku. Poté uvádí seznam postupů a témat, jež 

jsou podle Ceseraniho pro modus (tedy nikoli žánr) fantastična charakteristické. Tento seznam je pro 

práci velmi důležitý, protože z něho autorka bude čerpat při analýze jednotlivých povídek. V poslední 

části druhé kapitoly se kolegyně Lachmanová zabývá historickými proměnami fantastična a na několika 

málo stránkách velmi umně přechází od gotického románu až po neofantastično. Autorka se na 

teoretickém poli pohybuje velmi obratně, výklad – přestože stručný – nepůsobí zkratkovitě, a proto 

celou druhou kapitolu považuji za velmi zdařilou.  



Ve třetí kapitole už je pozornost zaměřena přímo na Itala Calvina. Po odsunutí autorova medailonku 

do příloh – mám za to, že mohl být klidně součástí celého textu, ale autorčinu volbu nevnímám jako 

negativní – se autorka zabývá především těmi autorovými životními a kariérními zkušenostmi, které 

můžeme nazírat „fantastickým“ prismatem. Kolegyně Lachmanová se rozhodla zmínit i o Calvinových 

teoretických dílech a stručně nastínit i jeho názor na věc, což vnímám jako velmi pozitivní volbu. 

V následujících podkapitolách pojednává o vztazích fantastična s dalšími mody, konkrétně s 

pohádkovostí, surreálnem a science-fiction. Pojednání o takto příbuzných pojmech může vyústit ve 

zmatečný výklad, autorce se to však dle mého názoru povedlo velmi dobře. 

Následně autorka nejprve krátce představuje dílo Marcovaldo ovvero Le stagioni in città. Z této sbírky 

povídek později vybírá ty, které mají dle jejího názoru fantastické prvky, a zároveň připomíná 

Ceseraniho postupy a témata typická pro fantastično (tedy jen ty, jež se – opět dle jejího názoru – 

pro případ tohoto díla hodí). Na str. 34 se například dočteme: „Posledním narativním postupem 

fantastického modu je smysl pro detail. Calvino se nesoustředí na popis postav, spíše popisuje samotné 

obrazy a předměty, nechává ale velký prostor čtenářově představivosti.“ Zdá se mi, že zmiňovaný 

postup je zde na Calvina „našroubován“ moc násilně a v tvrzení, že Calvino má smysl pro detail a 

zároveň nechává velký prostor čtenářově představivosti, vidím lehký rozpor. Stejně tak mi přijde 

zvláštní tvrzení jen o řádek dál: „Nesoustředění se na popis postav, ale spíše na děj, by mohl být další 

typicky fantastický prvek,“ a i když asi tuším, co tím autorka myslela, ráda bych si vyslechla vysvětlení 

u obhajoby. Poté následuje samotná analýza dvou povídek z Marcovalda, která mě ovšem vůbec 

nepřesvědčila. Přiznám se, že v povídce Il bosco sull’autostrada osobně nevidím žádné fantastické 

prvky. Opět se mi zdá, že autorka nedokázala dostatečně odhlédnout od teorie, do níž se ponořila. Vím, 

že přiznává, že se v textu nevyskytují nadpřirozené jevy, ale onu popisovanou nepravděpodobnost, 

v níž já vidím spíše prvky humoristické a lehce hyperbolické, bych neklasifikovala ani jako podivuhodno, 

ani jako fantastično. Když autorka argumentuje tím, že bychom v textu mohli nalézt Ceseranim 

zmiňovaný postup „doslovné chápání metafory“, jako by sama zapomněla na vlastní větu z 12. strany: 

‚Doplňuje však [Ceserani], že žádný z těchto postupů sám o sobě fantastično necharakterizuje – to činí 

teprve určitá kombinace těchto rétorických a narativních strategií.“ U druhé povídky, La pioggia e le 

foglie, už je výklad o poznání přesvědčivější (tj. výběr povídky pro účely a cíle této bakalářské práce je 

zdařilejší). 

Po analýze dvou povídek z Marcovalda představuje autorka sbírku Le cosmicomiche. Představuje 

zajímavou polemiku o tom, zda řadit povídky do žánru sci-fi a vnímavě uvádí, že by mohly být povídky 

z Cosmicomiche považovány za „pohádky s realistickým nábojem“. A přestože v tomto případě 

nerozporuji, že Cosmicomiche fantastické prvky mají, ohradila bych se proti způsobu, jakým autorka 

interpretuje přítomnost jednotlivých postupů ve zkoumaných dílech. Např. na straně 43 uvádí: 



„Vypravování v první osobě je narativní forma, která se v Le Cosmicomiche rovněž vyskytuje. Qfwfq 

vypráví své zážitky a zkušenosti v první osobě, což dělá jeho příběhy autentičtějšími.“ Opět rozumím 

tomu, jak to autorka myslí, ale v textu svoje pozorování zčásti předkládá tak, jako kdyby se např. ich-

forma automaticky rovnala fantastičnu. V tomto kontextu bych dodala, že je nutné mít na paměti, že 

„ich-forma“ (ale ani kreativní využití slov, vtažení do děje atp.) není nutnou, a už vůbec ne postačující 

podmínkou k tomu, abychom něco mohli klasifikovat jako fantastické. U analýzy následujících dvou 

povídek pozoruji stejný problém. A – přestože opět připomínám, že nerozporuji přítomnost 

fantastických prvků v díle – zdá se, že autorka vybrala ty nejobecnější postupy, o kterých Ceserani 

mluví, a právě jimi argumentuje ve prospěch svojí teze. Z tohoto důvodu považuji analýzu – a stejně 

tak začátek shrnutí, v němž je zmatečně promícháno moderní a tradiční hledisko na věc – za 

nepřesvědčivou. 

V závěru autorka shrnuje učiněné poznatky a na str. 51. si klade správnou otázku: „[…], jestli použití 

určitých narativních postupů a volba určitých témat v díle stačí k tomu, aby byla tato díla označena za 

fantastická,“ s čímž jsem vlastně polemizovala výše. 

 

Přestože mám mnoho připomínek k analýzám zkoumaných textů, teoretické pasáže práce považuji za 

velmi povedené a mám za to, že si autorka načetla poměrně velké množství literatury, proto práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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