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Abstrakt: 

Tématem práce je vývoj tématu mafie v sicilské literatury od sjednocení Itálie po současnost. 

Autorka provádí analýzu děl Zlatý klíč a Mistr don Gesualdo Giovanniho Vergy, román Staří a 

mladí Luigiho Pirandella, Den sovy Leonarda Sciasci a È stato il figlio Roberta Alajma. Na 

základě této analýzy autorka zkoumá, jakým způsobem – pokud vůbec – jednotliví spisovatelé 

zpracovávají ve svých dílech téma mafie, jaké motivy a prvky se v nich opakují. V analýze se 

nezaměřuje pouze na zločinnou organizaci jako takovou, ale také na určitá schémata chování 

odpovídající charakteru jejích členů. V závěru autorka porovnává výsledky dílčích analýz a 

shrnuje, jakým způsobem se zobrazení tématu mafie na základě těchto děl vyvíjí.  
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Abstract: 

The theme of the thesis is the development of the mafia theme in Sicilian literature from the 

unification of Italy up to the present day. The author does the analysis of the works Golden Key 

and Master Don Gesualdo by Giovanni Verga, the novel The Old and the Young by Luigi 

Pirandello, The Day of the Owl by Leonard Sciascia and È stato il figlio by Robert Alajmo. 

Based on this analysis, the author studies how and if the writers compose the theme of the 

mafia in their works, and which motives and elements recur. The author focuses not only on 

the criminal organization itself but also on certain behavioral patterns corresponding to the 

character of its members. In conclusion, the author compares the results of the partial analyzes 

and summarizes how the mafia theme is developed on the basis of these works. 

Key words: 

Italian literature, Sicily, mafia, crime, Verga, Pirandello, Sciascia, Alajmo  



 

 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 7 

2 FENOMÉN MAFIE .............................................................................................................................................. 8 

2.1 SOCIÁLNĚ HISTORICKÝ KONTEXT ..................................................................................................................... 8 

2.2 ETYMOLOGIE .................................................................................................................................................... 8 

2.3 VYMEZENÍ POJMU MAFIE .................................................................................................................................. 9 

2.4 HISTORIE A VÝVOJ .......................................................................................................................................... 10 

2.5 MAFIE A LITERATURA ..................................................................................................................................... 13 

3 TÉMATICKÉ ANALÝZY PRIMÁRNÍ LITERATURY ................................................................................ 15 

3.1 GIOVANNI VERGA .......................................................................................................................................... 15 

3.1.1 La chiave d’oro ...................................................................................................................................... 15 

3.1.1.1 Úvod ................................................................................................................................................................. 15 

3.1.1.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie ........................................................................................................ 15 

3.1.2 Mastro don Gesualdo – Mistr don Gesualdo ......................................................................................... 18 

3.1.2.1 Úvod ................................................................................................................................................................. 18 

3.1.2.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie ........................................................................................................ 18 

3.2 LUIGI PIRANDELLO – I VECCHI E I GIOVANI (STAŘÍ A MLADÍ) ......................................................................... 27 

3.2.1 Úvod ....................................................................................................................................................... 27 

3.2.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie .............................................................................................. 27 

3.3 LEONARDO SCIASCIA: IL GIORNO DELLA CIVETTA (DEN SOVY) ..................................................................... 37 

3.3.1 Úvod ....................................................................................................................................................... 37 

3.3.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie .............................................................................................. 37 

3.4 ROBERTO ALAJMO – È STATO IL FIGLIO (UDĚLAL TO SYN) ............................................................................. 51 

3.4.1 Úvod ....................................................................................................................................................... 51 

3.4.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie .............................................................................................. 51 

4 ZÁVĚR................................................................................................................................................................. 58 

5 RIASSUNTO ....................................................................................................................................................... 60 

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................................... 62 

7 PŘÍLOHA: MEDAILONKY AUTORŮ ........................................................................................................... 64 

7.1 GIOVANNI VERGA .......................................................................................................................................... 64 

7.2 LUIGI PIRANDELLO ......................................................................................................................................... 64 

7.3 LEONARDO SCIASCIA ...................................................................................................................................... 65 

7.4 ROBERTO ALAJMO .......................................................................................................................................... 65 

 

 



7 

 

1 Úvod 

Mafie. Pojem, který vstoupil do povědomí lidí do té míry, že je dnes využíván k obecnému 

označení zločineckých organizací po celém světě. Ve své práci se snažím objasnit původ 

tohoto slova a jeho význam v kontextu života na Sicílii po dokončení procesu sjednocení Itálie.  

V první části práce se budu zabývat právě etymologií samotného pojmu a historií mafie jako 

mocné zločinecké organizace na Sicílii od jeho vzniku až po současnou situaci. Budu se snažit 

nalézt odpověď na otázku, jaké byly příčiny vzniku mafie a posílení jejího vlivu na ostrově po 

skončení Risorgimenta. 

Můj zájem o zločin a mafii spolu se zaměřením mého studia mě přímělo zabývat se tématem 

mafie i z jiného pohledu, než čistě historického a faktografického, a položit si otázku, jak se 

přítomnost mafie odráží v sicilské literatuře. Tímto tématem se budu v teoretické rovině krátce 

zabývat v první části práce. Ve druhé části práce se potom zaměřím na konkrétní příklady děl 

autorů, kteří se na Sicílii narodili, kteří zde žili, a v jejichž dílech je popisována sicilská realita, 

součástí které je i mafie. Prostřednictvím dílčích analýz čtyř románů a jedné povídky se 

pokusím nalézt společné rysy v zobrazení mafie.  

Pro analýzu jsem vybrala díla v rámci období od roku 1883 do roku 2005. Jedná se o román 

Mistr don Gesualdo a povídku Zlatý klíč od Giovanniho Vergy, román Staří a mladí Luigiho 

Pirandella, románu Den sovy Leonarda Sciascii a posledním je dílo È stato il figlio Roberta 

Alajma. V práci budu pracovat s originálním zněním děl i s jejich českými překlady. 

Na základě těchto analýz se v závěru pokusím o charakteristiku vývoje tématu mafie 

v literatuře se zaměřením na způsob, kterým jednotliví autoři fenomén mafie ve své literární 

tvorbě popisují a na hlavní motivy opakující se napříč jejich díly.   
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2 Fenomén mafie 

2.1 Sociálně historický kontext 

Po roce 1796 byl italský poloostrov z převážné většiny pod nadvládou Francie (Benátsko bylo 

po Compoformiu pod nadvládou Rakouska). Právě v této době začínala vznikat první 

společenství, která si dávala za cíl osvobodit Itálii od cizí nadvlády a sjednotit celý poloostrov. 

Proces sjednocení Itálie, který trval od roku 1815 až do roku 1870, je známý pod názvem 

Risorgimento.   

60. léta 19. století jsou často uváděna jako počátek působení sicilské zločinecké organizace 

známé pod jménem mafie, jejíž vznik přímo souvisí s důsledky jen zpola úspěšného završení 

procesu sjednocení Itálie. Situace na Sicílii byla po vyhlášení sjednocené Itálie nestabilní, a to 

po stránce sociální, ekonomické i politické. Jih Itálie – a to nejen Sicílie – se i po sjednocení 

stále cítil jako kolonie pod cizí nadvládou, což napomohlo vzniku a posílení skupin 

organizovaného zločinu, mezi které patří i obávaná sicilská organizace dnes známá pod 

názvem Cosa Nostra, ve svých začátcích označovaná pouze názvem mafie. Z této doby také 

pochází první zmínky o užití slova mafie jako takového.  

2.2 Etymologie 

O původu italského slova mafia, které se stalo pojmem rozšířeným po celém světě, existuje 

hned několik teorií. Leonardo Sciascia ve své eseji „Storia della mafia“ píše, že prvním 

slovníkem sicilského dialektu, ve kterém se slovo mafia objevilo, byl sicilsko-italský slovník 

Antonia Traina vydaný v roce 1868. Podle Sciascii se toto slovo na Sicílii dostalo spolu 

s funkcionáři a vojáky, kteří sem přijeli po pádu Garibaldiho. Připouští ale, že výraz má původ 

v Toskánsku a může vycházet ze slova maffia se dvěma f, které je synonymem pro „bídu“ či 

„úpadek“ (miseria).
1
 

Některé zdroje však tvrdí, že slovo mafie vychází ze sicilského slova mafiusu, v překladu 

„naparovat se“ nebo také „odvážlivec“ či v některých překladech „zločinec“. Toto slovo by 

mohlo mít svůj původ v arabském slově mahyas („chvástání se“) nebo marfud („odmítnutý“). 

Další teorií je, že pochází z jiného arabského slova, a to konkrétně ze slova mu’afab, které 

znamená „osvobozený od zákona“. Sicílie byla v letech 965-1072 Sicilským emirátem, a je 

proto jisté, že arabská slova nebo jejich varianty do jazyka tehdejších obyvatel Sicílie zasáhla. 

Zda je ale tento etymologický původ slova mafie správný se nedá s jistotou určit. Ve 

                                                 
1
 SCIASCIA, Leonardo. La Storia della Mafia. Palermo: Barion, 2013, s. 7 

2
 CAWTHORNE, Nigel. Historie Mafie. Praha: Dobrovský s.r.o., 2016. 
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francouzštině například existuje slovo méfier („dát si pozor“) a středověcí templáři označovali 

Boha Zla jménem Maufer.
2
 

Podle populární legendy je pak údajně slovo mafia akronymem pro „Morte Alla Francia, Italia 

Anela!“, což by v překladu znamenalo něco jako „Itálie si vroucně přeje smrt Francie!“ a 

původ této fráze sahá údajně až do 13. století, kdy byla Sicílie pod nadvládou Francie.  

2.3 Vymezení pojmu mafie 

V roce 1862 napsal herec Giuseppe Rizzotto komedii I Mafiusi di la Vicaria. Právě díky této 

hře se výraz „mafie“ dostává do povědomí veřejnosti a do běžného jazyka. V tomto díle ale 

„mafián“ představuje někoho ctihodného, kdo se odvážně staví proti nespravedlivým veřejným 

institucím, a mafie je zde tak líčena jako něco dobrého, odvážného, co pomůže obyčejnému 

člověku postavit se bezpráví.
3
  

O tři roky později, v roce 1865, se pojem „mafia“ poprvé objevil v oficiálním dokumentu, a to 

v úředním dokumentu napsaném tehdejším prefektem Palerma Filippem Gualtierou. Mafie je 

zde zmiňovaná jako kriminální uskupení a zároveň jako opozice proti nově sjednocené Itálii.
4
 

Není ale vůbec snadné mafii jako takovou definovat.  

La più completa ed essenziale che si può dare della mafia, crediamo sia questa: la mafia è 

un’associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si 

pone come intermediazione parassitaria, e imposta con i mezzi di violenza tra la proprietà e il 

lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato.
5
  

Nejkompletnější a nejzásadnější definice mafie je podle nás tato: mafie je zločinecké 

společenství s cílem nelegálního obohacování vlastních členů, které působí jako parazitující 

zprostředkovatel a pomocí násilí vstupuje mezi majetek a právo, mezi výrobu a spotřebu, mezi 

občany a stát. 

Ať už je kterákoliv z teorií o vzniku slova mafie zmíněných v předchozí podkapitole správná 

(pokud vůbec některá), pojem mafie vstoupil do povědomí lidí natolik, že začal být využíván 

nad rámec původního významu. 

                                                 
2
 CAWTHORNE, Nigel. Historie Mafie. Praha: Dobrovský s.r.o., 2016. 

3
 SCIASCIA, Leonardo. La Storia della Mafia. Cit. dílo, s. 10-11. 

4
 LUPO, Salvatore. Storia della mafia: Dalle origini ai giorni nostri. Roma: Donzelli, 2014. Cit. dílo, s. 15 

5
 Tamtéž, s. 25. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedené  překlady citátů primární i sekundární literatury 

moje.  
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Secondo l’accezione oggi prevalente, mafia corrisponderebbe a criminalità regionale siciliana, 

camorra a criminalità regionale campana; per simmetria i media hanno recentemente introdotto 

un termine analogo per la Calabria, quello di ‘ndrangheta.
6
  

Podle dnes běžně rozšířeného významu, mafie koresponduje s regionální sicilskou kriminalitou, 

camorra s kriminalitou v regionu Kampánie; a kvůli symetrii média nedávno představila 

obdobný termín pro Kalábrii, jímž je ‘ndrangheta. 

V současnosti se označení mafie stalo zastřešujícím pojmem pro zločinecké organizace po 

celém světě. Slovo mafie čteme v souvislosti s různými zločineckými gangy, můžeme slyšet 

např. o japonské mafii, čínské mafii, ruské mafii atd. Původní sicilská mafie začala být známá 

spíše pod názvem Cosa Nostra („Naše věc“). Toto označení bylo až do 90. let 20. století 

spojováno pouze s americkou odnoží sicilské mafie, ale jak zjistil Giovanni Falcone při svém 

vyšetřování, členové mafie na Sicílii jej používali i mezi sebou.
7
 

2.4 Historie a vývoj 

Abychom plně pochopili význam mafie na Sicílii a důvod, proč se tématu mafie věnuje 

přinejmenším okrajově takové množství literárních děl, musíme vymezit alespoň několik 

významných historických milníků, které jsou součástí jejího vývoje.  

Poté, co se v průběhu Risorgimenta v květnu roku 1860 vylodil na Sicílii Giuseppe Garibaldi i 

se svými následovníky, jimž se přezdívalo Rudé košile, stalo se Palermo 7. června oficiálně 

italským městem. Do té doby byla Sicílie coby součást Království obojí Sicílie v rukou 

bourbonské dynastie. Giuseppe Garibaldi však neukončil svou pouť za osvobozením Itálie na 

Sicílii. V následujících měsících pokračoval od jihu kontinentu až do Neapole a v říjnu 

stejného roku následně předal všechna dobytá území italskému králi. K nim patřila jak jižní 

Itálie, tak Sicílie.
8
  

Sjednocení Itálie však zdaleka neprobíhalo bez komplikací a mezi Sicílií a zbytkem italského 

státu panovalo v té době velké napětí. Ministrům ze severu Itálie se nedařilo nalézt na Sicílii 

spojence a v následujících letech se situace příliš nezlepšila. V roce 1862 podnikl Garibaldi 

další výpravu na Sicílii, ze které potom táhl až do Říma. Tehdy však nebyl se svou misí 

úspěšný. Sever, který nedokázal se Sicílií nalézt společné slovo, vyhlásil několikrát po sobě 

stanné právo a pokusil se situaci uklidnit násilnými prostředky. Situace se relativně uklidnila až 

v roce 1876, kdy sicilští politici poprvé vstoupili do koaliční vlády se severem.  

                                                 
6
 LUPO, Salvatore. Storia della mafia: Dalle origini ai giorni nostri. Roma: Donzelli editore, 2004, s. 14. 

7
 Srovnej: DICKIE, John. Cosa Nostra: Dějiny sicilské mafie. Praha: Fortuna Libri, 2009, s. 19. 

8
 Tamtéž, s. Z této knihy jsou čerpány i následující informace v kapitole 2.4. 
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Právě z doby zdlouhavých nepokojů na Sicílii v 60. letech pocházejí první zmínky o sicilské 

mafii. Zakladatelé a aktivní členové této organizace využili chaosu a všeobecné nedůvěry 

k fungování sjednoceného italského státu a pomalu, ale jistě pracovali na rozšiřování svého 

vlivu. Přestože mnozí věřili, že kořeny mafie sahají až do středověku, vznikla sicilská mafie 

v okolí Palerma až společně se sjednoceným italským státem. Tehdy se ještě věřilo, že vymizí 

v momentě, kdy se situace na Sicílii uklidní, a kdy ostrov přestane být tolik izolovaný od 

zbytku Itálie a dožene pokrok krajů na severu. K tomu ale nedošlo.  

Úspěšnému fungování této organizace napomohl i fakt, že téměř po století a půl byla existence 

mafie mnohými lidmi považována za pouhou teorii či mýtus. Zároveň se široká představa o 

mafii jako takové velmi lišila od skutečnosti. V 90. letech 19. století byla mafie velmi 

nebezpečným zločineckým společenstvím, které mělo silné vazby i v politice. Na motivy 

povídky Giovanniho Vergy vznikla v roce 1890 opera Cavalleria rusticana (Sedlák kavalír), 

která sklidila po svém uvedení ohromný úspěch. Toto dílo však pouze umocnilo tehdy panující 

mylnou představu o mafii. „‚Mafie‘ jak ji mnozí vnímali, představovala primitivní smysl pro 

čest a základní kód rytířství (či přeneseně kavalírství), kterým se řídí zaostalí lidé na sicilském 

venkově.“
9
 

Na začátku 20. století začaly vznikat první syndikáty. Do povědomí se v té době dostává město 

Corleone, ve kterém působil Bernardo Verri. Verri byl socialista, který se stal členem mafie. 

V roce 1914 se ale začnou oddalovat jeho představy o jejím fungování a v Corleone tak 

vznikne nový syndikát. Jen o rok později je ale Verri zavražděn, zřejmě kvůli jeho vzepření se 

mafii. Během první světové války se na scéně objevuje Cesare Mori, který zasvětil svou 

kariéru honům na mafiány. V této době se mnoho mafiánů uchyluje do exilu a v Americe 

vzniká odnož sicilské mafie, pojmenovaná Cosa Nostra. Když se v roce 1925 dostala do vlády 

fašistická strana a jen o rok později začala Mussoliniho vláda, získal Cesare Mori úřad prefekta 

v Palermu. Mussolini si dal tehdy za cíl boj proti organizovanému zločinu, který se ale 

postupem času stal spíše politickou hrou než snahou o ochranu obyvatel Itálie.  

Americká frakce Cosa Nostra se postupně zvětšovala a během 2. světové války výměnou za 

imunitu spolupracovala s americkými vojsky. Ti využili jejího kontaktu se sicilskou frakcí 

mafie, která jim ulehčila vstup na ostrov. Po válce se začala ekonomická situace zlepšovat a 

mezi rok 1945 a 1962 panuje jakési klidové období. Mafie měla v té době pod kontrolou 

obchod s drogami, podnikání s realitami i průmysl.  

                                                 
9
 DICKIE, John. Cosa Nostra: Dějiny sicilské mafie. Cit. dílo, s. XVII.  
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V roce 1962 ale období klidu přerušila první mafiánská válka, která trvala dva roky. Válčily 

mezi sebou nová a stará frakce mafie. Na jedné straně stál Salvatore Greco s Lucianem Leggio 

a na straně druhé Angelo La Barbera. Konflikt vyústil v zavraždění La Barbery a výhru 

Salvatora Greca. Kvůli krveprolití v tomto období se ale zvedly nové vlny protimafiánského 

smýšlení, které bylo podpořeno bombovým atentátem v Palermské čtvrti Ciaculli, při kterém 

zemřelo 7 policistů. 

V této době se Luciano Leggio stává hlavou rodiny Corleone, která se pomalu dostává do čela 

všech mafiánských rodin na Sicílii. Naprostá nadvláda této mafiánské rodiny vyústí v roce 

1981 v další mafiánskou válku, která je považována za dosud nejkrvavější období historie 

mafie. Toto krveprolití připomínalo spíše vyhlazování, kdy často přišly o život celé rodiny, byť 

jejich členové třeba ani nevěděli, že některý z příbuzných byl členem mafie a upadl v nemilost.  

Ač je to smutný paradox, bez tohoto krveprolití by dost možná nikdy nedošlo k průlomu, který 

přišel s procesem proti členům mafie, na kterém spolupracovali Giovanni Falcone a Paolo 

Borsellino. Bývalý „Čestný muž“ (Uomo d’Onore) a v té době již odpadlík (pentito) Tomasso 

Buscetta, který v 60. letech uprchl do Spojených států amerických, byl v nepřítomnosti 

obviněn z dvojnásobné vraždy a následně zatčen v Brazílii. Ve chvíli, kdy byl vydán zpět do 

Itálie, se rozhodl, že bude vypovídat proti Cose Nostře. Jediný, s kým byl ochoten mluvit, byl 

právě Giovanni Falcone, který se již tehdy naplno ponořil do vyšetřování zločinů sicilské 

mafie. Díky Buscettovu svědectví, které obsahovalo mimo jiné i organizační rozvržení 

fungování Cosy Nostry jak na Sicílii, tak ve Spojených státech, došlo v případu k průlomu, 

jelikož Falcone mohl konečně nahlédnout do vnitřní struktury organizace. 

K Buscettovi se přidali i další členové mafie, kteří měli v době působení tzv. komand smrti 

strach o svůj život a doufali, že za poskytnuté informace získají od státu ochranu. Falcone tak 

shromáždil celkem 8 607 stran svědectví pro proces, který nakonec v prosinci roku 1987 

vyústil v odsouzení 342 členů mafie
10

. V lednu roku 1992 byl rozsudek definitivně potvrzen.  

