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Abstrakt  

     Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré 

zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými 

autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho 

postáv do kontextu doby.  

     V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované 

jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu 

postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu.  

     Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz 

jednotlivých diel a rodín a  porovnávané hlavné postavy a rodiny. 
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Abstract 

     Bachelor thesis compares three different novels and family models depicted in them writen 

by three different writers. The thesis deals with an Italian literary movement called Verismo, 

exponents of Verismo, social, cultural and psychological aspects of the characters and 

classification of novels in the historical context. 

    The first chapter of the thesis defines Verismo. The following chapters are dedicated to the 

individual novels, where we deals with topic, describe one chosen character, interaction of the 

characters among them and description of family from the economical and social aspect.  

     Each chapter is dedicated to one novel. At the end the results of the analysis of the novels 

and families are presented and the main characters and families are compared.  
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1.     Úvod: vymedzenie cieľov bakalárskej práce a popis štruktúry 

bakalárskej práce 

 

     Cieľom bakalárskej práce je nazrieť na tri diela troch talianskych exponentov literárneho 

smeru zvaný verizmus zo sociokultúrneho pohľadu a podrobiť analýze hlavné postavy 

jednotlivých diel, spojených v príbuzenskom vzťahu rodiny. 

     V práci sa pokúsime podať obraz jednotlivých rodín, ako ich v svojich dielach vykreslili 

Giovanni Verga, Gaetano Carlo Chelli a Federico De Roberto 

     V druhej kapitole sa pokúsime stručne predstaviť verizmus ako literárny smer; zistiť, či ho 

ovplynil francúzsky literárny smer zvaný naturalizmus a či existujú prípadné špecifiká 

verizmu, ktorý by sme mohli vnímať ako taliansky variant európskeho literárneho realizmu. 

     V ďalších kapitolách budeme pokračovať charakteristikami jednotlivých diel a ich spôsobu 

zobrazenia rodiny v špecifickom miestnom a sociálnom prostredí. Vybrali sme si tému 

rodiny, pretože nás zaujíma, a našou prácou sa pokúsime odpovedať na otázku, či je možné 

prizmatom rodiny a vzťahov vnútri rodiny posudzovať celú spoločnosť, a vzťahy a zmeny 

v spoločnosti. Keďže máme za to, že verizmus skúma človeka podmieneného genetikou 

a prostredím, z tohto dôvodu sa nám rodina javí ako vhodný materiál na analýzu vtedajšej 

spoločnosti. Sústredíme sa vždy na postavu „hlavy rodiny“, ktorú budeme skúmať prizmatom 

jej vzťahov k ostatným členom rodiny. V tretej kapitole popíšeme rodinu z najnižšej sociálnej 

vrstvy, rodinu Malavogliovcov autora Giovanniho Vergu. V štvrtej kapitole budeme skúmať 

vzťahy v rodine  Ferramontiovcov spisovateľa Gaetana Carla Chelliho, rodiny zo strednej 

sociálnej vrstvy. Rozbor diel zakončíme piatou kapitolou o rodine zo šľachtickej, najvyššej 

sociálnej vrstvy, rodinou Uzedovcov autora Federica De Roberta. 

     V  kapitolách načrtneme život jednotlivých spisovateľov, ako ich tvorba zapadá do 

veristickej poetiky, podáme stručný výklad nami vybraného diela, charakterizujeme jednu 

z hlavných postáv v jednotlivých dielach a pokúsime sa zhodnotiť vzťahy rodiny so zreteľom 

na vzťahy jednotlivých členov rodiny s nami vybranou hlavnou postavou.  

     Aká je interakcia postáv s členom rodiny, ktorého sme si vybrali? Je pozitívna, alebo 

negatívna? Mení sa vzťah postáv a interakcia medzi nimi v prípade zmeny spoločenského 

postavenia? Ako zareagujú postavy na problémy? Ako je vykreslená rodina a postavy vo 

veristickej poetike? Nájsť odpoveď na tieto otázky bude našim cieľom v bakalárskej práci. 
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     V záverečnej kapitole sa pokúsime o zhrnutie nami získaných poznatkov z analýz 

jednotlivých diel. Porovnáme postavy z jednotlivých diel, ktorých vzťahy sme podrobili 

analýze, a porovnáme medzi sebou i jednotlivé rodiny a ich role v spoločnosti.  
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2.     Verizmus 

 

     Verizmus je literárny smer, ktorý vznikol v druhej polovici 19. storočia v Taliansku.  Jeho 

korene siahajú do francúzskej literatúry, do literárneho smeru nazývaného naturalizmus.  

