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DUALISTICKÉ VIDĚNÍ SVĚTA V PRÓZÁCH MILÁNSKÉ SCAPIGLIATURY, 

Ústav románských studií FFUK 

 

Autorka věnovala ve své práci pozornost pozoruhodnému proudu v italské literatuře druhé 

poloviny 19. století, tzv. scapigliatuře. 

V úvodním oddílu podává souhrnnou charakteristiku hnutí na dobovém 

kulturněhistorickém pozadí a představuje jeho protagonisty. Faktograficky je to poměrně 

bohaté, formulace jsou však místy velmi zkratkovité, ledabyle stylizované a v důsledku toho 

zavádějící. Církevní stát nebyl po sjednocení Itálie „dobyt francouzskou posádkou“ (s. 4), 

Ludvík Napoleon bránil papežské území před piemontskou anexí; Garibaldiho dvojí pokus o 

dobytí Říma neměl vládní podporu; Tarchetti „neodešel na vojnu“ (8), ale vstoupil do armády 

(to je rozdíl), v důsledku toho také nebyl do Parmy „vyslán“, ale odvelen; nedal se „pokřtít“ 

na Uga (8), sám se tak překřtil; umřel na tyfus, a jeho „negativní pohled na svět“ s jeho smrtí 

tudíž mnoho společného neměl, Arrigo Boito „během svých let“ (s. 10) vskutku vytvářel 

libreta, ale primární tu byly jeho skladatelské ambice, a tak formulace, že jedno si také 

„osobně zhudebnil“, je poněkud neadekvátní, apod. Na pohled jsou to prkotiny, je toho však 

příliš mnoho, řadu vět si čtenář musí teprve přeložit do správného smyslu. 

 Centrální oddíl (nazvaný trochu překvapivě Stať) je věnován analýzám „dualistického 

vidění“ v dílech autorů scapigliatury. Úvodem se hovoří o Boitově básni Dualismo, jež je 

vskutku jakýmsi manifestem rané scapigliatury. Boitův „dualismus“ je především dualismem 

hmoty a ducha. Odkaz na Descartesa je ovšem poněkud vágní; Boito byl zednář a v jeho 

textech rezonují gnostické představy. Komentář je vůbec hodně povrchní: autorka například 

nepostřehla, že ve verších citovaných na s. 12 lze zahlédnout dualismus symbolického (hudbě 

podobného) a realistického (naturalistického) programu. 

 Další partie jsou věnovány Tarchettimu, zejména románu Fosca. Autorku zaujaly 

především Tarchettiho sondy do paradoxní psychologie románových protagonistů, poněkud jí 



však uniká její vlastní téma: ono „dualistické vidění“, jež je tu dualismem života a smrti, 

stejně jako v povídce Storia di una gamba. 

 Nejlépe v tomto ohledu vycházejí resumé dvou novel Arriga Boita, jež jsou celé 

značně rafinovaně komponované právě na principu binárních opozic, a analýza dvou novel 

jeho bratra Camilla. 

 Překvapivě dobré je italské resumé, kde jsou charakteristiky zkoumaných děl 

zformulovány mnohem lépe než ve vlastním textu. 

 Zadání bylo nepochybně splněno, a proto práci doporučuji k obhajobě. Vypracování 

tohoto zadání je však nevyrovnané a analýzy jsou místy značně povrchní, což nutně ovlivní 

hodnocení práce. 

 

 

Praha, 13. 6. 2011 

       doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 

       oponent 

 