V témže roce mafie zorganizovala akt pomsty proti Giovanni Falconemu, na kterého byl 23. 

května spáchán úspěšný atentát. Spolu s ním zemřela i jeho žena a tři policisté, kteří jeli 

v prvním autě kolony jako doprovod. Přes dvacet dalších lidí bylo zraněno. Falconeho 

spolupracovník Paolo Borsellino zemřel 19. července téhož roku, kdy v jeho autě vybuchla 

nastražená nálož a spolu s ním zabila i pět policistů, kteří pracovali jako Borsellinova 

ochranka. Tento rok však pro sicilskou mafii znamenal pád a velké oslabení vlivu, ke kterému 

dochází i nadále. Značnou část obchodů s drogami Cosy Nostry převzala v 90. letech 
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 DICKIE, John. Cosa Nostra: Dějiny sicilské mafie. Praha: Fortuna Libri, 2007, s. XIX. 
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kalábrijská 'Ndrangheta. Přesto, že Cosa Nostra už není ani zdaleka tou mocnou organizací, 

kterou bývala kdysi, nevymizela úplně.   

2.5 Mafie a literatura 

Jak již bylo řečeno, slovo mafie je poprvé použito v názvu divadelní hry I Mafiusi di la Vicaria 

v roce 1862. Leonardo Sciascia ale za prvního mafiána popsaného v literatuře považuje 

postavu z románu La Nana Emanuela Navarra, vydanou v roce 1879. Nepoužívá zde ovšem 

označení mafie nebo přívlastek mafiánský, absence těchto výrazů neznamená absenci 

mafiánských vlastností a prvků.
11

  

Mezi hlavní osobnosti odkazující ve svých dílech na téma mafie, jsou autoři jako Giovanni 

Verga, Luigi Pirandello nebo Tomasi di Lampedusa, se svým románem Gattopardo (Gepard). 

Mafie však nebyla hlavním tématem jejich literární práce, ale spíše nepřímo vyjádřenou 

součástí zachycení života na Sicílii v době, ve které – nebo o které – psali.  

Sciascia ve své eseji Letteratura e mafia (Literatura a mafie) zmiňuje i méně známé autory a 

díla, která by však dle něj neměla být opomenuta. Mezi ty patří například komedie s názvem 

La mafia (Mafie) Giovanniho Alfreda Cesarea, která byla publikována během 1. světové války. 

Mezi postavami této komedie je kromě prefekta, barona či policejního inspektora také postava 

mafiána. Sciascia ale podotýká, že přestože je tato postava jedinou, která je označena za 

mafiána, není jediným mafiánem v příběhu.
12

 

Za významné jsou rovněž považovány romány Luigiho Natoliho, narozeného v Palermu. Ten 

se ve svých dílech věnoval mimo jiné také Sicilanům ve Spojených státech amerických. Do 

určité míry se podle Sciascii téma mafie objevuje ve všech románech tohoto autora.  

Je to právě Leonardo Sciascia, kdo zasvětí značnou část své literární tvorby právě tématu 

mafie, a to v tvorbě jak prozaické, tak esejistické. Nejde však už o nenápadné náznaky mezi 

řádky, jako tomu je například u Vergy, ale o díla zaměřená na mafii jako organizaci, na její 

historii, na důvody jejího vzniku a na její vnitřní fungování. Sciascia není jediný, kdo psal 

eseje na téma mafie. Jednou z nejznámějších je esej napsaná ve spolupráci Leopolda 

Franchettiho a Sidneyho Sonnina, známá pod názvem Inchiesta in Sicilia, vydaná však 

pod titulem La Sicilia nel 1876. V rámci detektivního žánru, kterému se věnoval i Leonardo 

Sciascia se svými romány Il giorno della civetta (Den sovy) nebo A ciascuno il suo (Každému 

co jeho jest), také nemůžeme opomenout dílo populárního sicilského spisovatele Andrey 
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 SCIASCIA, Leonardo. Opere 1971.1983. Milano: Clasici Bompiani, 2003. Cit. dílo, s. 1109. 
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 SCIASCIA, Leonardo. Opere 1971.1983. Cit. dílo, s. 1109. 



14 

 

Camilleriho, z jehož děl dotýkajících se tématu mafie můžeme zmínit například Il cane di 

terracotta (Hliněný pes).  

Mezi současné literáty zaměřující se na téma mafie na Sicílii patří kromě Roberta Alajma, 

jehož román È stato il figlio (Udělal to syn) jsem si vybrala pro jednu z analýz v následující 

kapitole, také žurnalista a spisovatel Gaetano Savaretti. 

Téma mafie v širším slova smyslu se samozřejmě objevuje i v literatuře za hranicemi Sicílie. 

V tomto kontextu by neměli být opomenuti autoři jako Calvino nebo Pasolini. Nejznámějším 

jménem je v současné době v souvislosti s mafií pravděpodobně novinář a spisovatel Roberto 

Saviano, který se ve své práci zaměřuje na neapolskou zločineckou organizaci Camorra. Za 

jeho knihu Gomorra, která vyšla v roce 2006 a ve které se zaměřuje na fungování a praktiky 

zmíněné organizace, mu neapolská mafie vyhrožuje smrtí. Z tohoto důvodu musí žít pod 

neustálým policejním dohledem.   
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3 Tematické analýzy primární literatury 

3.1 Giovanni Verga 

3.1.1 La chiave d’oro (Zlatý klíč) 

3.1.1.1 Úvod 

Leonardo Sciascia napsal o povídce La chiave d’oro (1883; Zlatý klíč), že jde o jednu 

z nejlepších, ale zároveň jednu z nejméně známých povídek Giovanniho Vergy
13

. Poprvé byla 

publikována v roce 1883, a pokud hovoříme o tématu mafie ve Vergových dílech, tato povídka 

by rozhodně neměla být opomenuta. Jak v této povídce, tak v románu Mastro don Gesualdo se 

Verga dotýká tématu mafie a její mentality. La chiave d’oro je jediným Vergovým dílem, které 

se tématu mafie věnuje výslovně.  

3.1.1.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie 

Povídka La chiave d’oro není příliš dlouhá, přesto se v ní skrývá svědectví o existenci mafie již 

v době, kdy byla vydána. Slovo mafie jako takové se zde ovšem neobjevuje.  

La chiave d’oro popisuje události jedné noci a následujícího dne, kdy hlídač olivového sadu 

Surfareddu postřelí, jak tvrdí, jednoho ze zlodějů, kteří se v noci vydali krást plody olivovníků. 

Surfareddu, který má dle slov kanovníka na svědomí už více než jednu vraždu, se obhajuje tím, 

že nebyl prvním, kdo vystřelil, a že pouze chránil půdu, jak je jeho úkolem. Kanovník přichází 

k umírajícímu až následujícího rána, kdy k případu musí být povoláni zástupci zákona, soudce 

a policie. Surfareddu však za svůj násilný čin potrestán není, jelikož se vše vyřeší tím, že 

kanovník uplatí soudce zlatým klíčem (la chiave d’oro), o který si soudce sám nepřímo řekne. 

Jednou z prvních oblastí, do které mafie ve svých začátcích zasahovala, byla oblast 

zemědělská. Právě na tu Verga ve své povídce odkazuje. Přímo zde popisuje násilný způsob 

ochrany soukromého podnikání, které bylo založeno na vlastnictví půdy a identifikováno jako 

socio-ekonomický základ fenoménu mafie na venkově. Surfareddu zde neváhá a volí 

nejnásilnější metodu vyřízení si účtů se zloději, které vyústí ve smrt člověka. Verga se zde 

dotýká i fenoménu vnímání konání násilí jakožto součást zaměstnání: „…z čehož běhal mráz 

po zádech, když to člověk slyšel z úst Surfareddua, muže, který coby hlídač pozemků páchal 

již nejednu vraždu.“
14
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 VERGA, Giovanni. I grandi romanzi e tutte le novelle. La chiave d’oro. Cit. dílo, s. 214: „…che faceva 
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Povídka nejen vyjevuje představu mafie jakožto přetrvávání pozůstatků feudalismu, ale 

poskytuje nám mimořádné svědectví o tajné dohodě mezi představiteli spravedlnosti a 

vlastníky půdy, a to uvedením fenoménu institucionalizace soukromého násilí, jak toho, 

jehož se pravidelně dopouští církevní vlastník půdy, „jakýsi starobylý baron“, jenž brání 

svůj majetek, tak toho páchaného typickým představitelem dravé střední třídy, který používá 

násilí jako práci, jež je prvotní příčinou jeho společenského vzestupu.
15

  

Onofri zde naráží na další prvek mafiánské mentality, kterým je v této povídce naznačené 

fungování justice a spravedlnosti. Jde o zmíněnou dohodu mezi představiteli spravedlnosti a 

vlastníky půdy. Vlastníkem půdy je v tomto konkrétním případě Vergovy povídky kanovník, 

kterému Surfareddu slouží. Když posílá hlídače, aby zmizel a už se nikde neukazoval, 

lamentuje při tom: „Kdo ví, kolik mě tahle věc bude stát…“.
16

 Už v ten moment tuší, že aby 

byla tato záležitost vyřešena, bude do toho muset vložit jisté množství financí. Již v této fázi 

povídky je tedy zřejmý náznak toho, že ať už soudce či policie jsou úplatní i v momentě, kdy 

jde o zabití či vraždu jiného člověka. 

Tato domněnka, kterou ve čtenáři Verga vyvolává, se potvrdí o několik odstavců později. 

Surfareddu byl pouhou najatou silou, aby vykonával zaměstnání ochránce půdy, a proto se 

kanovník obává, že bude z vraždy samotné obviněn přímo on osobně. Soudce naléhá, aby mu 

byl vrah vydán, ať už živý, nebo mrtvý, ale kanovník se zařekne, že o ničem nemá ani tušení. 

Po roztržce se však vše uklidní a kanovník a jeho lidé nabídnou správcům zákona občerstvení, 

jen pár metrů od místa, kde ležel zakopán zloděj, zastřelen pro pár oliv: 

Poi misero la tavola all'ombra del frutteto, pel caldo che faceva, e le donne indussero il 

signor Giudice a prendere un boccone perché cominciava a farsi tardi. La fantesca si 

sbracciò: maccheroni, intingoli d'ogni sorta, e le signore stesse si misero in quattro perché la 

tavola non sfigurasse in quell'occasione. Il signor Giudice se ne leccò le dita. Dopo, il 

cancelliere rimosse un po' la tovaglia da una punta, e stese in fretta dieci righe di verbale, 

con la firma dei testimoni e ogni cosa, mentre il Giudice pigliava il caffè fatto apposta con la 

macchina, e i contadini guardavano da lontano, mezzo nascosti fra gli aranci. Infine il 

                                                 
15

 ONOFRI, Massimo. Tutti a cena da don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia della nuova Italia. Milano: 

Bompiani, 1996. Cit. dílo s. 93-94: „La novella non solo palesa un’idea di mafia come permanenza di residui 

feudali, ma ci dà una straordinaria testimonianza della collusione tra amministratori della giustizia e possidenti, 

non senza indicarci il fenomeno dell’istituzionalizzazione della violenza privata, quella praticata quotidianamente 

da un ecclesiastico possidente, “una specie di barone antico”, per difendere le sue proprietà, e l’altra dovuta a un 

tipico rappresentante dei facinorosi ceti medi che impiegano la violenza come un lavoro, prima causa del loro 

innalzamento sociale.“ Vlastní překlad.  
16

 VERGA, Giovanni. I grandi romanzi e tutte le novelle. La chiave d’oro. Cit dílo, s. 214: “Chissà quanto mi 

costerà questa faccenda…” 



17 

 

Canonico andò a prendere con le sue mani una bottiglia di moscadello vecchio che avrebbe 

risuscitato un morto.
17

  

Pak postavili stůl ve stínu ovocného sadu, protože se udělalo horko a ženy přiměly pana 

kanovníka, aby si vzal též sousto, protože už se připozdívá. Hospodyně se překonala: 

makarony, omáčky všeho druhu a samotné dámy se vytratily z cesty, aby nedělaly u stolu 

špatný dojem. Pan soudce si olízl prsty. Poté úředník odhrnul kus ubrusu a rychle připravil 

deset řádek zápisu s podpisy svědků a vším ostatním, zatímco soudce popadnul připravenou 

kávu a rolníci vše sledovali z dálky, napůl skrytí mezi pomerančovníky. Nakonec vzal 

kanovník do rukou láhev staré moscadelly, která by vzpružila i mrtvého muže.  

Hned další den přijde řešení celého případu. Soudce pošle kanovníkovi list, ve kterém píše, že 

u něj v olivovém sadu ztratil klíč. To je samozřejmě lež, jak je ostatně zřejmé hned 

z následujících několika vět. Kanovník dá zhotovit zbrusu nový zlatý klíč, který soudci daruje, 

načež je celý případ smeten ze stolu: 

- È questa la chiavetta che ha smarrito il signor Giudice? - È questa, sissignore – rispose lui: 

e il processo andò liscio per la sua strada, tantoché sopravvenne il 60, e Surfareddu tornò a 

fare il camparo dopo l'indulto di Garibaldi, sin che si fece ammazzare a sassate in una rissa 

con dei campari per certa questione di pascolo.
18

  

„Je tohle ten klíč, který jste ztratil, pane soudce?“„Ano, pane, je to on,“ odpověděl: a proces 

se pomalu vytratil, takže když přišel rok 1860, Surfareddu se po Gadibaldiho amnestii vrátil 

k povolání hlídače půdy až do doby, kdy se sám nechal zabít kameny ve rvačce s jinými 

hlídači půdy, kterou vyvolal jistý spor kolem pastvin. 

Tímto způsobem je v povídce znázorněno, jak v době, do které Verga povídku zasadil, a také 

v době, ve které Verga žil, fungovala justice a spravedlnost na Sicílii. Pokud měl někdo 

dostatek finančních prostředků, mohlo mu projít všechno a zároveň i ti, kteří měli správně 

zákon hájit, se neostýchali si o úplatek přímo říci, pokud měli příležitost. Povídka končí 

prohlášením kanovníka, který svými slovy ještě podpoří naši hypotézu, že podobné praktiky 

byly považovány za naprosto normální: „Byl to gentleman! Protože místo aby ztratil pouze 

klíč, mě býval mohl nutit, abych hledal také hodinky a řetěz.“
19
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3.1.2 Mastro don Gesualdo (Mistr don Gesualdo) 

3.1.2.1 Úvod 

Mastro don Gesualdo (Mistr don Gesualdo) je druhý román z Vergova cyklu Poražených (I 

vinti) a byl vydán v roce 1889. Opakují se v něm motivy, které jsou typické pro jeho tvorbu: 

majetek, nenaplněná láska a trest za porušení odvěkého řádu a tradic
20

. V následující kapitole 

se budu věnovat tomu, jakým způsobem se Verga v tomto románu dotýká tématu mafie.  

3.1.2.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie 

Román Mastro-don Gesualdo se odehrává v rozmezí od začátku 20. do konce 40. let 19. 

století. V té době byla sice mafie teprve ve svých začátcích, ale Vergův román byl napsán na 

konci 80. let 19. století a vydán v roce 1889, ve kterém již byla mafie skrytou, ale významnou 

součástí běžného života na Sicílii. Mnoho Sicilanů její existenci popíralo či v ní nevěřilo, a ti 

druzí se ji neodvažovali pojmenovat.  

Rino Coluccello a Barbara Pezzotti ve svých knihách obviňují Vergu spolu s dalšími autory, že 

přítomnost mafie na Sicílii ve svých dílech záměrně ignorovali
21

. S tímto názorem se ale 

neztotožňuji. Přestože se Verga v tomto románu zabývá především jinými tématy a nejsou zde 

odkazy na praktiky mafie tak zřejmé jako v povídce La chiave d’oro, i v románu Mistr don 

Gesualdo můžeme jisté prvky odkazující na přítomnost mafie nalézt. Především v chování 

některých postav, které vykazují jisté známky mafiánského chování a mentality.  

Jde o postavy kanovníka Lupiho, barona Zacco a jisté prvky vidíme i v chování a osudu 

manžela Diodaty, Nanniho l’Orbo. Kanovník Lupi i Nanni l’Orbo jsou představeni již v první 

kapitole první části románu. Ten začíná požárem v domě rodiny Traových, ke kterému se 

sběhne celé okolí. Ani jeden z nich není vypodobněn v pozitivním světle. Přestože se zde 

Nanni l’Orbo pouze mihne, hned je označen za ožralu (ubbriacone). V prvních několika 

kapitolách je ale ze všech zmíněných nejvýraznější právě kanovník Lupi, který se do domu 

rodiny Traů vydá jménem baronky Rubierové. Verga ho popisuje v negativním světle, co do 
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vzhledu i do chování: „…tisknul k sobě úzké rty, ale v myších očkách mu hrála zlomyslnost“
 

22
.  

Kanovník Lupi je postavou, která ve čtenáři velmi často vyvolává mnoho otázek a nikdy úplně 

neví, co si o něm má myslet. Téměř vždy, když se objeví na scéně, se zdá, že má něco za 

lubem – a samozřejmě pokud možno něco, co jemu samotnému přinese nějaký zisk. Která, jak 

se zdá, ví o každém ve městě všechno, a proto si ho není dobré znepřátelit. 

„Sono salito al paese apposta per voi!... Ho fatto questa pettata!... È caldo, eh!“ intanto si 

asciugava il sudore col fazoletto. „Ho paura che mi giuochino qualche tiro, riguardo a 

quell’appalto delle strade comunali, signor canonico. Vossignoria che vi fate sentire in 

paese… ci avete pensato? So poi l’obbligo mio!...“
23

 

„Přijel jsem do městečka kvůli vám!... Vyškrabal jsem se nahoru!... Je horko, co!“ a utíral si 

pot kapesníkem. „Bojím se, že mi vyvedou nějaký žertík s nájmem těch obecních silnic, 

pane kanovníku. Myslil jste na to, důstojnosti… vaše slovo přece v městečku něco 

znamená? Vím pak, co je má povinnost!...“
24

 

„Sissignore, eccomi qua!“ rispose noc un sorriso che cercò di fare allargare per tutta la 

faccia scura. – Eccomi qua, come volete voi… ai vostri comandi… ai vostri comandi… 

Però, dite la verità, voi parlate noc diavolo, eh?“ Il canonico finse di non capire: „Perché? 

pel ponte? No, in fede mia! Mi dispiace anzi!...
25

 

„Ano důstojný pane, jsem tady!“ odpověděl s úsměvem, který se snažil rozprostřít po celé 

zachmuřené tváři. „Tu mě máte, jak si přejete… k vašim službám… Ale přiznejte se, že 

chodíte na táčky k ďáblovi, což?“ Kanovník se tvářil, že nechápe: „Proč? Kvůli tomu 

mostu? Ne, na mou duši! Naopak mě to mrzí…“
26

 

„Scusate, don Gesualdo. Io fo l’ufficio mio. Peché vi siete guastato col canonico Lupi?... Per 

l’appalto dello stradone!... per una cosa da nulla… Quello è un servo di Dio che bisogna 

tenerselo amico… Ora soffia nel fuoco coi i vostri parenti… Non voglio dir male di 

nessuno; ma vi darà da fare, caro don Gesualdo!
27

 

„Promiňte, done Gesualdo. Konám svou povinnost. Proč jste se rozešel s panem 

kanovníkem Lupim? ... Pro stavbu silnice! … Pro hloupost… Tohohle božího sluhu musí 
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člověk mít za přítele... Teď fouká do ohně s vašimi příbuznými… Nechci nikoho pomlouvat, 

ale ten vám ještě nadělá starostí, drahý done Gesualdo!“
28 

V prvním úryvku můžeme vidět jeden z příkladů, kdy se kanovník zapojuje do záležitostí, které 

ovlivňují nejen hlavního hrdinu dona Gesualda Mottu, ale také značnou část obyvatel města, 

vzhledem k tomu, že téměř všichni významní lidé z vyšších vrstev jsou příbuzní. Gesualdo zde 

také podotýká, že kanovníkovo slovo něco znamená, na což odkazuje i třetí úryvek. V tom se 

objevuje zmínka o tom, že kanovníka Lupiho by si člověk neměl znepřátelit, protože jeho 

slovo ve městě hodně znamená. V této části románu se kanovník obrátí proti donu Gesualdovi 

právě proto, že Gesualdo už se znovu nechce zaplést do plánů, které spřádá.   

Lupi se přičiní na několika významných událostech v životě dona Gesualda Motty. První z nich 

se týká obecních pozemků. Kanovník Lupi přesvědčí dona Gesualda, aby se o pozemky 

zajímal a aby se zapojil do dražby proti baronu Zaccovi, jemuž do té doby patřily. 