     V 60. rokoch 19. storočia môžeme vidieť začiatok rastu viery vo vedu, v pokrok a počiatok 

postupného odmietania metafyziky. Tieto javy, tvoriace základ pozitivizmu, zasiahli celé 

dobové myslenie a teda i oblasť literatúry. Pozitivizmus bol podnetom k rozvoju literárneho 

prúdu nazývaného „naturalizmus” vo Francúzsku, ktorý sa neskôr rozšíril do ďalších 

európskych literatúr. V Taliansku sa naturalizmus rozšíril tiež, ale pod iným názvom, ktorý 

podčiarkoval jeho talianske špecifiká – verizmus.1  

     Sformulovanie princípov naturalizmu sa pripisuje filozofovi a literárnemu vedcovi 

Hippolytovi Tainemu. Dedičnosť, prostredie a moment v dejinách – to sú prvky 

determinujúce človeka, a tieto prvky má spisovateľ v svojom diele analyzovať; tak bude 

podľa Taineho možné určiť príčiny a dôsledky ľudského konania. I citová stránka človeka, 

jeho dobré a zlé vlastnosti,  môžu byť podľa neho podrobené výskumu podľa vedeckých 

metód. Toto by mohlo pomôcť vysvetliť skutočnosť a realitu a ovládnuť ju. Taine tak 

predpovedá zrod nového typu literatúry, založenom na vedeckých metódach – naturalizmus.2  

     Naturalisti zachytávajú skutočnosť v pohybe – prevláda zobrazovanie sveta priemyslu, 

mestského života, života robotníckej vrstvy a mestskej spodiny.3  

     „Autor, píšuci v štýle naturalizmu, sa správa ako vedec, ktorý si udržuje odstup o látky, 

ktorú rozpráva, a naopak necháva prehovoriť veci samotné, neanalyzuje postavy, 

ponechávajúc postavy ich vlastnému prejavu. Napodobňuje ich spôsob vyjadrovania, má byť 

nezúčastnený.“4 

     Pojem nezúčastnenosť – l’impersonalità – podľa francúzskeho spisovateľa Gustava 

Flauberta znamená, že umelec-spisovateľ v svojom diele má byť ako Boh-Stvoriteľ, t.j. 

neviditeľný a všemocný – aby ho bolo cítiť všade a aby si ho čitateľ nevšimol. Umenie má 

stáť nad osobným prežívaním a podľa Flauberta dozrel čas na to, aby sa na umenie nahliadalo 

vedeckými metódami.5  

                                                           
1 ALBERICO, Giulia; SASSO, Maria Grazia. Il verismo: dall’ideale al reale. Roma : Nuova Òmicron, 1997, s. 

35 
2 Tamtéž, s. 35 
3 Tamtéž, s. 37-38 
4 Tamtéž, s. 37. Vlastný preklad. „Lo scrittore naturalista agisce come uno scienziato distaccato dalla materia che 

narra e anzi lascia parlare le cose, non analizza i personaggi sollevandoli al suo stile ma ricalca e mima il loro 

modo di esprimersi, in conclusione utilizza il canone dell’impersonalità.” 
5 Tamtéž, s. 36 
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     Použitím techniky neosobnosti mali veristickí autori dostatočný odstup od naratív 

manzoniovského typu, kde bol autor všadeprítomný, vždy zasahujúc a komentujúc dej 

a správanie postáv, teda pánom a rozhodcom situácií a postáv; naopak, vo verizme, autor 

opúšťa metódu priameho opisu postáv. Postavy sa prezentujú čitateľovi samé skrz svoje 

prehovory a skutky; autor prechádza k priameho prehovoru (dialógu), alebo častejšie 

k nepriamemu voľnému prehovoru postáv. To dovoľuje autorovi sprostredkovať slová 

a myšlienky postáv sprostredkovane, akoby podával názor celej spoločnosti.6 

 