Z následujícího úryvku se dá zřetelně vidět, že vidina vlastního zisku je tím hlavním, co pohání 

motivy nejen kanovníka Lupiho: 

Benissimo! Dividete le terre, fra voi tre… senza liti, senza puntigli senza farvi la guerra a 

vantaggio altrui… A vantaggio di chi, poi?... del comune! Vuol dire di nessuno! Mandiamo 

a monte l’asta… Il pretesto lo trovo io!... Fra otto giorni si riapre sul prezzo di prima; si fa 

un’offerta sola… Io no… e nemmeno loro!... Il canonico Lupi!... in nome vostro, don 

Gesualdo… Ci fidiamo… Siamo galantuomini! Un offerta sola sul prezzo di prima; e vi 

rimangono aggiudicate le terre senza un balocco d’aumento. Solamente una piccola senseria 

per me e il canonico… E il rimanente lo divčete fra voi tre, alle buona… d’amore e 

d’accordo. Vi piace? Siamo intesi?
29

 

„Výborně! Rozdělte si pozemky vy tři mezi sebou… bez hádek, bez osobních truců. Vy se 

budete prát a druhý bude mít z toho prospěch… Kdo z toho bude mít prospěch?... Obec… to 

znamená nikdo! Nechma dražbu dražbou… Nějakou záminku už najdu!... A za týden se 

znova zahájí za původní ceu; podáme jenom jednu nabídku… Já ne… a ani vy!... Pan 

kanovník Lupi!... Jménem vaším, done Gasualdo… Věříme mu… Jsme čestní lidé! Jedna 

nabídka s původní cenou; a půda vám bude přiklepnuta, a nebude vás to stát ani o haléř více. 

Jenom nepatrná odměna pro mne a pro pana kanovníka… Zbytek si rozdělíte mezi sebou, po 

dobrém… v lásce a svornosti. Souhlasíte? Jsme dohodnuti?“
30

 

Don Gesualdo ale tuto nabídku odmítne a dozvídáme se, že přestože se kanovník tváří, že je na 

straně nápadu s rozdělením pozemků, ve skutečnosti stojí za donem Gesualdem, jelikož i on 
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z toho bude něco mít: „To byla rána, done Gesualdo! Vy jste pane lišák!... A vždycky budu mít 

v tom svou polovinu?“ Don Gesualdo uklidnil kanovníka přikývnutím.“
31

 

Další ovlivnění jeho života se týká jeho sňatku. Kanovník je tím, kdo jako první přijde za 

donem Gesualdem s tím, že by se měl oženit s Biancou Traovou. „Chtěl jsem vám tamtou 

záležitostí zajistit příbuzenstvo, které v městě něco znamená… vybranou šlechtu, ale vy se 

tváříte, jako by e vás to netýkalo…“
32

. Přestože Biančina rodina nemá žádné peníze, její jméno 

by umožnilo donu Gesualdovi stát se členem rozsáhlé rodiny žijící v městě, ve kterém se 

odehrává většina příběhu, čímž by získal vyšší postavení ve společnosti. On se bohatým a 

významným člověkem totiž nenarodil, jako většina ostatních postav, které se v příběhu 

vyskytují, ale vypracoval se tvrdou prací z ničeho až k tomu, že se stal jedním z nejvlivnějších 

a nejbohatších lidí v okolí.  

Don Gesualdo stava aspettando, lì davanti al portone, insieme al canonico Lupi che gli 

parlava sottovoce nella faccia: ― Eh? eh? don Gesualdo?... che ve ne pare? ― L'altro 

accennava col capo, lisciandosi il mento duro di barba colla grossa mano. ― Una perla! una 

ragazza che non sa altro: casa e chiesa!... Economa... non vi costerà nulla... In casa non è 

avvezza a spender di certo!... Ma di buona famiglia!... Vi porterebbe il lustro in casa!... 

V'imparentate con tutta la nobiltà... L'avete visto, eh, stasera?... che festa v'hanno fatto?... I 

vostri affari andrebbero a gonfie vele... Anche per quell'affare delle terre comunali... È 

meglio aver l'appoggio di tutti i pezzi grossi!
33

 

Don Gesualdo čekal dole před domovními dveřmi spolu s kanovníkem Lupim, který mu 

potichu a důvěrně domlouval: „Tak co, done Gesualdo?... Co tomu říkáte?“ Ten pokyvoval 

hlavou a hladil si těžkou rukou tvrdý vous na bradě. „Perla děvče! Zná jenom dvě věci: dům 

a kostel!... Šetrná… nebude vás nic stát… Doma jistě není zvyklá utrácet!... Ale je z dobré 

rodiny!... Přinesla by lesk do vašeho domu…. Spříznil byste se s celou šlechtou… Viděl jste 

dnes večer… jak vás radostně vítali. Vaše obchody by letěly na plné plachty… Také ta 

záležitost s obecními pozemky… Je dobré, když se člověk může opřít o významné osoby!“
34

  

Nedovídáme se přesně, co bude mít kanovník Lupi z toho, že přesvědčí dona Gesualda 

k tomuto sňatku, je však jisté, že to nedělá z čisté dobroty srdce. Alespoň ne s přihlédnutím 

k tomu, jakým způsobem je Vergou v románu představen jeho charakter. Již ze začátku románu 

víme, že Bianca měla románek se synem baronky Rubierové, která slíbí Biančině bratrovi, že 
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Biance najde ženicha. Přestože to není v románu explicitně napsáno, je pravděpodobné, že 

kanovníkovo naléhání na Gesualda ohledně Biancy Traové souvisí s tímto slibem baronky 

donu Diegovi. Z toho se dá vyvodit, že kanovník Lupi je někým, za kým obyvatelé města 

můžou přijít, když je potřeba vyřešit nějaký problém. Z mnoha momentů v románu, kde se 

kanovník objeví, se dá odvodit, že umí tahat za nitky na těch správných místech. Obzvlášť, 

pokud z toho on sám má nějaký přínos.  

Pravá povaha kanovníka Lupiho se významně projevuje v poslední části románu v momentě, 

kdy probíhá revoluce roku 1848 a znovu se otevírá otázka obecních pozemků. Ve chvíli, kdy 

mistr don Gesualdo několikrát odmítá další spolupráci s kanovníkem či jeho rady: „Chtěl se do 

toho vmísit kanovník Lupi, odvolávaje se na staré přátelství. Ale Gesualdo mu odpověděl: 

„Děkuji vám! Tisíceré díky, pane kanovníku! Stačilo mi to jenom jednou! Nechci 

zneužívat…“
35

, obrátí se kanovník proti němu, začne o něm šířit pomluvy: „Šetřil na chuděře i 

při zádušních mších za spásu její duše! Vím to určitě. Byl jsem v sakristii. Když nemá srdce 

ani k vlastní krvi!...“
36

, aby se o několik stran později opět objevil u nemocného dona Gesualda 

jako přítel, který se mu pouze snaží pomoci. 

Proprio! Era risoluto di fare uno sterminio. Per fortuna irruppe nella stanza il canonico Lupi, 

e gli si buttò addosso senza badare al rischio, spingendolo e sbatacchiandolo di qua e di là, 

finché arrivò a strappargli di mano lo schioppo. ― Che diavolo! Colle armi da fuoco non si 

scherza! ― Aveva il fiato ai denti, il cranio rosso e pelato che gli fumava come quando era 

giovane, e balbettava colla voce rotta: ― Santo diavolone!... Domeneddio, perdonatemi! Mi 

fate parlare come un porco, don asino! Siamo qui per salvarvi la vita, e non ve lo meritate! 

Volete far mettere il paese intero a sacco e fuoco? Non m'importa di voi, bestia che siete! 

Ma certe cose non bisogna lasciarle incominciare neppure per ischerzo, capite? Neppure a 

un nemico mortale! Se coloro che sinora si sfogano a gridare, pigliano gusto anche a metter 

mano nella roba altrui, siamo fritti!
37

 

Docela tak! Byl rozhodnut vraždit. Naštěstí vrazil do místnosti kanovník Lupi, začal s ním 

cloumat a mávat sem a tam nedbaje nebezpečí, až se mu podařilo mu vyrvat pušku z rukou. 

„K čertu! Se střelnými zbraněmi se nežertuje!“ Těžce oddychoval, z lysé a růžové lebky se 

mu kouřilo jako za mlada a blekotal přerývaným hlasem: „U všech čertů!... Pane Bože, 

odpusť mi! Nutíte mě mluvit jako prase, pane osle! Jsme tady, abychom vám zachránili 

život a vy toho nezasluhujete! Chcete, aby celé město bylo vydrancováno a spáleno? Čert 
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vás vem, jste hlupák! Nesmíme připustit, aby se některé věci začaly, ani žertem, rozumíte? 

Ani smrtelnému nepříteli! Jestliže dnešní křiklouni dostanou chuť na cizí majetek, jsme 

v koncích!“
38

 

Samotný plán na získání pozemků i za předpokladu, že dojde k porušení zákonů, které chtějí na 

Sicílii nově nastolit, by se dal považovat za jistý náznak praktik mafie, jakožto organizace 

osob, které se spolčují za vidinou vlastního prospěchu a zároveň touží po kontrole jak nad 

hmotnými statky, tak nad lidmi, kteří jsou závislí na jejich dobré vůli.  

Stefano Pignataro ve svém článku o mafii v literatuře
39

 označuje postavu Nanniho l’Orbo za 

typického „picciotta“, kterého potkal špatný konec v okamžiku, kdy překročil stanovené meze. 

Původně se výraz „picciotto“ používal na Sicílii k označení chlapce, jako synonymum ke slovu 

„ragazzo“. Od 90. let 20. století však získal i přenesený význam a je používán jako označení 

pro člena mafie stojícího na nejnižších příčkách její hierarchie. 

V chování Nanniho l’Orba je možné nalézt jisté prvky chování, které jsou označovány za 

typické pro členy mafie. Především pak svým chováním vůči donu Gesualdovi, který mu 

vyhoví vždy, když Nanni přijde s prosbou o další pozemky či o nějakou jinou laskavost. Zda 

toto propojení Giovanni Verga zamýšlel či nikoliv, je těžké jednoznačně určit, ale vzhledem ke 

konci, který tuto postavu v knize potkal, dá se jisté propojení předpokládat. Nanni l‘Orbo 

zemře především z toho důvodu, že neumí odhadnout, ve kterých situacích si něco nechat pro 

sebe: „Především je nutno ucpat ústa Nannimu Sirotkovi… Rozumně… něco mu strčit… ale 

nikomu neuškodit, to se samo sebou rozumí!... Spravedlnost…“
40

, říká mladý baron Rubiera 

v rozhovoru s donem Gesualdem o obecních pozemcích. Ten měl nejspíš skutečně na mysli 

pouze nějaký úplatek, Nanni je však opravdu umlčen, a to navždy, ve druhé kapitole čtvrté 

části románu kulkou z pušky: „Když mistr Titta zaslechl po dvou minutách ránu z ručnice, řekl 

si: ‚Tuhle dostal kmotr Nanni.‘“
41

 

Tu mu jednoho večera uštědří Gerbido, pravděpodobně najatý na vraždu Canalim kvůli 

neshodám, které měli kvůli obecní půdě:  
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 „… e lui [Nanni l’Orbo] correva in piazza … a difendere la causa della pověra gente nella 

quistione di sprtirsi i feudi del comune, ciascuno il suo pezzetto, come voleva Dio, e quanti 

figliuoli ogni galantuomo aveva sulle spalle, tante porzioni! Egli conosceva anche per filo e 

per segno tutti i maneggi dei pezzi grossi che cercavano appropriarsi le terre. Una volta 

attaccò una gran discussione su quest’argomento con Canali, e andò a finire a pugni, adesso 

che non era più tempo delle prepotenze e ognuno diceva le sue ragioni.“
42

 

[Nanni Sirotek] … hájil právo chudých lidí na obecní pozemky: každý nechť dostane svůj 

kousek podle vůle boží a každý ať dostane tolik dílů, kolik má krků na živení! Znal také 

zevrubně všechny pletichy velkých pánů, kteří se pokoušeli si tu půdu přivlastnit. Jednou se 

pustil o tom do velké hádky s Canalim: skončilo to rvačkou, protože už skončila doba 

násilnictví a každý mohl svobodně říci, co si myslí.
43

 

V této části se dozvídáme, že Nanni l’Orbo se rád chvástal vším, co věděl o druhých, až ho to 

nakonec stálo vlastní život. Ať už skutečně znal „pletichy všech velkých pánů“ kolem obecní 

půdy, či se tím pouze chlubil, představoval pro tyto pány jisté ohrožení. Výměna názorů 

s Canalim se mu proto stala osudnou. Vyřizování účtů tímto způsobem nebylo v té době na 

Sicílii nic zcela výjimečného, a i promítnutí této stránky života na sicilském venkově se dá 

považovat za odkaz na násilnické – mafiánské praktiky té doby. 

Poslední z postav, které jsem zmínila v souvislosti s mafiánskými rysy chování, je baron 

Zacco. Ten se v románu nevyskytuje tak často a ani se neprojevuje tak výrazně, jako kanovník 

Lupi, přesto jsou zde jisté prvky podobného chování čitelné. Obecní pozemky, které jsou 

jedním z hlavních témat románu, vždy patřily Zaccově rodině. Nyní je na ně však vypsána 

dražba, do které se zapojí don Gesualdo. Zaccovi se nelíbí už jen ta představa, že pozemky, 

které vždy patřily jeho rodině, se vůbec draží. Je odhodlán, že je získá zpět pro svou rodinu a 

zdá se, že se spojuje s notářem Nerim, aby toho dosáhl. Zacco však boj o pozemky prohraje. 

― Tutta opera del canonico Lupi!... Ora mi cacciano fra i piedi anche mastro-don Gesualdo 

per concorrere all'asta delle terre comunali!... Ma non me le toglieranno! dovessi vendere 

Fontanarossa, vedete! Delle terre che da quarant'anni sono nella mia famiglia!
44
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„To všecko je práce kanovníka Lupiho!... Teď mi házejí pod nohy i mistra dona Gesualda, 

aby mi konkuroval při dražbě obecních pozemků!... Ale ty mi z rukou nedostanou! I 

kdybych měl prodat Červenou studni, uvidíte! Půda, která je čtyřicet let v mé rodině!“
45

  

Baron Zacco se vždy snaží vplížit do přízně lidem, jejichž pomoc by mohl využít, případně u 

kterých má nějaké postranní úmysly, které by rád uskutečnil. Nebo možná proto, že nikdy není 

na škodu získat přízeň mocných a bohatých lidí. „‚U všech čertů, to je dobré!‘ zvolal Zacco, 

který hledal každou příležitos, aby se zalíbil.“
46

  

Ale podobně jako kanovník Lupi, i baron Zacco velmi často mění svou loajalitu. Je jediným 

z příbuzných, kdo pravidelně navštěvuje dona Gesualda a nemocnou donu Biancu.  

Zacco era il solo parente che si rammentasse di loro nella disgrazia, dacchè avevano fatto 

società per l'appalto dello stradone, tornati amici con don Gesualdo. Egli veniva ogni giorno 

insieme a tutta la famiglia, la baronessa impresciuttita e ubbidiente, le figliuole che 

empivano la camera, stagionate, grasse e prosperose che sfidavano le cannonate.
47

 

Jediný Zacco z celého příbuzenstva se na ně rozpoměl v jejich neštěstí, protože se s donem 

Gesualdem zase spřátelil, když si společně pronajali stavbu silnice. Přicházel každý den 

s celou rodinou, s baronkou, zestárlou a poslušnou, s dozrálými, tlustými a kvetoucími 

dcerami, které naplňovaly celou místnost a byly by vzdorovaly i dělostřelbě.
48

 

Kromě toho, že v této části románu znovu vyvstane otázka obecních pozemků, které před lety 

Gesualdo získal do svého držení, má baron Zacco v mysli i další plán. Byl by totiž rád 

přesvědčil dona Gesualda, aby se oženil s jednou z jeho dcer, což mu dává okatě najevo 

nedlouho poté, co jeho žena Bianca zemře a v momentě, kdy i sám Gesualdo je nemocen. 

„Jediný přítel, který mu zůstal, byl baron Zacco. A lidé říkali, že se tváří jako přítel z nějakého 

osobního zájmu, že má v hlavě nějaký záměr.“
49

 O pár řádků dál se o tomto záměru dozvídáme 

více, když do Gesualdova domu bere stále s sebou dceru Lavinii. „Ostatně teď už nic 

nepotřebujete, když tu teď máme moje děvče.“
50

 

 Toto považuji za znak naprosto pohnuté morálky a ukázky toho, jak narušené jsou zde vztahy 

k druhým lidem. Zacco s Gesualdem ani trochu nesoucítí, naopak se hamižně snaží dostat se 
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přes dceru k Gesualdovu majetku. Když dá Gesualdo jeho ženě jasně najevo, že o sňatek 

s jejich dcerou nestojí, obrátí se, stejně jako kanovník Lupi, proti němu.  

― Signore Iddio, me ne accuso e me ne pento! L'ho durata fin troppo con colui! Mi pareva 

una brutta cosa abbandonarlo nel bisogno... in mezzo a tutti i suoi nemici... Non fosse altro 

per carità cristiana... Ma via! è troppo... Neanche i suoi parenti possono tollerarlo, 

quell'uomo! Figuratevi! neanche quello stolido di don Ferdinando!... Si contenta di non 

uscire più di casa pur di non essere costretto a mettere il vestito nuovo che gli ha mandato a 

regalare il cognato... Sin che campa, avete inteso? Quello è un uomo di carattere! Infine sono 

stanco, avete capito? Non voglio rovinarmi per amore di mastro-don Gesualdo. Ho moglie e 

figliuoli. Dovrei portarmelo appeso al collo come un sasso per annegarmi?
51

 

„Pane Bože, vyčítám si to a lituji toho! Vydržel jsem to s ním až příliš dlouho… Pipadalo mi 

hanebné ho opustit v tísni, s nepřáteli na všech stranách… Už aspoň z křesťanské lásky… 

Ale dost, už toho bylo příliš… toho člověka nemohou snést ani vlastní příbuzní! Představte 

si! Ani ten blázen don Ferdinando!... Raději nevychází z domu, aby si nemusil obléknout 

nové šaty, které mu poslal švagr darem… Pokud bude na světě, rozumíte? To je charakter! 

Mám toho zkrátka dost, rozumíte? Nemám v úmyslu se zničit z lásky k panu mistru 

Gesualdovi. Mám ženu a děti. To ho mám nosit na krku jako kámen, abych se s ním 

utopil?“
52

 

Nikdo z příbuzných Gesualda nikdy pořádně nepřijal jako sobě rovného. Vypracoval se 

z ničeho až na společenskou úroveň ostatních a dokonce se oženil se šlechtičnou, aby toto 

postavení utvrdil sňatkem, ale právě to, že se stal bohatým podnikatelem díky vlastní tvrdé 

práci a poctivosti, mu nikdy nebylo odpuštěno. Nikdo nikdy neocenil nic, co Gesualdo udělal 

pro druhé, naopak se proti němu právě kvůli těmto činům otáčeli zády. Gesualdo umírá sám, 

opuštěný, v domě své dcery, možná až symbolicky na rakovinu, která otrávila jeho tělo, stejně 

jako lidé v jeho okolí otrávili jeho duši.  
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3.2 Luigi Pirandello – I vecchi e i giovani (Staří a mladí) 

3.2.1 Úvod 

Román I vecchi e i giovani (Staří a mladí) začal poprvé vycházet v časopis Rassegna letteraria 

v roce 1909. Jako celek byl potom poprvé vydán v roce 1913.
53

 Jedná se o realistický 

historický román, jehož příběh se odehrává na Sicílii na začátku 90. let 19. století. Podle 

románu byla v roce 1979 natočena a odvysílána stejnojmenná pětidílná televizní minisérie. 

3.2.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie 

První část příběhu se odehrává převážně ve městě Agrigento na Sicílii a v jeho okolí. Mezi 

hlavní protagonisty románu patří sourozenci Lauretanovi a jejich příbuzní, jejichž vztahy jsou 

poznamenány revolucí roku 1848 a událostmi roku 1860, které vedly k dokončení procesu 

Risorgimenta a tím ke sjednocení Itálie. Do kontrastu jsou zde postaveni ti „staří“, kteří se sice 

zapříčinili o sjednocení Itálie, ale země zůstala v rozkladu pro generaci mladou. Postavy, které 

se v příběhu vyskytují, pochází z různých sociálních vrstev, jsou různých politických názorů a 

přesvědčení. V období, ve kterém se román odehrává, také dochází ke vzniku dělnické strany a 

posilování socialistického hnutí, což je jedním z hlavních témat románu.  

Sciascia o Pirandellově díle napsal:  

Další mafiáni pocházejí z Pirandellova díla: převážně spojeni s jejich volebními hrami a 

převážně v románu Staří a mladí; nikdy však neoznačeni jako mafiáni. Pokud si 

nevzpomínáme špatně (nebudeme znovu číst celého Pirandella, abychom si byli jistí), 

termíny mafie a mafián se na stránkách agrigentského spisovatele nikdy neobjevují.
54

  

V tomto se ale Sciascia na stránkách své eseje Letteratura e mafia mýlí. Přestože je téma mafie 

v tomto románu vyjádřeno převážně implicitně, pomocí činů a charakterových rysů postav, je 

zde označení mafie několikrát použito. Podobně jako u Vergova díla je ale i zde potřeba si věci 

spíše domýšlet, než spoléhat na konkrétní a přímé odkazy na tuto organizaci. Zároveň se 

v románu Staří a mladí objevuje několik postav, jejichž činy a charakter odpovídají jistému 

vzorci či charakteristice mafiánského chování.  
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Slovo mafie v Pirandellově románu padne celkem čtyřikrát, a to již v první části románu 

v rozmezí přibližně čtyřiceti stran a znovu se zde již neobjeví. Pokaždé je mafie zmíněna 

v souvislosti s kandidaturou na poslance Roberta Auritiho, syna národního hrdiny Štěpána 

Auritiho, který v roce 1860 padl v bitvě u Milazza. Sám Robert se tehdy jako dvanáctiletý 

chlapec Garibaldiho tažení za osvobození Itálie zúčastnil. Nejsou zde však nijak dále rozvíjeny 

podrobnosti o mafii na ostrově, Pirandello se nezabývá jejím fungováním, neodkazuje na 

konkrétní události, v nichž má prsty mafie. Všechny zmínky mají spíše nádech nepodložených 

teorií postav, než nějakých jasně daných faktů. Přesto už samotný fakt, že je zde slovo mafie 

použito, naznačuje, že Pirandello neignoruje, ale naopak odkazuje na její přítomnost na Sicílii.  

— Ma che dice, avvocato? — proruppe Marco Prèola, scrollandosi dalle spalle quel lungo, 

faticoso discorso, col quale Capolino, senza parere, aveva voluto dare un saggio delle sue 

attitudini politiche. — Se sono andati a prenderlo alla stazione quattro mascalzoni, 

studentelli dell'Istituto Tecnico? se sono arrivate in paese la mafia e la massoneria, 

capitanate da Guido Verònica e da Giambattista Mattina? Non c'è più dubbio, le dico! È 

venuto per le elezioni.
55

 

„Ale co to povídáte, pane doktore?“ vyrazil ze sebe Marek Préola, setřásaje s ramenou ten 

dlouhý a únavný projev, jímž chtěl Capolino jakoby vyjádřit svůj politický postoj. „Copak 

mu nešli na nádraží naproti čtyři hulvátci, studující na Technickém institutu? Copak 

nevstoupila do kraje mafie a zednářství pod velením Guida Veròniky a Giambattisty 

Mattiny? Už není pochyb, povídám vám! Přijel na volby!“
56

 

— Per carità, signora mia, per carità, non dica codeste cose, che sono orribili in bocca a lei! 

Le lasci dire ai sobillatori che, senza volerlo, fanno il giuoco dei clericali! Scusi, Canonico; 

ma è proprio così! Quattro mascalzoni ambiziosi che seminano la discordia per assaltare i 

Consigli comunali e provinciali e anche il Parlamento; altri quattro ignobili nemici della 

patria che sognano la separazione della Sicilia sotto il protettorato inglese, uso Malta! E c'è 

poi la Francia, la nostra cara sorella latina, che soffia nel fuoco e manda denari per trar 

partito domani di qualche sommossa brigantesca, ispirata dalla mafia!
57

 

„Proboha, drahá paní, neříkejte, proboha, tyhle věci, které vypadají hrozně ve vašich ústech! 

To nechte šičům, kteří hrají nevědomky do rukou klerikálům! Odpusťte mi, pane kanovníku; 

ale je to vskutku tak! Několik ctižádostivých hulvátů rozeštvává lid, aby útočil na místní a 

krajské úřady a dokonce i na parlament; a několik jiných hanebných nepřátel vlasti sní zase 
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o odtržení Sicílie, která se má dostat pod anglický protektorát po vzoru Malty! A pak je tu 

ještě Francie, naše drahá latinská sestra, a ta fouká do ohně, posílá peníze, aby zítra 

vytloukla kapitál z nějaké zločinné vzpoury, vyvolané mafií!“
58

 

— Monsignor Montoro? — Già. Mi disse di avvertir Vostra Eccellenza che oggi, nel 

pomeriggio, con l'ajuto di Dio, verrà qua, per parlare, suppongo, delle prossime elezioni. Eh, 

— sospirò, intrecciando le dita e scotendo le mani così giunte, — 116 pare che il diavolaccio 

maledetto si senta prudere le corna… Guerra, guerra… tempesta! Ho sentito che sono 

arrivate da Palermo, per richiamo, dicono, del canonico Agrò, due certe gallinelle d'acqua… 

già! due famosi galoppini al comando dell'alta mafia e della famigerata banda massonica… 

un tal Mattina, un tal Verònica…
59

 

„Monsignore Montoro?“ „Tak. Sdělil mi, abych oznámil Vaší Excelenci, že dnes odpoledne 

přijde, dá-li Bůh, sem, aby si s vámi promluvil, asi o příštích volbách. Eh,“ povzdechl si, 

spínaje ruce a potřásaje jimi, „zdá se, že zatraceného ďábla svědí rohy… Válka… válka… 

bouře! Slyšel jsem, že kanovníkovi Agròvi přijely z Palerma dvě volavky, říká se, že byly 

povolány… tak, tak! Dva známí poskokové ve službách vysoké mafie a zlověstné zednářské 

bandy… jakýsi Mattina a jakýsi Verònica…“
60

 

— E perché no? — domandò severo don Ippolito. — Che probabilità di vittoria può aver 

l'Auriti? Che conta l'Agrò? — Ma… dicono… la prefettura… e don Iluminato grattò la 

guancia raschiosa. — Non è base! — ribatté subito il principe. — L'abbiamo veduto nelle 

elezioni comunali. — Già, già… — si rimise don Lagàipa. — Però… la mafia in campo, 

adesso… la polizia favoreggiatrice… tutte le male arti… dicono… e deve arrivare… non so, 

un pezo grosso… un deputato… Selmi, mi par d'avere inteso…
61

 

„A proč ne?“ zeptal se přísně don Hypolit. „Jakou může mít Auriti naději na vítězství? Jakou 

váhu má Agrò?“ „Ale… říká se… prefektura…“ a don Illuminát se poškrabal na drsné tváři. 

„To není rozhodující!“ namítl ihned kníže. „Viděli jsme to při obecních volbách.“ „Tak tak,“ 

vzdával se don Lagàipa. „Ale teď… vytáhla do boje mafie… policie jí drží palce… všecky 

nedovolené rejdy… povídá se, že má přijet jakési velké zvíře… ani už nevím… poslanec… 

zdá se mi, že jsem zaslechl, že jakýsi Selmi…“
62 

Do souvislosti s mafií je v těchto úryvcích postaveno hned několik postav. Konkrétně jde o 

Guida Verònicu a Giambattistu Mattinu, kteří přijeli z Palerma podpořit Auritiho kandidaturu, 

stejně jako další zmíněný poslanec Konrád Selmi. Další postavou uvedenou v souvislosti 
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s mafií je kanovník Agrò. Ten je osobou, která pozvala do města Verònicu a Mattinu, aby 

pomohli v boji za zvolení Roberta Auritiho, který má sice podporu vlády, ale podporu občanů 

si potřebuje získat. Fakt, že se snaží protlačit do vlády mladého Auritiho a způsob, jakým je 

zde tento proces popisován, může být odkazem na snahu mafie získat vliv ve vysoké politice. 

A pokud nejde přímo o odkaz na organizaci jako takovou, můžeme zde vidět prvky 

mafiánského chování právě v té snaze prosadit svého kandidáta s postranními úmysly.   

Non credeva affatto che Roberto Auriti potesse vincere, quantunque sostenuto dal Governo; 

ma quel suo Vecchio venerato – che ancora intorno all'avvenire della patria s'illudeva come 

un fanciullo – gli aveva imposto di recarsi a Girgenti a combattere per l'Auriti; sapeva che 

questi, più che per le premure del Governo, s'era piegato ad accettare la lotta per la spinta del 

vecchio statista; ed eccolo a Girgenti. Tanto per non venir meno al dovere, rispondeva ora 

all'invito dell'Agrò, d'un canonico, lui che amava i preti quanto il fumo negli occhi. C'era; 

bisognava che s'adattasse. Non ostante però la sfiducia con cui s'era lasciato andare a quella 

impresa elettorale, si sentiva alquanto stizzito nel vedersi messo ora alla pari con un Mattina 

qualunque, appajato con costui nella piccola congiura che il canonico Agrò pareva volesse 

ordire.
63

 

Naprosto nevěřil, že by Robert Auriti mohl zvítězit i s podporou Vlády; ale ten jeho uctívaný 

Stařec – který měl dosud chlapecké iluse o budoucnosti vlasti – mu nařídil, aby se odebral 

do Girgenti a bojoval za Auritiho; věděl, že Robert se dal pohnout k tomu, aby přijal boj 

spíše na popud starého státníka než z přání vlády; a teď je v Girgenti. Vyhověl teď pozvání 

kanovníka Agrò pouze proto, aby dostál povinnosti, třebaže měl kněze rád jako kouř 

v očích. Tak to bylo; teď se musí přizpůsobit. Ale přes všecku nedůvěru, s kterou se nechal 

vtáhnout do toho volebního podniku, cítil jakýsi vztek, když viděl, že je postaven na roveň 

jakémusi Mattinovi a že se s ním účastní malého spiknutí, jež, jak se zdá, osnuje kanovník 

Agrò.
64

  

Matka Roberta Auritiho, donna Kateřina Lauretanová, se snaží přesvědčit svého syna, aby 

nekandidoval, odkazujíc na nečestnou, zkorumpovanou vládu, která může za problémy na 

ostrově. 

„Non voglio, non posso ammettere che tu sia venuto qua in nome del Governo che ci regge. 

Tu non hai rubato, figlio, non hai prestato man forte a tutte le ingiustizie e le turpitudini che 

qua si perpetrano protette dai prefetti e dai deputati, non hai favorito la prepotenza delle 
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consorterie locali che appestano l'aria delle nostre città come la malaria le nostre campagne! 

E allora perché? che titoli hai per essere eletto? chi ti sostiene? chi ti vuole?“
65

 

„Nechci a nemohu připustit, žes sem přišel ve jménu té vlády, která nám vládne. Ty jsi 

nekradl, chlapče, ty jsi nepodporoval všecky ty nespravedlnosti a hanebnosti, k nimž tady 

došlo za podpory komisařů a poslanců, ty jsi nedržel ruku nad zpupností místních 

politických klik, které otravují vzduch našich měst jako malarie otravuje vzduch našeho 

venkova! Proč jsi tedy přišel? Jaký důvod máš pro to, aby tě volili? Kdo tě podporuje? Kdo 

po tobě volá?“
66

 

Robert ve volbách nezvítězí a vrátí se zpět do Říma, kde ho však žádné štěstí nečeká. Dostane 

se zde do problémů kvůli bankovnímu skandálu vládnoucích politiků. Poslanec Konrád Selmi 

si před nějakou dobou vypůjčil peníze na Robertovo jméno a tyto dluhy v druhé části románu 

vyplouvají napovrch, a přestože Robertovi samotnému se žádné špinavé peníze do rukou 

nedostaly, vše vyústí v jeho zatčení a Selmiho sebevraždu. Korupce a finanční podvody nejsou 

v této době ničím ojedinělým. I zde je odkazováno na nečestné fungování vlády a úřadů. 

Obvinění proti nim vznese Julius Auriti, Robertův bratr v rozhovoru s ministrem Františkem 

D’Atri: „Ale ne, Excelence,“ vzbouřil se znova Auriti. „Soudní úřady mají v rukou pouze to, 

co jim chtěla dát vláda. Dnes už to ví každé dítě!“
67

 Přesto věří, že Selmi nedovolí, aby došlo 

k diskreditaci jeho bratra.  

V rozhovoru Auritiho a D’Atri je také otevřena otázka zamlčování skutečné pravdy. Přestože 

nejde o odkaz na mafiánský kodex mlčenlivosti omertà jako takový, patří to k jistým běžným 

praktikám, kdy je řečeno pouze to, co je z pohledu mocných vhodné pro stát a vládu. 

— E non lo nomina! — disse coi denti stretti, ridendo d'ira, d'onta, di dispetto, Giulio Auriti. 

— Ecco perché non sono stati sottratti! — Ma quando la paura ha preso possesso! — venne 

a gridargli in faccia, con voce soffocata, Francesco D'Atri. […]Non è umano, capisco che 

non è umano pretendere da Roberto il silenzio: per sé, per sua madre, per te, per il nome che 

portate… — Roberto? — fece l'Auriti. — Ma Roberto, Vostra Eccellenza lo conosce, sarà 

anche capace di tacere. Il Selmi stesso… — Se Roberto tacerà? — domandò il D'Atri, come 

se ne dubitasse. — Ma io no, eccellenza! — s'affrettò allora a ripetere l'Auriti. — Glielo dico 

avanti: io no, per mia madre!
68
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„A nejmenuje ho!“ procedil mezi zuby Julius Auriti, směje se hněvem, hanbou a 

rozhořčením. „Proto nebyly odstraněny!“ „Ale když se lidí zmocnil strach!“ vykřikl mu do 

tváře František D’Atri přerývaným hlasem. […] „Není to lidské, chápu, že to není lidské 

žádat od Roberta, aby mlčel: kvůli sobě, kvůli matce, kvůli tobě, kvůli jménu, které 

nosíte…“ „Robert?“ ozval se Auriti. „Ale Robert bude dokonce schopen mlčet, vy jej přece 

znáte, Excelence. Sám Selmi…“ „Bude-li Robert mlčet?“ zeptal se D’Atri, jako by tomu 

nevěřil. „Ale já ne, Excelence!“ pospíšil si Auriti. „Říkám vám to předem: já nebudu mlčet, 

kvůli své matce!“
69

  

František D’Atri se sám kvůli své pozici ve vládě nemůže do této věci zapojit, ale přesto poradí 

Juliovi, co musí udělat. Jediným východiskem jsou peníze, které si Selmi na Robertovo jméno 

půjčil, a které teď Robert bance dluží. Dříve, než je však Julius sežene, je Robert zatčen. Po 

Selmiho sebevraždě je na základě jeho prohlášení, které napsal těsně před smrtí, sice 

propuštěn, je ale pravděpodobné, že to celé bude nadále vyšetřováno. Na postavě Roberta 

Auritiho je vidět deziluze a ztráta politických ideálů v momentě, kdy vidí skutečnou, morálně 

nízkou stránku aktuální politické scény.  

Není to jen kandidatura Roberta Auritiho, u které se dá předpokládat nějaký postranní úmysl či 

snaha získání vlivu v politice. „Když všecko dobře uvážíme, kdo je naším nejnebezpečnějším 

protivníkem? Capolino? Ne; ale ten, kdo ho podpírá: Salvo, jeho bývalý švagr, muž velmi 

mocný.“
70

 I sám Flaminio Salvo přiznává svou roli ve volbách, kdy považuje Capolina pouze 

za nastrčenou figurku, která bude jednat v jeho zájmu: 

— Vedi, caro mio, quali sono le nostre colpe imperdonabili? Poi ci lamentiamo! In un 

momento come questo, 311 con un'impresa come quella che abbiamo in animo di tentare, 

che ci costa già tanti studii, che mi espone già a tanti rischi, ho fatto eleggere deputato 

Capolino. Proprio l'uomo che mi ci voleva, non ti pare? per parlar forte a Roma, domani, al 

Ministero dell'Industria e del Commercio…
71

 

„Víš, můj drahý, jaké jsou naše viny, jež se nedají prominout? Pak toho litujeme! V této 

chvíli, kdy se chceme pokusit o velký podnik, který už nás stál tolik úsilí a jenž nás uvádí do 

takového nebezpečí, jsem dal zvolit poslancem Capolina. Viď, je to právě takový člověk, 

jakého jsme potřebovali, aby zítra pozvedl hlas v Římě na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu…“
72 
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Salvo je obviněn z nezákonných praktik hned na začátku románu, kdy je jeho jméno spojováno 

s lichvou. ‚„Jakže!“ přerušil ho Mauro. „Sem má přijít ten Salvo, ten pokrytecký lichvář?“‘
73

 

Jen o několik stránek dál se dozvídáme i o konkrétních nezákonných činech, vykonaných za 

účelem vlastního obohacení tím, že okrádá rodinu De Vincentis: 

Era, su questo punto, come un cieco. Da parecchi anni dopo la morte dei genitori, si lasciava 

spogliare, insieme col fratello maggiore Vincente, da un amministratore ladro, chiamato 

Jaco Pacia, il quale aveva saputo arruffar così bene la matassa degli affari, che il povero 

Ninì, avendogliene tempo addietro domandato conto, per poco non ne aveva avuto il 

capogiro. E s'era dovuto recare una prima volta al banco del Salvo per un prestito di denaro 

su cambiali. Parecchie altre volte era poi dovuto ritornare allo stesso banco; e, alla fine, per 

consiglio dell'amministratore, aveva fatto al Salvo la proposta di saldare il debito con la 

cessione della magnifica tenuta di Primosole, proposta che il Salvo aveva subito accettata, 

acquistandosi per giunta la più fervida gratitudine di Ninì, a cui naturalmente non era 

passato neppure per il capo il 56 sospetto d'un accordo segreto tra il Pacia, suo 

amministratore, e il banchiere. 
74

 

V tomto ohledu byl jako slepý. Už mnoho let od smrti svých rodičů se dával okrádat spolu 

se starším bratrem Vincentem zlodějským správcem, který se jmenoval Jaco Pacia; ten 

dovedl tak mistrně zamotat předivo peněžních záležitostí, že když ho chudák Ninì před 

nějakou dobou požádal o výkaz jmění, div že z toho nedostal závrať. A musil se po prvé 

obrátit na Salvovu banku s žádostí o půjčku na směnku. A na tutéž banku se pak musil 

obrátit ještě několikrát; a nakonec na správcovu radu učinil Salvovi nabídku, že vyrovná 

dluh postoupením nádherného statku Primosole, což Salvo ihned přijal a získal si k tomu 

ještě nejžhavější vděčnost Ninìho, jemuž přirozeně ani ve snu nenapadlo, že jde o tajnou 

dohodu mezi jeho správcem Paciou a bankéřem.
75

  

Lichva a jí podobné finanční machinace nejsou na ostrově v této době ničím neobvyklým, je 

ale často spojována právě s mafiánským chováním, stejně jako touha po moci, kterou se 

Salvovi daří získat. „Také on byl v službách Salvových jako ona, jako Capolino, jako 

všichni…“
76

. Ta touha Salva pohání k morálně špatným, či přinejmenším diskutabilním činům 

vykonaným v průběhu románu. I jeho vlastní dcera pochybuje o nezištných záměrech svého 

otce a předpokládá, že za jeho jednáním se nutně skrývá nějaký postranní motiv.  
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Segretamente, lei disapprovava quelle nozze strane della zia col principe don Ippolito, ne 

aveva quasi onta, sospettando nel padre un pensiero nascosto: che cioè si volesse servire di 

quelle nozze non certo onorevoli per introdursi nella casa dei Laurentano e attrarre a sé a 

poco a poco anche le sostanze di questa.
77

 

Ona v svém srdci neschvalovala podivný sňatek své tety s knížecím donem Hypolitem a 

skoro se za něj styděla, podezírajíc otce, že má přitom své tajné záměry: že chce použít 

tohoto sňatku, při němž jistě není všecko v pořádku, aby se dostal do rodiny Lauretanů a 

zmocnil se postupně i jejího jmění.
78  

I samotný sňatek knížete Hypolita s donou Adelaidou je z pohledu platných zákonů státu 

nelegální, jelikož mají pouze církevní sňatek. Je také od začátku jisté, že Salvo nepomohl donu 

Hypolitovi najít ženu z čisté dobroty srdce, ale že očekává, že z toho bude mít nějaký zisk i on, 

jak v myšlenkách vyjádřila Dianka Salvová. Flaminio Salvo způsobí svým jednáním napříč 

románem neštěstí, a to nejen sám sobě, ale především jiným, včetně své dcery. „Bylo to ostatně 

pravda. Chystal se vystavit smrtelnému nebezpečí toho řádného mladíka, který si vůbec nebyl 

vědom, jakou úlohu má vlastně hrát; chystal se jej vystavit zuřivosti celého vyhladovělého a 

zklamaného kraje.“
79

  

Salvo dobře ví, že úkol, kterým mladého Costu pověřil, by ho klidně mohl stát život. Jen o pár 

stránek později se dozvídáme, že se tomu tak skutečně stane. Rozlícený dav dělníků ze sirných 

dolů, které dal Salvo zavřít a poslal tak dělníky do nucené stávky, napadl vůz, ve kterém 

cestoval Costa spolu s Nikolettou Capoliniovou. Oba byli brutálně zavražděni a spáleni, za což 

nepřímo může právě Flaminio Salvo. Tato událost zasáhne Salvovu dceru Dianku, která byla 

do Aurelia zamilovaná natolik, že stejně jako její matka přijde o rozum. Za její stav je možná 

částečně zodpovědný i Capolino, který si na ní vyleje zlost ve chvíli, kdy se o smrti své ženy a 

Costy dozví.  