Pre naturalistický román je typickým výber súčasných a nedávnych motívov 

z mestského prostredia, často provinčného. Motívy sú opísané do najmenších detailov, 

pretože podmieňujú a určujú správanie postáv. Postavy sú vždy akoby ponorené do 

prostredia, skúmajú sa ich dedičné predpoklady, zdedené nedostatky, ekonomické 

podmienky...Prevažujú detailné opisy prostredia očami samotných postáv hovorovým 

jazykom, ktorý sa mieša s dialektom.7  

 

     V Taliansku bol najznámejším z exponentov francúzskeho naturalizmu Emile Zola, 

ktorého diela tu ovplyvnili šírenie naturalizmu a vznik verizmu.  Zásluhou Feliceho 

Cameroniho, recenzenta jeho románov, sa o Zolovom naturalizme dozvedeli talianski 

spisovatelia, z ktorých De Sanctis a Capuana ho šírili ďalej. De Sanctis a Capuana ale 

považovali niektoré tendencie naratívu v Zolovom naturalizme za kruté a surové; naopak, 

vyzdvihovali jeho pohľad na spisovateľa ako na vedca.8  

     V svojich románoch sa Zola staval proti úpadku spoločnosti a naopak, zaujímal sa 

o najnižšie vrstvy spoločnosti, žijúce v neľudských podmienkach. V románoch sú prítomné 

motívy patologických javov spoločnosti – alkoholizmus, násilie a morálny úpadok. Zola sa 

drží pozitivizmu; verí, že i morálne a citové faktory môžu byť poznávané, skúmané a vedome 

kontrolované. Činnosť spisovateľa-vedca tak pomôže politikovi a ekonómovi s určením 

pravidiel pre spoločnosť, ktoré odstránia všetky chyby a nedostatky v spoločnosti.9  

                                                           
6 OLIVA, Gianni; MORETTI, Vito. Verga e i verismi regionali. Roma : Edizioni Studium, 1999, s. 85-91 
7 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 38-39. Vlastný preklad. „Il romanzo naturalista...si caraterizza per la scelta dei 

argomenti sempre contemporanei o vicini nel tempo , di ambienti cittadini, assai spesso regionali, descritti con 

estrema cura perché condizionano e determinano il comportamento. I protagonisti sono sempre quasi come calati 

in quegli spazi, ne sono studiati i caratteri ereditari, le eventuali tare familiari, le condizioni 

economiche...Abbondano descrizioni anche minuziose per puntualizzare i luoghi in cui si muovono i personaggi, 

visti con gli occhi dei personaggi stessi, resi con una  lingua che ricalca molto spesso il linguaggio parlato fino 

a contaminarsi con il dialetto.“ 
8 Tamtéž, s. 39 
9 Tamtéž, s. 38 
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     Keď sa v Taliansku začalo diskutovať o verizme, t.j. koncom 60. rokov 19. storočia, 

úspech tvorby Emila Zoly v kultúrnych a literárnych okruhoch v Taliansku, hlavne 

v milánskych, bol značný.10 Neskôr dvaja sicílski intelektuáli, Luigi Capuana a Giovanni 

Verga, ktorí sa v Miláne zúčastňovali debát o umení, dokázali spojiť tradície, prichádzajúce 

zo zahraničia, s tradíciami talianskej literatúry 19. storočia.11  

     Verizmus mohol vychádzať z naratívu niektorých talianskych autorov romantizmu, 

predovšetkým z naratívu Alessandra Manzoniho. Rozdiel medzi zobrazovaním skutočnosti v 

romantizme a vo verizme ale tkvie v tom, že kým romantizmus zobrazoval skutočnosť a fakty 

prizmatom idealizmu, verizmus zobrazoval skutočnosť a fakty prizmatom teórie boja 

o prežitie (struggle of life) biológa Charlesa Darwina, ktorú vypracoval na základe svojej 

teórie prírodného výberu.12  

     Podľa Olivu a Morettiho môžeme za základné diela verizmu, ktoré vyšli v rozmedzí rokov 

1872 až 1890, a v ktorých ich autori sformovali sformovali poetiku verizmu, považovať diela 

nasledujúce – diela Luigiho Capuanu, z ktorých zbierka divadelných recenzií Il teatro italiano 

contemporaneo z roku 1872, román Giacinta z roku 1879, obsahujúci prvé náznaky zmeny 

spôsobu naratívy v duchu verizmu, dvojzväzkové dielo Studi sulla letteratura contemporanea 

z rokov 1880 až 1882, Homo z roku 1883 a  zbierku esejí Per l’arte z roku 1885; diela 