Doveva pentirsi di quello scatto? Si era con esso attirato per sempre l'odio, la nimicizia 

mortale del Salvo. Ma se pur fosse riuscito a reprimersi in quel primo momento, a vietarsi la 

soddisfazione feroce di quella vendetta, che avrebbe ottenuto? A lui, restato solo, senza più 

la moglie, avrebbe forse Flaminio Salvo seguitato a dare ajuto e sostegno, per il rimorso e la 

complicità segreta nel sacrifizio di quella? Forse la figlia, già inferma, sarebbe impazzita 

anche senza quel suo scatto, al solo annunzio della morte del Costa. E allora? Flaminio 

Salvo avrebbe creduto di pagare già abbastanza con la pazzia della figliuola; e per lui non 
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avrebbe avuto più alcuna considerazione; anzi lo avrebbe respinto da sé, come lo spettro del 

suo rimorso. Caso pensato.
80

 

Má litovat toho vzplanutí vzteku? Navždycky si jím přivolal nenávist a smrtelné nepřátelství 

Salvovo. Ale čeho by byl dosáhl, i kdyby se mu bylo v tu chvíli podařilo je potlačit a kdyby 

si býval odepřel kruté uspokojení z pomsty? Kdyby byl zůstal sám už bez ženy, byl by mu 

snad Flaminio Salvo dále poskytoval pomoc a podporu, pro výčitky svědomí a pro tajnou 

spoluvinu a její oběti? Moná, že jeho dcera, která měla zdraví otřesené, by byla ztratila 

rozum i bez toho jeho výbuchu při pouhé zprávě o Costově smrti. A potom? Flaminio Salvo 

by si byl myslil, že zaplatil dost vysokou cenu šílenstvím dceřiným; a na něho by už nebýval 

bral vůbec žádné ohledy; naopak, byl by jej od sebe odstrčil jako přízrak svých výčitek. 

Úmyslně.
81

  

Přestože si Salvo uvědomuje svou roli v této události a svou vinu, zároveň si ji sám před sebou 

i před ostatními omlouvá a obviňuje ze všeho neštěstí jiné. „Nic: už necítil nic: žádný soucit, 

žádnou lásku, k nikomu na světě.“
82

 I to doplňuje vykreslení jeho zkaženého charakteru.  

Dona Kateřina odkazuje v úryvku, ve kterém se snaží Robertovi rozmluvit kandidaturu (str. 

31), na nepřívětivý osud Sicílie. Podobných zmínek je v románu mnoho. Přestože se nejedná o 

přímý odkaz na fungování mafie na ostrově, tématu mafie se to dotýká. Pirandello zde totiž 

popisuje následky nezdařeného sjednocení Itálie, které způsobily na ostrově chaos, nepokoje a 

špatnou životní situaci, která doháněla obyvatele k zoufalým činům.  

La città era piuttosto tranquilla; ma nelle campagne e nei paesi della provincia i reati di 

sangue, aperti o per mandato, per risse improvvise o per vendette meditate, e le grassazioni e 

l'abigeato e i sequestri di persona e i ricatti erano continui e innumerevoli, frutto della 

miseria, della selvaggia ignoranza, dell'asprezza delle fatiche che abbrutivano, delle vaste 

solitudini arse, 195 brulle e mal guardate.83
 

Město bylo spíše klidné; ale na venkově a po kraji docházelo neustále k nespočetným 

krvavým zločinům, přímo nebo z rozkazu, v náhlých rvačkách nebo jako uvážená pomsta, 

na denním pořádku byla loupežná přepadení a krádeže dobytka, únosy a vydírání: bylo to 

ovoce bídy, divoké nevědomosti a tvrdé otupující dřiny v nesmírných, spálených, holých a 

špatně hlídaných samotách.
84
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Mafii se otevřela příležitost využít této situace a posílit svůj vliv ve společnosti. Chtěli toho 

dosáhnout – a i dosáhli – příslibem zlepšení bezútěšné situace, která zde po sjednocení 

panovala. Porušování zákonů určených státem se stalo běžnou praxí. Mafie vytvořila pro 

fungování ostrova vlastní zákony, které lidé dodržovali, ať už ze strachu z této zločinecké 

organizace, nebo z nedůvěry ke státu, jeho vládě a jeho zástupcům. O nedůvěře k poctivosti 

státních orgánů se zmiňuje ostatně Pirandello i přímo: „Kdo se mohl za takové nálady starat o 

blízké politické volby? A dále proč? Nikdo neměl důvěru ve státní úřady a nikdo ji neměl ani 

dříve.“
85

 

Symbolickou obětí této vyhrocené situace panující na ostrově, je Mauro Montara, hlídač 

pozemků dona Kosmy a veterán z let 1948 a 1960. Ten, znechucen tím, co se na Sicílii děje, 

odchází z Valsanie ze služeb dona Kosmy ke svému synovci. Již po cestě je však omylem 

zastřelen vojáky, když se jim snaží pomoci potlačit vzpouru dělníků.  
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3.3 Leonardo Sciascia: Il Giorno della Civetta (Den sovy) 

3.3.1 Úvod 

Když se řekne „mafie a literatura“, jedním z prvních autorů, kteří by měli člověku přijít na 

mysl, je právě sicilský spisovatel Leonardo Sciascia. Mafie byla jedním z ústředních témat jeho 

tvorby, a to jak prózy, které se budu věnovat v rámci literární analýzy, tak esejistiky, z níž jsem 

již dříve citovala například esej Storia della mafia (Historie mafie). Kniha Den sovy, poprvé 

vydaná v roce 1960, sklidila velký úspěch nejen v kruhu literárním, ale také mezi čtenáři. Šlo 

totiž o první román, který se přímo zabývá tématem mafie jako zločinecké organizace.  

3.3.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie 

Sciascia volí pro Den sovy detektivní žánr. Dá se však říci, že se za obyčejným detektivním 

příběhem, kdy se vyšetřují vraždy dvou obyvatel města S., ukrývá skutečný Sciasciův motiv 

pro napsání tohoto krátkého románu. V knize totiž dochází k náhledu na fungování sicilské 

mafie, na vztahy mezi vlastními členy mafie, na jejich vliv ve společnosti, na přístup obyvatel 

Sicílie k pojmu mafie a tomu, co představuje, a také se zaměřuje na to, jak daleko sahá její 

moc. To vyplývá nejen z knihy samotné, jejíž analýze je věnována tato kapitola, ale také 

z toho, co o svém díle napsal sám jeho autor: 

…novináři už o mafii psali. Já jsem se snažil pochopit, proč je někdo mafiánem. V tomto 

duchu je tato kniha napsána a myslím si, že je to dobrá kniha, i přesto, že mně samotnému se 

nelíbí. Svým způsobem k ní mám odpor; ale myslím, že se mi podařilo vysvětlit, proč je 

někdo mafián. Což je něco, čím se novináři zabývají málokdy.
 86

  

Hlavní linie příběhu se odehrává v menším městě, které je označováno písmenem S. a ve 

kterém hned na prvních řádcích knihy dojde ke zločinu. Za bílého dne je zde neznámou osobou 

dvěma ranami zastřelen muž v momentě, kdy chce nastoupit do autobusu jedoucího do 

Palerma.  

Il maresciallo ordinò ai carabinieri di fare sgombrare la piazza e di far risalire i viaggiatori 

sull'autobus: e i carabinieri cominciarono a spingere i curiosi verso le strade che intorno alla 

piazza si aprivano, spingevano e chiedevano ai viaggiatori di andare a riprendere il loro 

posto sull'autobus. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus; solo l'autista e il 

bigliettaio restavano.  
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«E che» domandò il maresciallo all'autista «non viaggiava nessuno oggi?».  

«Qualcuno c'era» rispose l'autista con faccia smemorata.  

«Qualcuno» disse il maresciallo «vuol dire quattro cinque sei persone: io non ho mai visto 

questo autobus partire, che ci fosse un solo posto vuoto».  

«Non so» disse l'autista, tutto spremuto nello sforzo di ricordare «non so: qualcuno, dico, 

così per dire; certo non erano cinque o sei, erano di più, forse l'autobus era pieno... Io non 

guardo mai la gente che c'è: mi infilo al mio posto e via... Solo la strada guardo, mi pagano 

per guardare la strada».  

Il maresciallo si passò sulla faccia una mano stirata dai nervi. «Ho capito» disse «tu guardi 

solo la strada; ma tu» e si voltò inferocito verso il bigliettaio «tu stacchi i biglietti, prendi i 

soldi, dai il resto: conti le persone e le guardi in faccia... E se non vuoi che te ne faccia 

ricordare in camera di sicurezza, devi dirmi subito chi c'era sull'autobus, almeno dieci nomi 

devi dirmeli... Da tre anni che fai questa linea, da tre anni ti vedo ogni sera al caffè Italia: il 

paese lo conosci meglio di me...».  

«Meglio di lei il paese non può conoscerlo nessuno» disse il bigliettaio sorridendo, come a 

schermirsi da un complimento.  

«E va bene» disse il maresciallo sogghignando «prima io e poi tu: va bene... Ma io 

sull'autobus non c'ero, che ricorderei uno per uno i viaggiatori che c'erano: dunque tocca a 

te, almeno dieci devi nominarmeli».  

«Non mi ricordo» disse il bigliettaio «sull'anima di mia madre, non mi ricordo; in questo 

momento di niente mi ricordo, mi pare che sto sognando».
87

 

 

Strážmistr nařídil, aby četníci vyklidili náměstí a cestující znovu nasedli do autobusu. 

Četníci zvolna vytlačovali zvědavce k ulicím, jež ústily do náměstí, a vyzývali cestující, aby 

se vrátili na svá místa v autobusu. Ale když se náměstí vyprázdnilo, zel prázdnotou též 

autobus, zbyli tu jen řidič a průvodčí.  

„Copak s vámi dneska nikdo nejel?“ zeptal se průvodčí.  

„Několik jich tam bylo,“ odpověděl řidič, jako by si nemohl vzpomenout.  

„Několik,“ opakoval strážmistr, „to znamená čtyři pět šest lidí. Nikdy jsem neviděl, že by 

tenhle autobus odjížděl s jediným prázdným sedadlem.“ 

„Nevím,“ řekl řidič a křivil tvář usilovným přemýšlením, „nevím. Říkám několik, jen abych 

něco řekl. Jistě jich nebylo pět či šest, bylo jich víc, autobus byl možná plný… Nikdy si 

neprohlížím lidi uvnitř. Sednu si na své místo a jedu… Dívám se jen na cestu, platí mi za to, 

abych se díval na cestu.“ 

Strážmistr si neklidně pohladil rukou tvář. „Rozumím,“ řekl, „díváš se jen na cestu. Ale ty,“ 

obrátil se hněvivě k průvodčímu, „prodáváš lístky, bereš peníze, dáváš zpátky. Počítáš lidi, 
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díváš se jim do obličeje… Jestli se na ně nechceš rozpomínat ve vězení, musíš mi okamžitě 

říct, kdo seděl v autobusu, musíš jich jmenovat alespoň deset… Tři roky jezdíš na téhle lince 

a tři roky tě vídám každý večer ve výčepu Italia. Znáš město líp než já…“ 

„Nikdo ho nemůže znát líp než vy,“ odpověděl s úsměvem průvodčí, jako by odmítal 

poklonu.  

„Dobrá,“ řekl strážmistr s povzdechem, „napřed já a pak ty. Dobrá… Ale já v autobusu 

nebyl, abych si pamatoval všechny cestující. Byl jsi tady ty, musíš jich jmenovat 

přinejmenším deset.“ 

„Nevzpomínám si,“ odpověděl průvodčí, „při památce matky, nevzpomínám si. V téhle 

chvíli si nevzpomínám na nic. Je mi, jako by e mi to všechno jen zdálo.“
88

 

… 

«Lo so» disse il maresciallo alzando al cielo occhi che invocavano pazienza «lo so e non me 

ne importa della licenza; voglio sapere una cosa sola, me la dici e ti lascio subito andare a 

vendere le panelle ai ragazzi: chi ha sparato?». «Perché» domandò il panellaro, meravigliato 

e curioso «hanno sparato?»
89

 

 

„Vím,“ řekl strážmistr a zvedl oči k obloze, jako by se dovolával trpělivosti, „vím a nejde mi 

o povolení. Chci vědět jen jednu věc, řekneš mi ji a hned tě pustím, abys mohl chlapcům 

prodávat housky. Kdo to vystřelil?“ 

„Copak někdo vystřelil?“ zeptal se udiveně a zvědavě prodavač.
90

 

Hned v úvodu knihy můžeme sledovat něco, co je pro realitu života pod vlivem mafie typické. 

Z těchto dvou úryvků z knihy je zřejmé, že se svědci vraždy raději vytratili, než aby riskovali 

výslech četníky, a když je položen dotaz, kdo jel v autobuse, nikdo si nevzpomíná. Prodavač 

pečiva v druhém úryvku chce dokonce předstírat, že ani neví, že k nějakému násilí vůbec 

došlo. Téma mlčenlivosti hraje v této knize velkou roli a je na ni mnohokrát odkazováno, a to 

ze dvou pohledů. Z pohledu obyčejných lidí a z pohledu jednotlivých členů mafie, kteří musí 

dodržovat zákon mlčenlivosti a nesmí tedy policii sdělit žádné informace, které by mohly vést 

k odhalení aktivit mafie či některých jejích členů. V italštině pro tuto součást mafiánského 

kodexu existuje jednoslovný výraz „omertà“. Přestože se překládá jako zákon mlčenlivosti 

mezi členy mafie, tato mlčenlivost je především poháněna strachem o život v případě, že by ji 

někdo porušil.  

                                                 
88

 SCIASCIA, Leonardo. Den sovy. Československý spisovatel: Praha, 1964, s. 12. Překlad Adolf Felix.  
89

 SCIASCIA, Leonardo. Il giorno della civetta. Cit. dílo, s. 5. 
90

 SCIASCIA, Leonardo. Den sovy. Cit. dílo, s. 13.  



40 

 

Příkladem pro první ze dvou skupin může být například rozhovor kapitána Bellodiho 

s pozůstalými po zavražděném Colasbernovi, kteří nejsou ochotní cokoliv přímo prozradit, 

přestože jde o smrt jejich blízkého příbuzného. 

«…ma gli operai, per l'appunto, dormono; e c'è gente invece, voi mi capite, che non dorme 

mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più 

che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l'imprudenza di rifiutarla, 

qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: 

quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si 

rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo 

era... » «Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce 

stralunate, annuirono.
91

 

„…Ale zedníci usnou, kdežto jsou lidé, jistě mi rozumíte, kteří nespí nikdy. Není nasnadě 

obrátit se na tyto lidi, kteří nespí, a zajistit si ochranu? Tím spíš, že vám tu ochranu vždy 

ochotně nabídnou. A jestliže se dopustíte toho nerozumu, že ji odmítnete, stane se něco, co 

vás přinutí ji přijmout… Pochopitelně jsou i tvrdohlavci, ti co říkají ne, kteří o ni nestojí a 

nepřijali by ji ani s nožem na krku. Vy jste podle všeho takoví tvrdohlavci, nebo jím byl jen 

Salvatore…“ „O takových věcech my nic nevíme,“ řekl Giuseppe Colasberna a ostatní 

s vyjevenými tvářemi přikývli na souhlas.
92

  

«Non vogliono parlare» intervenne il maresciallo «anche se li levano di mezzo uno dopo 

l'altro, non parlano: si contentano farsi ammazzare...»
93

 

„Nechtějí mluvit,“ zasáhl strážmistr, „nepromluví, ani kdyby je oddělali jednoho po druhém. 

Radši se dají zabít…“
94

 

«È come spremere una cote, non esce niente» disse, alludendo ai fratelli Colasberna e soci, e 

a tutto il paese, e alla Sicilia intera.
95

 

„Je to jako mačkat brousek, žádná šťáva nevyteče…“ řekl a mínil tím bratry Colasbernovy, 

jejich společníky, celý kraj a Sicílii vůbec.
96

 

Oficiálně a do záznamu nikdo z nich neřekne nic, co by mohlo jakkoli ohrozit jejich 

bezpečnost. Kromě strachu z následků jejich výpovědi je v Sicilanech také zakořeněná 

nedůvěra ke státu, vládě či bezpečnostním složkám. Ani to nepřispívá k ochotě vypovídat. 

V této části knihy se také dozvídáme o množství anonymních dopisů, které na stanici chodí, 
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aby navedli vyšetřování na špatnou stopu. Jeden z těchto anonymních dopisů poslal i bratr 

zabitého Salvatora Colasberny, Giuseppe, aby navedl kapitána na stopu, přestože při výslechu 

předstírá, že o ničem neví. Není se čemu divit, vzhledem k tomu, jaký osud potkal jeho bratra, 

když odmítl spolupráci s mafií.   

V prvním z úryvků je také první zmínka o lidech, kteří „nikdy nespí“ a o ochraně ze strany 

takových lidí. Jde o jasný odkaz na mafiánskou organizaci, přestože slovo mafie, či jeho 

obdoba, padne až o několik stran později. „Ochrana“ patří ke známým praktikám podobných 

organizací. Mafie samozřejmě neposkytuje ochranu jen tak někomu, z dobroty srdce, ale pouze 

za předpokladu, že z toho sama něco vytěží, ať už jde o materiální obohacení či o otázku moci 

a vlivu. Odmítnutí ochrany mafie znamená odmítnutí spolupráce s ní, za což mafie trestá, a je 

jasně naznačeno, že právě odmítnutí spolupráce s mafiánskou skupinou v S. se stalo 

Colasbernovi osudným. Pro mafii je zároveň důležité, aby byl jeho trest odstrašujícím 

příkladem pro všechny, kteří by snad pochybovali o její autoritě. 

Mafie však neužívá násilí pouze proti těm, kteří ať už vědomě či nevědomě porušili její 

nepsané zákony. V románu Den sovy je to ukázáno na příkladu smrti Nicolosiho, který měl 

pouze tu smůlu, že se ocitl ve špatné chvíli na špatném místě a nejspíš, aniž si to uvědomoval, 

se stal očitým svědkem útěku Colasbernova vraha. Nicolosiho by asi ani nenapadlo vypovídat 

proti vrahovi, mafie to ovšem nemohla riskovat, a proto byl i Nicolosi odstraněn. Mafie zde 

vystupuje jako ta nejvyšší moc, která bere zákon do vlastních rukou a značně si ho upravuje ve 

svůj prospěch. 

Příkladů druhé skupiny osob dodržujících zákon mlčenlivosti, je napříč knihou hned několik. 

Jako první je nám představen Calogero Dibella, alias Parrinieddu. O něm se dozvídáme, že se 

živí lichvářstvím, pobyl nějakou dobu ve vězení a nyní je donašečem karabiníků, ačkoliv jen 

výjimečně zdroj informací pro policii užitečných:  

«Le nostre segrete fonti di informazioni...» disse con ironia il capitano, voltandosi a 

guardare il brigadiere. E a don Mariano «E forse Dibella rendeva qualche servizio agli amici 

passando a noi determinate confidenze... Lei che ne dice?». «Non lo so». «Ma almeno per 

una volta, una diecina di giorni addietro, Dibella si è lasciato sfuggire una informazione 

giusta: …»
97

 

 „Tajné zdroje našich informací…“ prohodil ironicky kapitán a podíval se na četaře. Pak se 

opět obrátil k donu Marianovi. „Dibella možná prokazoval službu svým přátelům tím, že 
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nám donášel určité důvěrné zprávy… Co říkáte?“ „To nevím.“ „Ale přinejmenším jednou, 

asi před deseti dny, se Dibella prořekl a podal pravdivé informace: …
98

 

Z kontextu je zřejmé, že Parrinieddu buď spolupracuje nebo je přímo jedním z členů mafie, 

přestože v hierarchii na nižší úrovni. Kapitán Bellodi si plně uvědomuje, že informace, které 

jim přináší, jsou většinou smyšlené ve prospěch mafie a tak očekává, že v momentě, kdy 

Parrinieddu přijde vypovídat, bude lhát. I jeho život je značně ovlivněn strachem z následku 

svých činů. „Nebýt strachu, v němž ustavičně žil, byl by se donašeč cítil šťastný, věřil by, že je 

řádný, dobře situovaný občan s čistým svědomím…“
99

 

Kapitán Bellodi vyslýchá Parrinieddua, přestože předpokládá, že mu bude lhát. K překvapení 

možná i samotného donašeče však nakonec prozradí dvě jména, z nichž jedno mělo sice odvést 

pozornost, ale to druhé bylo založené na pravdě.   