Giovanniho Vergu, z ktorých poviedka „L’amante di Gramigna” a zbierka noviel Vita dei 

campi, vydané v roku 1880, román I Malavoglia z roku 1881, Novelle rusticane z roku 1883 

a román Mastro don-Gesualdo z roku 1889; a nakoniec, diela Federica De Roberta Arabeschi 

z roku 1883, zbierky noviel La sorte z roku 1887, Documenti umani z roku 1888 a Processi 

verbali z roku 1890.13 Samozrejme, nejedná sa o úplný zoznam pretože v ňom chýbajú diela 

veristov z iných častí Talianska a i diela z neskoršieho obdobia tvorby De Roberta. Diela sú 

esejistické a beletristické, v ktorých je sformulovaná poetika verizmu. 

  

                                                           
10 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 84 
11 Tamtéž, s. 85 
12 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 39 
13 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 85-86 
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3.     Rodina v diele Giovanniho Vergu I Malavoglia 

 

3.1   Giovanni Verga 

     Giovanni Verga sa narodil v sicílskom meste Catania v roku 1840 ako prvorodené dieťa do 

šľachtickej rodiny. Nedokončiac právnické štúdiá, začal sa venovať literatúre a žurnalistike, 

založiac liberálne noviny. Podnikol mnoho ciest na Apeninský polostrov, hlavne do Florencie, 

kde bol častým hosťom literárnych salónov. Od roku 1872 žil v Miláne, odkiaľ často podnikal 

cesty do Paríža, Londýna a na Sicíliu; toto obdobie bolo, čo sa týka literatúry, jeho 

naplodnejším. V roku 1893 sa definitívne presťahoval do Catanie, kde sa venoval 

zveľaďovaniu rodinného majetku, zanedbávajúc svoju literárnu tvorbu. Po presťahovaní sa na 

Sicíliu na neho široká verejnosť a literárni kritici zabudli, s výnimkou verejných osláv jeho 

80-tych narodenín, keď bol menovaný za senátora. Zomrel v roku 1922.14 

     Verga je najtypickejším príkladom veristického autora. Jeho tvorba započala historickými 

románmi, neskôr počas pobytu vo Florencii a Miláne sa preslávil románmi z prostredia 

buržoázie, pre ktoré boli typické sentimentálne citové analýzy mešťanov, uzatvorených v ich 

osobných drámach, aby nakoniec, stretajúc sa s autormi a literárnymi kritikmi, sledujúcimi 

najmodernejšie dobové trendy v literatúre, ako Luigi Capuana, zakotvil pri veristických 

románoch, zobrazujúcich životné podmienky sicílskych roľníkov.15     

     V Miláne sa Verga dostal do kontaktu so scapigliaturou, pozitivizmom a naturalizmom 

a spolu s Capuanom sa zúčastňoval debát o podobe moderného románu.16 Capuana ovplyvnil 

Vergovu literárnu tvorbu neskoršieho obdobia, no ako poznamenáva literárny kritik Vittorio 

Pica v eseji publikovanej v júli 1885, porovnávajúc Capuanu a Vergu: 

 

Verga je predovšetkým pozorovateľ, kým Capuana analyzátor...Verga je obzvlášť 

priťahovaný vonkajšou stránkou života, preto dokáže zázračným spôsobom zobraziť 

zvyky a život drobného ľudu, realitu rybárskej dediny plnú monotónnosti a klebiet, 

hlboký, ale prostý úpadok roľníkov, krvavé a dramatické epizódy z dedinského života, 

ktoré sa však rýchlo a bez problémov vyriešia.17  

                                                           
14 SPERA, Francesco. Un’idea di realtà. Il verismo come poetica sociale. Testi e commento. Torino : Marietti, 

1977, s. 60 
15 Tamtéž, s. 8 
16 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 66 
17 SPERA, 1977, s. 96. Vlastný preklad. „Il Verga è sopra tutto un osservatore, il Capuana invece è un 

analizzatore...Il Verga è specialmente atratto da tutto ciò che è vita esteriore, quindi riesce meravigliosamente 

bene nel ritrarre le abitudini caratteristiche del popolino, l’esistenza monotona e pettegola di un villaggio o di un 
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3.1.1   Obrat k verizmu 