«Non crede alla possibilità che Colasberna sia stato fatto fuori per ragioni di interesse, 

diciamo; per non avere accettato certe proposte; per aver continuato, nonostante le minacce, 

a prendere tutto quel che riusciva a prendere in fatto di appalti?» […] Perciò, alla domanda 

del capitano, con un movimento disarticolato delle mani e della testa, fece che sì, era 

possibile. «E lei» continuò il capitano senza mutar tono «non sa di qualcuno che è 

interessato a queste cose? Non dico di quelli che ci lavorano: di quelli che non ci lavorano, 

voglio dire, e sono interessati ad aiutare a proteggere... A me basterebbe sapere il nome di 

chi, qualche mese addietro, ha fatto certe proposte a Colasberna: proposte, intendiamoci, 

solo proposte...». «Io non so niente» disse il confidente […] «non so niente: ma tirando a 

indovinare allo scuro, posso dire che le proposte le avrà fatte Ciccio La Rosa, o Saro 

Pizzuco...»
100

 

 „Nemyslíte, že Colasberna byl možná odstraněn řekněme z obchodních důvodů, protože 

nepřijal určité nabídky, protože se přes veškeré hrozby nechtěl s nikým dělit o to, co vydělal 

na stavbách?“ […] Přitakal proto na kapitánovu otázku neurčitým pohybem ruky a hlavy, že 

ano, že je to možné. „A vy nevíte o nikom,“ pokračoval kapitán stále stejným tónem, „kdo 

by tu mohl přicházet v úvahu? Nemluvím o těch, kdo sami pracují, nýbrž o těch, kdo 

nepracují, kdo nabízejí jiným pomoc a ochranu… Stačilo by mi, kdybych se dozvěděl jméno 

muže, který před několika měsíci přišel za Colasbernou s určitými nabídkami. Rozumějte, 

jen s nabídkami…“ „Nic nevím,“ řekl donašeč … „nic nevím, ale kdybych chtěl jen tak 

naslepo hádat, řekl bych, že to patrně byl Ciccio La Rosa nebo Saro Pizzuco…“
101 
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Ani v případě Dibelly netrvalo dlouho, než přišla mafie s trestem pro porušení nepsané 

úmluvy. Dibella si byl vědom své chyby a ochromen strachem a vědomím, že každý den může 

být jeho poslední, se rozhodl pomoci vyšetřování dalšími dvěma jmény. „Ten muž opustil svět 

s posledním udáním, nejcennějším a nejodvážnějším, jaké kdy učinil.“
102

  

 „…podnikneš-li něco proti církvi, můj zlatý, co ti mohu udělat? Nic, jenom ti řeknu, že jsi pro 

přítele mrtev.“
103

, padne v rozhovoru mezi dvěma členy mafie. Církví je v tomto případě 

myšlena mafie, a jak řekl, tak se také stalo. Den, kdy Dibella napsal dopis s udáním, byl 

zároveň dnem, kdy byl zavražděn.  

Tanti altri notarono lo smarrimento di Parrinieddu, il suo andare inquieto, come di chi si 

sente un mastino alle calcagna: e più lo notarono coloro che lui temeva e voleva schivare. E 

poi l'incontro con l'uomo che più temeva, con l'uomo capace di sapere già o di indovinare 

quel che era stato detto, in confidenza, tra le pareti di un ufficio.
104

 

Mnoho lidí si všimlo, jak je Parrinieddu neklidný, jak ustrašeně chodí, jako by za ním běžel 

ovčácký pes. A nejlépe si toho všimli právě ti, kterých se bál a jimž by se byl rád vyhnul. A 

pak potkal nejobávanějšího muže, který snad už věděl nebo uhodl, co bylo důvěrně řečeno 

mezi stěnami kanceláře…
105

 

Parrinieddu před svou smrtí udal dvě jména, která obě souvisí jak s vraždou Colasberny, tak 

zmizením Nicolosiho. Oba dva zmínění jsou také dle kapitána Bellodiho členy mafie či pro 

mafii pracují, stejně jako Rosario Pizzuco, jehož jméno udal už při výslechu. Jedním ze jmen, 

která padnou v souvislosti s případem, je Mariano Arena. To vyvolá velký rozruch, jelikož jde 

o velmi váženého občana města. Bellodi je však přesvědčen, že právě Arena je tím, kdo vydal 

pokyny k zavraždění všech tří osob, jejichž smrt vyšetřuje. „Zatknout takového muže jako 

zločince, to je věc, dovolte, abych vám to řekl otevřeně podle svého zvyku, která mi připomíná 

právě časy Moriho
106

…“
107

, brání Arenu strážmistr Ferlisi, velitel stanice v S. Kapitán Bellodi 

na to reaguje prohlášením: „Ale hlas lidu tvrdí o donu Arenovi, že stojí v čele mafie.“
108
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Kapitán Bellodi, který je odhodlán potrestat pravé viníky, však nedbá na Ferlisiho slova. 

Postupně vyslechne všechny tři osoby označené zabitým donašečem. Dle Bellodiho a všech 

známých důkazů, které nám Sciascia předkládá, se jedná o vykonavatele vraždy (Diego 

Marchica, zvaný Zacchinetta), o prostředníka, který pověřil Zacchinettu úkolem odstranit 

Colasbernu a zároveň se postaral o to, aby zmizel očitý svědek, Nicolosi (Rosario Pizzuco) a o 

muže, který stál za tím vším a vydal rozkaz, kterým je právě vážený občan, Mariano Arena, 

jehož Bellodi považuje za vůdce mafie ve městě S. Podle něj jde o muže mocného, o muže bez 

morálky, který si ohýbá zákony tak, jak se mu zlíbí, díky vlivu, který si získal.  

«Anche lei» disse il capitano con una certa emozione. E nel disagio che subito sentì di quel 

saluto delle armi scambiato con un capo mafia, a giustificazione pensò di avere stretto le 

mani, nel clamore di una festa della nazione, e come rappresentanti della nazione circonfusi 

di trombe e bandiere, al ministro Mancuso e all'onorevole Livigni: sui quali don Mariano 

aveva davvero il vantaggio di essere un uomo. Al di là della morale e della legge, al di là 

della pietà, era una massa irredenta di energia umana, una massa di solitudine, una cieca e 

tragica volontà: e come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro ed informe, il mondo degli 

oggetti, così don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei rapporti 

umani.
109

 

„A vy také,“ řekl kapitán trochu pohnut. Vzápětí si uvědomil trapnost tohoto vojenského 

pozdravu, vyměněného s předákem mafie, a k svému ospravedlnění si připomněl chvíle, kdy 

stiskl ruku na hlučné lidové slavnosti ministru Mancusovi a poslanci Livignimu jakožto 

představitelům lidu uprostřed praporů a zvuků trub. Před nimi měl don Mariano vskutku tu 

výhodu, že byl muž. Neznal morálku ani zákon, neznal smilování, ale byla v něm přemíra 

nevykoupené lidské energie, přemíra osamocenosti, slepá, tragická vůle. A jako si slepec 

v temné, neznalé mysli rekonstruuje svět skutečných předmětů, tak si don Mariano budoval 

svůj vlastní svět lidských citů, zákonů a vztahů…“
110

 

Zachinetta se přizná k vraždě Colasberny v momentě, kdy se domnívá, že ho Pizzuco udal 

s tvrzením, že vraždu naplánoval a vykonal sám, bez Pizzucova vědomí a následně odstranil 

také Nicolosiho. Když kapitán Bellodi přistoupil s touto výpovědí před Pizzuca, i on se rozhodl 

vypovídat a doplnil tak jisté okolnosti, které pomohly rekonstruovat celý případ a zároveň 

nalézt Nicolosiho tělo. Ani jeden z nich však nezmíní jméno dona Mariana či kohokoliv jiného, 

kdo by stál za celou operací. Omertà možná neplatí mezi těmito dvěma navzájem, vůči někomu 

tak mocnému, jako je Areno, však ano. I kapitán Bellodi si uvědomuje, že se možná pustil do 

něčeho, co nemůže dopadnout podle jeho představ: „‚Je marné pokoušet se usvědčit z trestných 
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činů člověka, jako je tenhle. Nikdy se nenajde dost důkazů, mlčenlivost poctivých i 

nepoctivých ho vždycky ochrání.‘
111

“ 

A skutečně, přestože Bellodi vybuduje proces a obviní všechny tři z úkladných vražd 

Colasberny a Nicolosiho, nikdo z nich nakonec není obviněn, a to díky spojencům dona 

Mariana na vyšších místech. Celým příběhem se prolíná také další stránka mafie, a tou jsou 

významné kontakty i v politické sféře. Bellodi rozvířil celostátní skandál ve chvíli, kdy z vražd 

na Sicílii obvinil mafii. Již před smrtí donašeče Parrinieddua však Sciascia ve své knize 

prostřednictvím jeho myšlenek popisuje, jakým způsobem vnímá fungování zákonů.  

E pure era la legge, quanto la morte paurosa; non, per il confidente, la legge che nasce dalla 

ragione ed è ragione, ma la legge di un uomo, che nasce dai pensieri e dagli umori di 

quest'uomo, dal graffio che si può fare sbarbandosi o dal buon caffè che ha bevuto, l'assoluta 

irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da colui che comanda, dalla guardia 

municipale o dal maresciallo, dal questore o dal giudice; da chi ha la forza insomma. Che la 

legge fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il confidente non aveva mai 

creduto.
112

 

A přece ho zákon děsil stejně jako smrt. Nikoli zákon, který pramení z pravdy a je pravdou, 

nýbrž podle donašečových představ zákon určitého člověka, rodící se z myšlenek a nálad 

tohoto člověka, z toho, zda se pořezal při holení nebo jakou kávu právě vypil. Naprostá 

libovůle zákona, jejž si dnes či zítra vytvoří ten, kdo poroučí, ať již je to obecní strážník, 

strážmistr, policejní náčelník nebo soudce: zkrátka ten, kdo má v ruce moc. Donašeč nevěřil 

a ani nemohl věřit, že zákon je nezaměnitelný a stejný pro všechny.
113

 

Kapitán Bellodi se však i přesto nikdy nepouští za hranice zákona a nenechává se ovlivnit 

frustrací z toho, že jeho pokusy zakročit proti mafii můžou vyjít – a v závěru i vyjdou – na 

prázdno. Vlivným přátelům dona Mariana stačí znehodnotit jednu z výpovědí, a celý proces se 

rozpadne. 

«E allora prendi nota del mio consiglio: bisogna tirare dal muro il primo anello, bisogna 

liberare Diego». «Se non è stato lui a fare l'infamità...». «Anche se è stato lui, tiratelo fuori. 

Lasciate correre l'inchiesta, che tanto, in mano com'è a quei due polentoni, non la ferma 

nessuno; lasciatela correre, lasciatela concludere, lasciate che tutto arrivi al giudice 

istruttore: e intanto preparate per Diego un alibi di quelli che, a tentare di morderli, ci si 

rimettono i denti...». «E che vuol dire?». «Vuol dire che Diego, il giorno che Colasberna è 
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stato ammazzato, alla stessa ora, stava mille miglia lontano dal luogo del delitto, e in 

compagnia di degnissime persone, mai censurate dalla legge, galantuomini della cui parola 

nessun giudice ha il diritto di dubitare...». «Ma se ha confessato...». «Se ha confessato, si 

rimangia quel che ha detto…»
114

 

„Dej tedy na mou radu: musíme vytrhnout ze zdi první kroužek, musíme osvobodit Diega.“ 

„Ten přece nic neprozradil…“ „A i kdyby, dostaňte ho ven. Nechte vyšetřování běžet, 

beztak je nikdo nezastaví, když se jednou dostalo do drápů těch dvou přivandrovalců. Jen ať 

běží dál, ať skončí, ať se celá věc dostane k vyšetřujícímu soudci. Zatím připravte pro Diega 

alibi, na kterém si každý vyláme zuby…“ „Co tím chcete říci?“ „Chci říci, že ten den, co byl 

zabit Colasberna, v tutéž hodinu, byl Diego tisíc mil daleko od místa činu, ve společnosti 

naprosto věrohodných osob, nikdy dosud netrestaných, kavalírů, o jejichž slovech nemá 

žádný soudce právo pochybovat…“ „Ale přiznal se…“ „Jestli se přiznal, odvolá, co 

řekl…“
115 

Hlavním účelem však není samotné osvobození vlivného Mariana Areny, ale především to, aby 

se nesplnil nejhorší, obávaný scénář, kdy by se vyšetřování nezastavilo u dona Mariana, ale 

pokračovala dál, k poslanci Livignimu nebo ministru Mancusovi. Jak je z knihy zřejmé, 

organizovaná politika a organizovaný zločin jsou v této době silně propojené a jedno bez 

druhého nemůže fungovat a musí se tak vzájemně ochraňovat.  

«Non lo so, mio caro, non lo so: io i conti li faccio sempre sul peggio che può venire. 

Consideriamo dunque che Pizzuco parla: e Mariano è sistemato per le feste. Ad occhio e 

croce io dico che in questo momento i carabinieri tentano di saldare l'anello di Pizzuco a 

quello di Mariano; se tiene, i casi sono due: o la catena finisce con Mariano, o Mariano, 

vecchio com'è, sofferente, comincia a cantare il suo rosario... E in questo caso, mio caro, la 

catena si allunga si allunga, si allunga tanto che mi ci posso trovare impigliato anch'io, e il 

ministro, e il padreterno... Un disastro, mio caro, un disastro...».
116

 

„Nevím, příteli, nevím. Počítám vždycky raději s nehorším. Dejme tomu, že Pizzuco 

promluví: a Mariano v tom vězí až po krk. Zhruba řečeno, četníci se v této chvíli snaží 

připoutat článek Pizzucův k článku Marianovu. Jestli se to podaří, jsou opět dvě možnosti: 

buď řetěz skončí u Mariana, nebo starý, nemocný Mariano začne odříkávat svůj růženec… 

V tom případě, můj milý, se řetěz pořádně prodlouží a mohu v něm uváznout já, ministr i 

Bůh nebeský… Katastrofa, můj milý, katastrofa.“
117
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Politický vliv mafie je naznačen i o několik stran dříve, kdy prefekt obdrží telefonát až z Říma. 

Není explicitně řečeno, kdo z Říma prefektovi volal. O několik stran později je ale naznačeno, 

že šlo o ministra Mancusa, přestože v samotné části s prefektem padne pouze oslovení 

‚excelence‘. Prefekt okamžitě po obdržení telefonátu předává instrukce dál. 

«Benissimo» proseguì sua eccellenza dopo avere ascoltato per un paio di minuti «facciamo 

così: o entro stanotte mi inchiodate questo don Mariano Arena con prove che nemmeno il 

padreterno potrà smontare; o entro stanotte lo buttate fuori, e ai giornalisti si dirà che è stato 

trattenuto per dei chiarimenti... Il procuratore della Repubblica segue le indagini ed è 

d'accordo con Bellodi? Ahi ahi: che imbroglio, che guaio... Fate qualcosa, insomma... Sì, mi 

rendo conto.. Ma sapete che cosa mi ha detto or ora... voi capite chi... sapete che cosa mi ha 

detto? Che don Mariano Arena è un galantuomo e che qualcuno qui, tra me e voi, sta 

facendo il giuoco dei comunisti... Ma come è piovuto qui, questo Bellodi? Come diavolo 

mandano uno come lui in una zona come questa? Qui ci vuole discrezione, amico mio; naso, 

tranquillità di mente, calma: questo ci vuole... E mandano uno che ha il fuoco di Farfarello... 

Ma non lo metto in dubbio, per carità.. Io l'Arma la rispetto, la venero... Fate come volete, 

insomma» e calò il telefono sulla forcella come una martellata.
118

 

„Výborně, pokračoval prefekt, když byl několik minut poslouchal, „uděláme to tak: buď 

ještě dnes v noci usvědčíte dona Mariana Arenu důkazy, které nevyvrátí ani otec nebeský, 

nebo ho ještě dnes v noci pustíte na svobodu a novinářům řekneme, že byl odveden pro 

nějaké svědectví… Jak? Prokurátor republiky sleduje vyšetřování a souhlasí s Bellodim? To 

je pěkné nadělení… Dělejte něco… Ano, rozumím… Ale víte, co mi právě řekl… chápete, 

kdo… víte, co mi řekl? Že don Mariano je řádný občan a že někdo z nás, buď já nebo vy, 

hraje do rukou komunistům… Kde se tu vůbec vzal ten Bellodi? Jak mohou, u čerta, poslat 

někoho, jako je on, do kraje, jako je náš? Tady je třeba diskrétnosti, příteli, jemného čichu, 

chladné mysli, rozvahy. Toho je u nás zapotřebí… a pošlou sem člověka, kterému šijou 

v těle všichni čerti… O tom nepochybuji, naprosto ne… vážím si armády a ctím ji… Tak si 

dělejte, co uznáte za dobré,“ a praštil sluchátkem na vidlici jako kladivem.
119

 

Kapitána Bellodiho považují za hrozbu vůči fungování dosavadních poměrů už zezačátku 

knihy. Je to zřejmé z rozhovoru ministra s nejmenovanými muži.  

[…] «Ma intanto, per carità, seguite attentamente le indagini di questo Bellodi... E voi che 

alla mafia non ci credete, cercate di fare qualcosa, mandate qualcuno: che sappia fare, che 
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non pianti una grana con Bellodi, ma che... Ima summis mutare: capite il latino? Non quello 

d'Orazio: il mio voglio dire»
120

 

[…] „Ale zatím proboha sledujte pozorně vyšetřování toho Bellodiho… A vy, který na mafii 

nevěříte, něco dělejte, pošlete tam někoho. Ale aby se vyznal, aby si s Bellodim nerozlil 

ocet, nýbrž aby dovedl… Imma summis mutare
121

. Rozumíte latině? Nemyslím Horácově, 

ale mé…“
122

 

V tomto rozhovoru se také objevuje další z opakujících se prvků v knize, a tím je popírání 

existence mafie jako takové, a to nejen obyčejnými lidmi, ale samozřejmě i těmi, kteří mají na 

mafii přímé vazby. Jak jsem zmínila v kapitole 2.2.3, představa o mafii byla po celé Itálii 

značně zkreslená. Někteří ji viděli jako jistou představu o kavalírství či hrdinství, jako ochranu 

bezpráví a protestu proti špatným zákonům. Jiní v její existenci vůbec nevěřili. A pak tu byli 

samozřejmě tací, kteří její existenci záměrně popírali, přestože věděli, jaká je skutečnost. 

V Sciasciově díle je na to odkaz hned několikrát.  

«Ecco: ci siamo, è da un pezzo che debbo parlarvi di questo Bellodi. Questo qui, caro amico, 

è uno che vede mafia da ogni parte: uno di quei settentrionali con la testa piena di pregiudizi, 

che appena scendono dalla nave-traghetto cominciano a veder mafia dovunque... E se lui 

dice che Colasberna è stato ammazzato dalla mafia, stiamo freschi... Io non so se voi avete 

letto quello che ha dichiarato a un giornalista qualche settimana fa, a proposito del sequestro 

di quell'agricoltore... come si chiamava?». «Mendolia». «Mendolia... Ha detto cose da far 

rizzare i capelli: che la mafia esiste, che è una potente organizzazione, che controlla tutto: 

pecore, ortaggi, lavori pubblici e vasi greci... Questa dei vasi greci è impagabile: robe da 

cartolina del pubblico... Ma dico: perdio, un po' di serietà... Voi ci credete alla mafia?». 

«Ecco...». «E voi?». «Non ci credo.» «Bravissimo. Noi due, siciliani, alla mafia non ci 

crediamo: questo, a voi che a quanto pare ci credete, dovrebbe dire qualcosa. Ma vi capisco: 

non siete siciliano, e i pregiudizi sono duri a morire. Col tempo vi convincerete che è tutta 

una montatura.
123

 

„Tady to máme. Už dlouho si s vámi chci promluvit o tom Bellodim. Je to, drahý příteli, 

jeden z těch seveřanů, které mafie straší na každém kroku, jeden z těch seveřanů se spoustou 

nesmyslů v hlavě, kteří vidí mafii kolem sebe, jakmile vystoupí v Messině z pramicové 

lodi… Jestli prohlásí, že Colasbernu zabila mafie, budeme v pěkné kaši… Nevím, jestli jste 

četl, co řekl před několika nedělemi jednomu novináři o tom případu, kdy bylo zabaveno 

jmění toho sedláka… jak se jmenoval?“ „Mendolia.“ „Mendolia… Řekl věci, nad nimiž 
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vstávají vlasy. Že mafie existuje, že je to mocná organizace, která ovládá všechno: ovce, 

zeleninu, veřejné práce i řecké vázy… To s těmi řeckými vázami je za všechny peníze. Jen 

to veřejně plakátovat… Ale proboha, mluvme vážně… Věříte na mafii? „Já…“ „A co vy?“ 

„Nevěřím.“ „Výborně. My dva Sicilané na mafii nevěříme. To by mělo něco znamenat pro 

vás, který na ni, jak se zdá, věříte. Ale chápu vás, nejste ze Sicílie, a pověry mají tuhý život. 

Časem se přesvědčíte, že jsou to všechno jen báchorky.“
124

 

«E poi che cos'è la mafia?... Una voce anche la mafia: che ci sia ciascun lo dice, dove sia 

nessun lo sa... Voce, voce che vaga: e rintrona le teste deboli, lasciatemelo dire...»
125

 

„A pak, co je to mafie?... I to je jen prázdný zvuk. Každý tvrdí, že je, ale nikdo neví kde… 

Tlach, pouhý tlach, a nalézá sluch jen v zabedněných hlavách, dovolte, abych to tak 

vyjádřil.“
126 

V těchto dvou úryvcích jde o svědectví osob, které jsou s mafií spojeny. Jednou z těchto osob 

je ministr, který má prospěch z toho, když lidé v existenci mafie nevěří, a snaží se tuto 

myšlenku hájit. Druhým z nich je pravděpodobně samotný člen mafie, který se snaží vzbudit 

pochybnost o možnosti existence tak mocné organizace, jakou má být i podle vyšetřovatele 

Bellodiho, mafie. Říká, že je pošetilé, věřit v něco takového, o čemž se snaží čtenáře i svého 

společníka přesvědčit i dále:  

«Come siciliano mi addolorate, e come uomo ragionevole quale presumo di essere... Quel 

che, indegnamente, rappresento, si capisce non c'entra... Ma il siciliano che io sono, e l'uomo 

ragionevole che presumo di essere, si ribellano a questa ingiustizia verso la Sicilia, a questa 

offesa alla ragione. Badate che la ragione ha per me, naturalmente, la erre minuscola: 

sempre... Ditemi voi se è possibile concepire l'esistenza di una associazione criminale così 

vasta ed organizzata, così segreta, così potente da dominare non solo mezza Sicilia, ma 

addirittura gli Stati Uniti d'America: e con un capo che sta qui, in Sicilia; visitato dai 

giornalisti e poi dai giornali presentato, poveretto, nelle tinte più fosche... »
127

  

„Ale jako Sicilan a podle vlastního názoru rozumný člověk musím protestovat proti této 

nespravedlnosti vůči Sicílii, proti této urážce rozumu… chápete, mluvím o rozumu s malým 

r, vždycky… Řekněte sám, je-li možno si představit, že existuje zločinecký spolek, tak 

rozsáhlý a dobře organizovaný, tak tajný a mocný, aby ovládal nejen polovinu Sicílie, ale 
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dokonce i Spojené státy americké; že jeho náčelník žije na Sicílii, že ho navštěvují novináři, 

kteří ho potom, ubožáka, líčí v nejtemnějších barvách…“
128

  

«Credete a me, lasciatevi ingannare da me: che, per quel che indegnamente rappresento, Dio 

sa se voglio e posso ingannarvi... E vi dico: quando voi nell'autorità di cui siete investito, 

indirizzate, come dire?, le vostre attenzioni verso persone dalla voce pubblica indicate come 

appartenenti alla mafia, e soltanto per il fatto che sono indicate come mafiose, senza 

concrete prove e dell'esistenza della mafia e dell'appartenenza ad essa delle singole persone, 

ebbene: voi fate, al cospetto di Dio, ingiusta persecuzione...»
129

 

„Věřte mi, v té funkci, kterou, snad nezaslouženě, zastávám, ví Bůh, že vás nechci a nemohu 

klamat… Říkám vám: Jestliže vy z moci úřadu, kterým jste byl pověřen, věnujete, jak to 

říci? Pozornost osobám, o nichž hlas veřejnosti tvrdí, že jsou členy mafie, stačí-li vám jen to, 

že jsou označováni jako mafiáni bez spolehlivých důkazů jak o existenci samotné mafie, tak 

o příslušnosti jednotlivých osob k ní, pak se před božím zrakem dopouštíte nespravedlivého 

útisku…“
130

 

Kapitán Bellodi se v závěru románu rozhodne si vzít zdravotní dovolenou a odjet do rodné 

Parmy, kde se dozvídá, že celý proces skutečně ztroskotal na falešných výpovědích 

potvrzujících alibi Zachinettiho. Spolu s ním byli tedy osvobozeni i Pizzusco a Mariano Arena: 

„…je zbytečné podotýkat, že všechny důkazy, které proti němu trpělivě shromáždili kapitán a 

prokurátor, se rozplynuly ve vzduchu.“
131

 Po zahájení nového vyšetřování pak byli z vraždy 

Nicolosiho neprávem obviněni vdova a její milenec, jelikož „to jest motiv vášně, který bývá 

vždy vítanou záminkou jak pro mafii, tak pro policii“
132

.  

V ulicích Parmy narazí Bellodi na svého starého přítele a jeho známou a okamžitě se stane 

terčem otázek, jelikož Sicílie je pro obyvatele severu něčím tajemným a fascinujícím. A i zde 

je řeč přivedena na zločineckou organizaci, která na ostrově vládne. ‚„A mafie? Co je to ta 

mafie, o které se tolik píše v novinách?“ „Pravda, co je to mafie,“ přidal se Brescianelli. 

„Těžko vysvětlit,“ pravil Bellodi, „je… neuvěřitelná.“‘
133

 Ale i přes to všechno, co na Sicílii 
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zažil, si uvědomí, že si Sicílii zamiloval a že se tam jistě vrátí, i přesto, že to po tom všem pro 

něj nemusí být bezpečné. „‚Rozbiju si o ni lebku,‘ řekl nahlas.“
134

  

3.4 Roberto Alajmo – È stato il figlio (Udělal to syn) 

3.4.1 Úvod 

Román  È stato il figlio (Udělal to syn) spisovatele a žurnalisty Roberta Alajma byl vydán 

v roce 2005. O sedm let později se dočkal i úspěšného filmového zpracování od režiséra 

Daniela Ciprì. Vzhledem k tomu, že Alajmo se narodil a dodnes žije v Palermu, dá se 

předpokládat, že ho každodenní realita života na Sicílii ovlivnila i v jeho tvorbě. Vliv na jeho 

románovou tvorbu má jistě také jeho žurnalistická práce, a to nejen z hlediska stylu, ale i co se 

týče zpracovávaných motivů. Mezi těmi samozřejmě nechybí téma mafie. 

3.4.2 Analýza díla se zaměřením na téma mafie 

Stejně jako tomu bylo u románu Leonarda Sciascii, Den Sovy, je i román È stato il figlio 

zařazen do detektivního žánru. Sciascia použil tento žánr jako prostředek pro popsání 

fungování mafie na Sicílii. I Alajmův román není pouhou detektivkou, ale zároveň pohledem 

na sicilskou společnost a reflexí života na ostrově. Nalezneme zde i prvky psychologického 

románu.  

A obdobně jako Sciasciův román i tento příběh začíná vraždou. Hned na prvních stránkách 

románu se dozvídáme, že došlo k násilné smrti. Obětí je otec hlavního hrdiny Nicola Ciraulo, 

který byl usmrcen třemi výstřely z pistole. Na místo činu je přivolána policie, ale zdá se, že 

nikdo z přítomných nemá chuť vypovídat. Čtenář zatím neví, kdo Nicolu zabil, ale nikdo není 

příliš ochotný s policií spolupracovat. V první chvíli nás může napadnout, že by mohlo jít o 

zločin mafie, vzhledem k mlčenlivosti všech přítomných a neochoty spolupracovat s policií. Již 

v první kapitole je však z vraždy vlastní babičkou obviněn hlavní hrdina románu Tancredi 

Ciraulo, dvacetiletý syn zavražděného Nicoly. Po několika dalších stránkách se dozvídáme, že 

motiv činu souvisí s Volvem, které si Nicola pořídil a které Tancredi nechtěně odřel.  

V této části románu je několikrát upozorněno na fakt, že toto auto neodpovídá finanční situaci 

rodiny Ciraulo a vzniká tak jisté podezření, že peníze, za které bylo pořízeno, by mohlo 

souviset s nějakými nekalými praktikami otce rodiny. „‚Proč? Odkud se vzaly všechny ty 
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peníze?‘ ‚Nebyly to naše peníze. Nebyly naše.‘ ‚A čí tedy byly?‘“
135

 I tato domněnka je však 

vyvrácena v momentě, kdy se dozvíme, že peníze patřily Serenelle, Tancrediho sestře.  

Slovo mafie jako takové padne poprvé až ve třetině knihy ve chvíli, kdy Tancredi vysvětluje 

svému spoluvězni, jak souvisí smrt jeho sestry se smrtí jejich otce:  

Lo Slavo non può nascondere un minimo di curiosità. Tancredi allora gli spiega col tono di 

chi sta rendendo comprensibile qualcosa a un bambino: „Coi soldi del risarcimento per le 

vittime della mafia.“
136 

 

Slovan nedokáže skrýt trochu zvědavosti. A tak mu Tancredi vysvětlí tónem někoho, kdo se 

snaží něco vysvětlovat dítěti: „Za peníze z odškodného pro oběti mafie.“ 

Tancredi zde odkazuje na peníze, které jeho rodina získala jako odškodnění po smrti Serenelly. 

Ta zemřela nešťastnou náhodou před pěti lety, během jedné z mafiánských přestřelek, které ve 

městě proběhly. Na mafii ovšem Tancredi odkazuje v této kapitole už dříve, když Slovanovi 

vysvětluje okolnosti vraždy své sestry: „Moji sestru zavraždili při přestřelce mezi darebáky: 

Virzìovi proti Zambutovejm“
137

, vysvětluje a o několik řádků dál se dozvídáme, že rodina 

Zambutových potrestala ty, kteří se této přestřelky zúčastnili, a také to, že se tyto dvě 

mafiánské klany (či rodiny) spojily: 

Una settimana dopo i Zambuto fecero altro che vendetta: li sterminarono a tutti e tre quelli 

che erano stati. Dopodiché che cosa combinarono?“ Ora è il turno dello Slavo di alzare le 

sopracciglia: „Che cosa combinarono?“ „Dopo due anni pigliarono e fecero pace: Virzì e 

Zambuto. Tanto che oggi com’è che si dice?“ Tancredi si sforza di spezzare la sua lezione 

con qualche domanda, ma lo Slavo fa scena muta e allora lui ostenta un atteggiamento 

accomodante: „…Cosca Virzì-Zambuto, per dire che sono una cosa sola, che si fanno gli 

affari loro in santa pace.“
138

 

O týden později Zambutovi zosnovali něco jiného, než pomstu: odstranili všechny tři, co 

tam byli. A co potom vytvořili?“ Teď byla řada na Slovanovi, aby pozvedl obočí. „Co 

vytvořili?“ „Po dvou letech se dali dohromady a uzavřeli mír: Virzì a Zambuto. A tak, jak se 

tomu říká dneska?“ Tancredi se snaží přerušit svou přednášku nějakou tou otázkou, ale 

Slovan to protahuje a pak předstírá ležérní postoj: „…Cosca Virzì-Zambuto, aby bylo jasné, 

že jsou jednou jedinou skupinou, že řeší svoje záležitosti v míru.“ 
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V tomto úryvku padne slovo ‚cosca‘, což je v románu první přímý odkaz na mafii v podobě 

všeobecně známého termínu. Cosca je označení pro mafiánský klan či rodinu, které se používá 

na Sicílii
139

. Kromě toho, že se dozvídáme jména dvou mafiánských rodin aktuálně působících 

v Palermu, navíc zjišťujeme, že mezi rodinou Ciraulů a rodinou Virzìových existuje i jiné 

spojení, než smrt Tancrediho sestry:    

„Se proprioproprio lo vuoi sapere, fra noi Ciraulo e i Virzì c’è una lontana parentela. Mio 

cugino Masino é figlio di una sorella di mia madre…“ […] „Ma è una parentela talmente 

lontana che non passa e non conta.“ Tancredi si sforza di assumere un’aria reticente per 

suscitare la curiosità dello Slavo. Da un canto vuole conquistarsi la sua amicizia. Dall’altro 

non ha voglia di dare troppe informazioni. Qualcuna sì, ma non troppe. Anche perché 

quando appre bocca lo Slavo è sferzante: „Tua sorella, quindi, te l’hanno ammazzata i 

parenti tuoi.“
140

 

Pokud to opravdu chceš vědět, jsme my Ciraulové s Virziovými vzdáleně příbuzní. Můj 

bratranec Masino je synem sestry mojí matky…“ […] „Jde ale o příbuzenství tak vzdálené, 

že už se nepředává a ani nepočítá.“ Tancredi se pokouší o navození tajemného dojmu, aby 

tím podnítil Slovanovu zvědavost. Na jednu stranu chce získat jeho přátelství. Na stranu 

druhou nechce prozradit příliš mnoho informací. Pár ano, ale ne moc. Také proto, že když 

Slovan otevře pusu, zpraží ho: „Takže sestru ti zavraždili tvoji příbuzní.“  

Z tohoto úryvku můžeme také odvodit, že Tancredi možná dodržuje jistý kodex mlčenlivosti, 

ač sám není členem mafie. Je zde řečeno, že nechce prozradit příliš mnoho, což může být 

z toho důvodu, že chce, aby byl Slovan o to zvědavější, anebo právě proto, že mluvit otevřeně 

o členech mafie, není nejrozumnější. A to i přesto, že je ve vězení a jediným, kdo ho slyší, je 

další vězeň. Motiv mlčení se v románu vyskytuje již zezačátku, i když v jiném kontextu. 

Tancredi není ochotný spolupracovat s policií a v podstatě jediné, co krátce po vraždě otce 

policii řekne, je: „Využívám svého práva nevypovídat.“
141

 Je zřejmé, že Tancredi nemá 

k policii pozitivní vztah. V románu jsou označováni italským pohrdlivým výrazem ‚sbirri‘, 

který lze přeložit jako ‚fízlové‘. 

Na příbuzenské vztahy mezi rodinou usmrcené dívky a jejími vrahy narazíme i v kapitole 

věnované dění po její smrti, kdy Tancrediho rodina usilovala o odškodnění za smrt dcery 

Dopo qualche giorno l’avvocato li convocò per riferire di un colloquio telefonico avuto col 

prefetto. C’erano difficoltà. Il problema era risultato essere la parentela di Loredana coi 
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Virzì, che da qualche parte – a Roma, aveva specificato il prefetto, non in Sicilia – aveva 

insospettito o scandalizzato qualche burocrate. Potevano darsi dei soldi antimafia a parenti 

di mafiosi?
142

 

Po několika dnechsi  je advokát zavolal, aby je informoval o svém telefonátu s prefektem. 

Vyskytly se komplikace. Problémem se ukázal být příbuzenský vztah Loredany s rodinou 

Virzìových, který někde – v Římě, jak specifikoval prefekt, ne na Sicílii – vyvolal podezření 

nebo pobouřil nějakého byrokrata. Můžou se dát peníze vyhrazené na boj proti mafii 

příbuzným mafiánů?  

O praktikách mafie se můžeme v kontextu vraždy této dívky dozvědět více z kapitoly, která je 

věnována popisu přesných událostí jejího posledního dne. Zde je mimo jiné z pohledu šestileté 

Serenelly popisována samotná přestřelka, při které ji trefila zbloudilá kulka, kvůli které 

vykrvácela.  

E stavolta si voltò a guardare la scena che si stava svolgendo a non più di una ventina di 

metri da lei. Era un scena portentosa, simile a quelle che aveva visto fino ad allora solo alla 

televisione, che pensava nella vita reale non potessero succedere, o comunque succedessero 

più o meno come in tivù. Questa volta invece era molto diverso, era una specie di balletto. 

Un balletto ma anche, ecco: una sparatoria. Un balletto la cui musica consisteva in una 

sparatoria. Un balletto nel quale erano gli stessi ballerini a suonare la musica. I ballerini 

avevano le pistole. Ecco cos’erano i botti che aveva sentito: spari. Non petardi, come adesso 

si rendeva conto di aver immaginato in un primo momento: spari.
143

  

A tentokrát se otočila, aby sledovala scénu, která se odehrávala ne více než dvacet metrů od 

ní. Byla to mimořádná scéna, podobná těm, které až do tohoto okamžiku viděla pouze 

v televizi, o kterých si myslela, že se v reálném životě nemůžou stát, nebo se každopádně 

dějí přibližně tak jako v televizi. Tentokrát to ale bylo jiné, bylo to jako nějaký balet. Balet, 

jenže taky přestřelka. Balet, jehož hudba se sestávala ze střelby. Balet, ve kterém hráli na 

hudební nástroje samotní baleťáci. Ti baleťáci měli pistole. Tak tohle byly ty rány, které 

slyšela: výstřely. A žádné petardy, jak si v první chvíli myslela: výstřely. 

Serenella se stane svědkem chladnokrevné vraždy. Z popisu celé události je zřejmá naprostá 

absence morálky, kdy tři mafiáni nejen že zastřelí neozbrojeného muže, ale následně do něj 

střílí i  ve chvíli, kdy už je jistě mrtvý. Jsou přesvědčeni o tom, že jejich činy jsou konány 

v rámci zákonů mafie, a tudíž jsou nepostihnutelné: „Výstřely, výstřely a další výstřely; tolik, 
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že už je nedokázala spočítat. Neozbrojený muž ležel na zemi a oni pokračovali se střelbou.“
144

 

Jejich činy však tentokrát potrestány byly, jelikož všichni tři byli odstraněni rodinou 

Zambutových pouhý týden po této události, ne však jako trest za smrt šestileté dívky, nýbrž 

jako odveta za smrt jednoho z jejich řad. 

Přestože jde o smyšlený příběh, je zasazen do reálného prostředí na Sicílii. Alajmo zde zároveň 

odkazuje na skutečné historické události, které souvisejí s mafií. Příkladem může být přímý 

odkaz na případ soudce Falconeho a jeho spolupracovníka Borsellina, o kterém jsem více psala 

v kapitole 2.2.3.: „Na transparentech stálo: Stát nás opustil! Falcone – Borsellino – Ciraulo 

všichni jsme si rovni před Bohem a před zákony! Chceme spravedlnost! Prefekte, proč nás 

nechcete „přijmout“?“
145

 Přestože byl rok 1992 průlomem ve vyšetřování a potírání mafie, 

z dění v této knize je jasné, že mafie ze sicilské reality nezmizela, přestože bylo její působení 

na ostrově zkomplikováno.  

Získání peněz jako odškodného za vraždu Senerelly se protáhlo a rodina Ciraulo se kvůli tomu 

dostala do finančních problémů. V této části románu se projevuje další z běžných nelegálních 

činností, a tou je půjčování peněz a lichva.  

C’era questo signor Pino. Un pensionato del quartiere che aveva saputo mettere a frutto certi 

piccoli investimenti del passato e la sua liquidazione di ex tassista. Anziché depositare i 

soldi in banca si era trasformato lui stesso in una banca. Prestava il denaro a chi ne aveva 

bisogno, poi glielo restituivano e questi soldi diventavano sempre di più, sempre di più. 

[…]
146

 

Šlo o pana Pina. Penzista z jejich čtvrti, který dokázal dobře využít nějaké té malé investice 

z minulosti a své odchodné bývalého taxikáře. Místo, aby peníze uložildo banky, proměnil 

se v banku sám. Vyplácel peníze těm, kdo je potřebovali, ti mu je poté vrátili, ale těch peněz 

balo pořád víc, pořád víc. 

U tohoto muže se Nicola Ciraulo zadlužil ještě víc, než jaké dluhy musel splatit z půjčky u něj. 

Nakonec si od něj musel půjčit celkem třikrát, kdy poslední půjčka byla půjčkou na splacení 

druhé půjčky: „Můžete to udělat takto: on ti půjčí prachy, které ti poslouží k zaplacení splátky 

a úroků. Ty je dáš jemu, a tak jste si kvit.“ „Prozatím.“ „Jistě: prozatím.“
147

 Samotné 

machinace s penězi jsou odkazem na nelegální praktiky. Je zde ale také popsána morálka a 
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povaha muže, který je vykonává. Místo toho, aby prodloužil Nicolovi možnost na splacení 

půjčky, donutí ho, aby si od něj půjčil znovu, čímž se Ciraulo dostane ještě do větších 

finančních problémů a v momentě, kdy konečně obdrží peníze z odškodnění za smrt dcery, 

z 220 milionů zbyde polovina. 

Jak už bylo řečeno, hned na začátku románu je za vraha označen Tancredi, syn zavražděného 

Nicoly Ciraula a bratr zavražděné Serenelly. V průběhu románu se však dozvídáme, že se vše 

možná odehrálo poněkud jinak, než bylo řečeno, a v poslední kapitole románu je potom popis 

toho osudného dne. Alajmo se čtenáře snaží donutit k pochybám o Tancrediho vině. Samotné 

chování jeho rodiny, která ho označila za vraha i přesto, že vrahem není, je znakem 

nemorálního chování. Stejně tak nás může zarazit, s jakou chladností přistupují některé postavy 

ke smrti svého příbuzného. Konkrétně pak myslím matku oběti a babičku Tancrediho. Ani 

Tancredi neprojevuje příliš mnoho emocí. Zde se trochu projevuje Alajmův novinářský, 

faktografický styl. 

Označení nepravého vraha je vyvoláno nepříznivou situací rodiny. Ta se rozhodne, že z vraždy 

Nicoly obviní raději Tancrediho než jeho bratrance Masina, který na rozdíl od Tancrediho 

může rodině přinést nějaké peníze: „Je třeba připomenout Masinovi, aby donesl nějaký 

peníze.“ „Později mu zavolám a uvidím, co mi řekne.“ „Hele, jen to udělej,  my všichni tady 

jsme udělali všechno, co jsme udělat mohli“
148

 

Jisté pochybnosti vnesou také nejasnosti týkající se vražedné zbraně. Policie se Tancrediho 

mnohokrát zeptá na zbraň, kterou byl jeho otec zastřelen, ale on odmítá vypovídat. Jeho rodina 

také tvrdí, že neví, kde se nachází, a tak když se náhle objeví, mají jisté podezření, že něco není 

přesně tak, jak se zdá.  

„Dove?“ „Nella cassetta dello sciacquone. Ma quello ha detto che nella cassetta dello 

sciacquone c’avevano cercato pure…“ „Certo che c’avevano cercato.“ […] „Chi c’hai detto 

che l’ha trovata?“ „Mia nuora, che stava pulendo il gabinetto.“ „Dentro la cassetta 

dell’acqua.“ „Eh. Là dentro.“  […] „E quello c’ha creduto, finalmente?“
149

  

„Kde?“ „Ve splachovací nádržce. Ale řekli mi, že do splachovací nádržky se dívali…“ 

„Samozřejmě, že se tam dívali.“ […] „Kdo jsi řekla, že ji našel?“ „Má snacha, která uklízela 

koupelnu.“ „V nádržce na vodu?“ „Jo. Uvnitř té.“ […] „A tohle už ti konečně uvěřili?“ 

                                                 
148

 Tamtéž, s. 189: „Bisogna ricordarsi di dirci a Masino che ci fa avere un qualchecosa di soldi.“ „Più tardi ci 

telefono e vediamo che mi dice.“ „Eh: vedi di farlo, che qua noialtri quello che potevamo fare l’abbiamo fatto.“  
149

 Tamtéž, s. 179. 
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Tento rozhovor mezi členy rodiny se nakonec stane příčinou, proč se v závěru románu ukáže 

pravda a plán rodiny Ciraulových ztroskotá. Policie totiž umístila v bytě rodiny nahrávací 

zařízení, a s nahrávkami udeří na Tancrediho a ten podlehne nátlaku a vyjde s pravdou ven. 

Jaké má Tancrediho výpověď další dopady se však už nedozvíme.   
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4 Závěr 

Na základě provedených dílčích analýz děl napsaných v období mezi lety 1883-2005 můžeme 

vidět, jakým způsobem se změnila dynamika vývoje motivu mafie. Každý z autorů se chopil 

zapracování tohoto tématu do svého díla jinak. Významné je to, jak se liší a jak se vyvinula 

míra explicitnosti jednotlivých autorů.  

Na stránkách Vergových děl nenalezneme nikde označení mafie, mafiáni či jakýkoliv přímý 

odkaz na zločineckou organizaci v té době již na Sicílii aktivní a mocnou. V žádném případě to 

neznamená, že by přítomnost mafie na ostrově popíral. V jeho dílech, a to především v románu 

Mistr don Gesualdo, je třeba číst mezi řádky a položit si otázku, co všechno vlastně v sobě 

obsahuje přívlastek mafiánský. Postavy románu se v průběhu příběhu mnohokrát dopustí činů, 

které je možné považovat za nemorální a mnohdy i za hranicí zákona.  

Verga mafii ve svém díle přímo neodsuzuje ani nekritizuje. Je třeba si uvědomit, že v době, 

kdy byl román vydán, by to ani nebylo rozumné. Postavy, u kterých se projeví nějaký druh 

mafiánského chování, ale představuje ve svém románu v negativním světle, z čehož můžeme 

vydedukovat jeho postoj k jejich charakteru a k jejich chování.  

Podobně je tomu i u Pirandella. Pirandello se místo kritiky mafie samotné zaměřuje spíše na 

kritiku situace, do které byla Sicílie uvržena po sjednocení Itálie. Chaos, který na ostrově v té 

době panoval, vyvolal u lidí nedůvěru k zákonům a zákonodárcům, a své naděje na lepší zítřky 

tak obraceli jiným směrem – k mafii, která nabízela řešení a pomoc a rychle nabírala na síle. 

Přestože v románu Staří a mladí již na několika místech označení mafie padne, není to 

v souvislosti s konkrétními činy, které by se daly za mafiánské považovat. I zde je tedy potřeba 

číst mezi řádky. Nejvíce se zde do jisté míry mafiánské chování reflektuje v rámci voleb 

nového poslance. K porovnání by se v tomto kontextu daly uvést postavy kanovníka Lupiho 

z Vergova Mistra dona Gesualda a kanovníka Agrò spolu s Flaminiem Salvem z románu Staří 

a mladí. Spojují je podobné rysy chování a motivy jejich činů. Těmi je touha po získání vlivu a 

touha po vlastním obohacení. Získání vlivu se kanovník Agrò a Flaminio Salvo snaží 

dosáhnout ovlivněním voleb.  

Motiv vlastního obohacení je společným rysem Vergova i Pirandellova díla. Napomáhání mafii 

přímo souvisí i s ekonomickou závislostí. Na příkladu Nanniho L’Orbo můžeme vidět, k čemu 

ho vlastní bída dohání. Uchyluje se v podstatě k vydírání za účelem zajištění sebe a své rodiny. 

Jeho činy ho však doženou až do vlastní zkázy, jelikož není schopen dodržet jedno ze 

základních pravidel mafie, mlčet, když je třeba.  
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Téma zákonu mlčení, neboli omertà, se více či méně objevuje ve všech rozebíraných dílech. 

V povídce Zlatý klíč je mlčení soudce vykoupeno penězi kanovníka. V románu Mistr don 

Gesualdo ho můžeme vidět právě ve zmíněném případu Nanniho L’Orba, ale třeba i ve 

způsobu chování kanovníka Lupiho, který jen málokdy řekne přímo narovinu. Zamlčování 

informací je zde nástrojem pro manipulaci ostatními postavami a ovlivňování jejich 

rozhodnutí. V Alajmově románu se zákonem mlčení řídí jak hlavní hrdina Tancredi, tak jeho 

rodina. Nejvíce je na téma omerty odkazováno v románu Den sovy Leonarda Sciasci.  

Mezi romány Vergy a Pirandella a díly Sciasci a Alajma je velký rozdíl v explicitnosti 

zpracování tématu mafie. Sciascia se ve Dnu sovy zaměřuje na snahu vysvětlit fungování mafie 

a popsat, kam až sahá její moc a čeho všeho je mafie schopná. Pokouší se také vyvrátit 

představu lidí, kteří si i v době vydání tohoto románu stále myslí, že je mafie jakýsi mýtus. 

Obvyklá nedůvěra k existenci tak složitě organizovaného zločineckého uskupení je v románu 

zmíněna hned několikrát. Podobně explicitně je v tomto díle popsáno i téma dodržování 

zákonu mafie a to nejen členy mafie samotnými, ale i běžnými lidmi. Sciascia se v románu 

zaměřuje i na hierarchii mezi jednotlivými členy.  

Strach je zde tím hlavním, co má vliv na napomáhání mafii. Strach a také nedůvěra v platné 

zákony a ve státní orgány. I tento motiv je společným rysem Pirandellova, Sciasciova i 

Alajmova díla. U Vergy si s odkazem na tento motiv můžeme vybavit v povídce Zlatý klíč již 

zmíněný úplatek soudci, který by měl zákon hájit, ale nečíní tak. Vracíme se zde opět k motivu 

vlastního obohacení za cenu porušení morálky.   

To, jak oprávněný je strach z porušení omerty, je jasně ukázáno v Sciasciově románu ve chvíli, 

kdy je mafií usmrcen donašeč Parrinieddu po té, co poruší zákon omertà. Strach tak pohání lidi 

k porušování morálky a mnohdy vede i k pokřivení hodnot.  

Poslední zmíněný aspekt vlivu mafie na společnost je skvěle popsán v románu Roberta Alajma, 

kde členové rodiny hlavního hrdiny raději udají nevinného člověka, než aby řekli, kdo je 

pravým viníkem. Důvodem k tomuto zoufalému činu je bída, ve které se rodina nachází, a tak 

využívá možnosti získání alespoň nějaké finanční podpory výměnou za svobodu a život 

vlastního syna a vnuka. V románu È stato il figlio je mafie zmiňována naprosto otevřeně, jako 

realita života na Sicílii. Příběh se odehrává již po významném zlomu v potírání mafie, který 

nastal v roce 1992, přesto je zde ale jasně zdůrazněno, že mafie ze sicilské společnosti 

nezmizela, stále je její součástí a má nadále velký vliv na životy obyvatel ostrova. 
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5 Resumé 

Bakalářská práce je věnována vývoji tématu mafie v sicilské literatuře od Risorgimenta po 

současnost. V úvodní části se autorka zabývá historickým kontextem mafie, jako fenoménem – 

etymologií, historií a tématem mafie v literatuře. Situace poloostrova je po skončení procesu 

Risorgimenta v komplikované situaci: sjednocení Itálie nemá ty dopady, ve které obyvatelé 

doufali, a to především na Sicílii. Zde nespokojenost, chaos a špatná ekonomická situace 

umožnila vznik a posílení organizace známé pod názvem Mafie (jinak také „Cosa Nostra“). 

Tato organizace dokázala proniknout i do politiky a stala se tak známou a obávanou, že slovo 

„mafie“ a začalo se používat ve spojení s různými kriminálními organizacemi po celém světě. 

Sicilská mafie a její americká odnož byly těmi nejmocnějšími zločineckými organizacemi a její 

chapadla sahala po celé Itálii. Situace se změnila v roce 1992, kdy Giovanni Falcone, ve 

spolupráci s Paolem Borsellinem, odhalil stovky členů Cosy Nostry, kteří byli usvědčeni a 

odsouzeni v rozsáhlém soudním procesu. Bohužel za to však Falcone a Borsellini zaplatili 

životem, na oba byl téhož roku spáchán atentát. Následkem zmíněných událostí pozice mafie 

na Sicílii zeslábla, přestože nezmizela úplně.  

Téma mafie bylo reflektováno i v literatuře, ačkoliv o něm nebylo bezpečné psát příliš 

explicitně. Po dlouhou dobu byla existence mafie nejen na Sicílii, ale i napříč celou Itálií, 

popírána: i tato nedůvěra v existenci organizace se projevila jak v kontextu sociálním, tak 

v literatuře.  

Druhá část práce je zaměřena na analýzu čtyř románů a jedné povídky od čtyř sicilských 

spisovatelů. Jedná se o následující: Giovanni Verga a jeho povídka La chiave d’oro (Zlatý klíč) 

a román Mastro don-Gesualdo (Mistr don Gesualdo); Luigi Pirandello a jeho historický román 

I vecchi e i giovani (Staří a mladí); Leonardo Sciascia s románem Il giorno della civetta (Den 

sovy) a jako poslední, aktuální autor Roberto Alajmo se svým románem È stato il figlio. 

Autorka práce se snaží vysledovat hlavní rysy mafiánského jednání a opakující se motivy 

týkající se mafie. Patří mezi ně problém omerty, obohacování se za užití nezákonných praktik, 

deformace morálky a lidských hodnot nebo intriky a korupce v politické sféře. K podpoře 

svých tvrzení využívá konkrétní pasáže z výše uvedené primární literatury. 
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Riassunto 

La tesi è dedicata all’evoluzione del tema della mafia nella letteratura siciliana dal 

Risorgimento ad oggi. Nella parte introduttiva l’autrice si occupa del contesto storico della 

mafia, trattando il fenomeno dell'etomologia, della storia e del tema della mafia nella 

letteratura. La situazione della penisola si presentava come piuttosto complicata alla fine del 

processo del Risorgimento: l’unificazione d’Italia non ha gli effetti che gli abitanti speravano, 

specialmente in Sicilia, dove l'insoddisfazione, il caos e una pessima situazione economica 

hanno permesso la nascita e il rafforzamento dell'organizzazione criminale nota come Mafia 

(detta anche "Cosa Nostra"). Tale organizzazione giunse ad infiltrarsi anche nella politica ed è 

divenuta così nota e temuta che la parola "mafia" si è trasformata in un concetto più ampio che 

include diverse organizzazioni criminali in tutto il mondo.  

La mafia siciliana e la sua sorellastra americana erano le più potenti organizzazioni criminali, 

con tentacoli in tutta Italia. La situazione cambiò nel 1992, quando Giovanni Falcone, in 

collaborazione con Paolo Borsellino, scoprì centinaia di membri di Cosa Nostra, che furono 

condanati in un enorme processo. Tuttavia, Falcone e Borsellino pagarono per questo con la 

vita, venendo assassinati in quello stesso anno. In seguito agli eventi in questione, la posizione 

della mafia si è indebolita in Sicilia, sebbene essa non sia scomparsa del tutto.  

Il tema della mafia si rifletteva anche nella letteratura, anche se non era sicuro scriverne 

apertamente. Nella regione siciliana, ma anche nel resto d'Italia, l'esistenza della mafia è stata a 

lungo negata: anche tale senso di sfiducia si manifestava a livello sociale e letterario. 

La seconda parte della tesi si occupa dell’analisi di quattro romanzi e una novella, scritti da 

quattro autori siciliani: Giovanni Verga e la sua novella La chiave d’oro e il suo romanzo 

Mastro don-Gesualdo; Luigi Pirandello e il suo romanzo storico I vecchi e i giovani; Leonardo 

Sciascia con Il giorno della civetta e, come l’ultimo, un autore attuale, Roberto Alajmo e il suo 

romanzo È stato il figlio. L’autrice cerca di rintracciare i principali tratti caratterizzanti degli 

atti mafiosi e i motivi ricorrenti all'interno del tema della mafia. Questi includono il problema 

dell'omertà, le pratiche illecite per l'arricchimento, la distorsione della morale e dei valori 

umani, gli intrighi e la corruzione nella sfera politica. A sostenere empiricamente tutto ciò, 

l'autrice si serve di brani della letteratura primaria sopracitata.  
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7 Příloha: Medailonky autorů 

7.1 Giovanni Verga 

Sicilský dramatik a prozaik Giovanni Verga se narodil 31. 8. 1840 v Katánii. Pocházel z chudé 

šlechtické rodiny. Je pravděpodobné, že jeho rodinné zázemí se promítá i do jeho děl. Verga 

studoval práva na univerzitě v Katánii mezi lety 1858 a 1861. Svůj první román Carbonari 

vydal na vlastní náklady v roce 1860. O pět let později opustil Sicílii a odjel do Florencie, aby 

zdokonalil svou italštinu. V roce 1872 se Verga odstěhoval ze Sicílie do Milána, kde strávil 

následujících dvacet let svého života. Zde se seznámil s představiteli milánské scapigliatury a 

začal se oprošťovat od sentimentalismu, který se dosud projevoval v jeho dílech. Jeho prvním 

veristickým pokusem byla Nedda, vydaná v roce 1874.  

Jeho první sbírka veristických povídek, Vita dei campi, vyšla v roce 1880 a o rok později vydal 

první román z plánovaného cyklu I vinti (Poražení), do kterého patří i román Mistr don 

Gesualdo. Prvním z cyklu však bylo dílo I Malavoglia (Dům u mišpule). Jedná se o vrcholné 

dílo verismu, literárního směru, který je pojmenován právě po Vergovi. Typickými motivy 

jeho tvorby jsou hlavní postavy pocházející z nižší společenské vrstvy, touha po majetku, 

nenaplněná láska a trest za snahu vybočit z řádu a změnit svůj osud a své postavení ve 

společnosti. Mezi další Vergova významná díla patří Novelle rusticane, román Il marito 

d’Elena (který nespadá mezi veristickou tvorbu) nebo román Eva, které napsal ve svých 

literárních začátcích. Verga zemřel v Kampánii 27. 1. 1922.
150

 

7.2 Luigi Pirandello 

Básník, dramatik, prozaik a profesor Luigi Pirandello se narodil 28. 6. 1867 v Agrigentu na 

Sicílii. Pocházel ze zámožné rodiny vlastníků sirných dolů, což se odráží i v jeho tvorbě. 

Jedním z hlavních témat románu Staří a mladí se týká právě sirných dolů v této oblasti Sicílie. 

Pirandello nechodil do školy, jeho rodina mu zařídila domácí výuku a později byl otcem 

zapsán na technický institut v Agrigentu. Ten ale nedostudoval a po dvou letech přestoupil na 

klasické gymnázium. Začal studovat filozofickou a právnickou fakultu v Palermu, ale po jeho 

odchodu do Říma v roce 1887 pokračoval pouze ve studiu na fakultě filozofické. Své studium 

ale dokončil v německém městě Bonn.  

V Římě se trvale usadil, oženil se zde a založil rodinu. V některých svých dílech se přesto stále 

navracel k rodné Sicílii. Ve své tvorbě se brzy zaměřil na humorismus. Pravděpodobně jeho 

nejznámějším románem je Il fu Mattia Pascal (Nebožtík Mattia Pascal), který spadá právě do 
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jeho humoristické tvorby. Pirandello nebyl pouze prozaikem, ale také vynikajícím dramatikem. 

Mezi jeho dramatická díla patří hra Liolà (Sicilská komedie), Così è (se vi pare) (Každý dle 

svého) a není možné opomenout asi nejznámější divadelní hru, Sei pesonaggi in cerca d’autore 

(Šest postav hledá autora). Pirandello se také zabýval tématem vlastní identity, které je v rámci 

jeho humoristického stylu obsaženo například v jeho posledním prozaickém díle Uno, nessuno 

e centomila (Jeden, nikdo a sto tisíc). V roce 1934 byla Pirandellovi udělena Nobelova cena za 

literaturu. O dva roky později, 10. 12. 1936 umírá v Římě ve věku nedožitých 70. let. 
151

 

7.3 Leonardo Sciascia 

Prozaik, esejista a publicista Leonardo Sciascia se narodil 8. 1 1921 v Racalmutu na Sicílii. 

Sciascia se od roku 1949 věnoval učitelství, které vystudoval na učitelském ústavu. Toto 

povolání ale na začátku 70. let opustil a v roce 1975 vstoupil do politiky. Jeho dílo se vždy 

zaměřovalo na Sicílii, a to jak v dokumentárním, tak v prozaistickém žánru. Začínal 

dokumentárními recenzemi, později ale přešel k próze.  

Konkrétně se potom zaměřil na detektivní žánr, prostřednictvím kterého se věnoval tématu 

mafie, které ve svých dílech podrobně popisuje. Jedná se o romány Il giorno della civetta (Den 

sovy), A ciascuno il suo (Každému co jeho jest) nebo Il contesto. Una parodia. (Kontext. 

Parodie). Věnoval se však i románu historickému a esejistice. Mezi nejdůležitější esejistické 

sbírky patří sbírka zaměřená na Luigiho Pirandella, kterému věnoval hned dva svazky: 

Pirandello e il pirandellismo (Pirandello a pirandellismus) a Pirandello e la Sicilia 

(Pirandello a Sicílie). Mezi další sbírky patří La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia 

(Kolečko navíc. Spisovatelé a záležitosti Sicílie). Sciascia zemřel 20. 11. 1989 v Palermu.
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7.4 Roberto Alajmo 

Novinář, spisovatel a dramatik Roberto Alajmo se narodil 20. Prosince 1956 v Palermu. Od 

roku 1988 spolupracuje s televizní stanicí Rai a v roce 2012 se stal členem tvůrčího týmu 

rubriky Mediterraneo, která se věnuje aktuálnímu dění v zahraničí. Jeho prvním románem je 

Una serata con Wagner, vydaný v roce 1986. Román Cuore di madre z roku 2003 získal hned 

několik významných literárních ocenění, včetně ocenění Strega. Přestože se zaměřuje 

především na prozaickou tvorbu, má na svém kontě i několik divadelních her. Mezi další jeho 
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známá díla patří román È stato il figlio nebo Le ceneri di Pirandello. Roku 2013 se stal 

ředitelem divadla Teatro Biondo v Palermu.
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