     Po románoch z meštianskeho prostredia nastal pod vplyvom naturalizmu a pozitivizmu 

u Vergu postupný obrat smerom k verizmu. Jeho obrat v literatúre smerom k verizmu bol a je 

dodnes predmetom mnohých diskusií. Dnes sú literárni kritici presvedčení, že jeho obrat 

nebol ani spontánnou voľbou, ani výsledkom osobnej morálnej krízy, ktorá mala vzniknúť 

z osobnej ľútosti nad predošlou literárnou tvorbou. Naopak, jeho obrat je v súčasnosti 

vnímaný ako prirodzené vyvrcholenie jeho celoživotnej literárnej tvorby.18 

 

3.1.2   Románový cyklus I Vinti 

     Vergov zamýšľaný päťdielny románový cyklus I Vinti môžeme priradiť k výsledku jeho 

obratu k verizmu.  V Miláne v roku 1874 začal pracovať na novele Padron ‘Ntoni, ktorá 

tvorila pôvodné jadro diela I Malavoglia. V roku 1878 napísal list Salvatorovi Paolovi 

Verdurovi, kde sa zmieňoval o zámere napísať románový cyklus, ktorý by začínal románom 

z prostredia najnižších sociálnych vrstiev a končil románom z najvyšších sociálnych vrstiev.19 

V úvode k románu I Malavoglia, vydaného v roku 1881, Verga hovoril o cykle, ktorého 

podstatou by bol boj existenciu, zobrazený od najnižších po najvyššie sociálne vrstvy. Podľa 

optiky naturalizmu by bolo zobrazenie boja jednoduchšie v najnižšej sociálnej vrstve.20 

Päťrománový cyklus mal predstavovať rôzne stupne, zobrazujúce životný boj postáv o vlastnú 

prosperitu – od skromného rybára v I Malavoglia, cez zbohatlíka v románe Mastro-don 

Gesualdo, nového člena vo vyššej spoločnosti v románe La Duchessa di Leyra, chytrého 

jedinca, prevyšujúceho svoje okolie v románe L’Onorevole Scipioni k umelcovi v románe 

L’uomo di lusso.21 Napriek odvážnemu plánu cyklus  –I Vinti– nebol nikdy dokončený, 

pretože Verga, vydaním I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo a začatím prác na La Duchessa 

di Leyra priznal ťažkosti pri zobrazovaní reality, postupujúc k najvyšším sociálnym vrstvám. 

Ťažkosti mali vyplývať z čoraz väčších problémov zobraziť realitu.22 

 

                                                                                                                                                                                     
paesello di pescatori, la corruzione profonda, ma ingenua, dei contadini, i drammi sanguinosi, ma rapidi, e senza 

grandi complicazioni, della vita rusticana.“ 
18 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 54-55 
19 Tamtéž, s. 67-68 
20 Tamtéž, s. 68-69 
21 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 106 
22 Tamtéž, s. 116 
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3.2   I Malavoglia 

     Prvou časťou päťdielneho cyklu I Vinti bol román I Malavoglia, ktorý vyšiel v roku 1881. 

Verga na ňom pracoval s úpravami od roku 1874.23 Kvôli práci na románe Verga dokonca 

pomýšľal na cestu do Aci Trezza, ako vyplýva z listu z roku 1878 adresovanom Capuanovi.24 

Verga v liste z roku 1899 adresovanom Rodovi, prekladateľovi I Malavoglia do francúzštiny, 

vysvetľoval svoj zámer: „Snažil som sa vžiť do kože mojich románových postáv, vidieť 

skutočnosť ich očami a vyjadriť ju ich slovami – to je všetko.“25 Vergov zámer zjavne 

nepochopila literárna verejnosť, pretože román I Malavoglia bol literárnou kritikou prijatý 

rozpačito. Podľa Capuanu to bolo spôsobené oneskorením sa talianskej literatúry v porovnaní 

s ostatnými európskymi literatúrami, napríklad francúzskou a, ako poznamenal, „ak by bol 

román napísaný vo francúzštine, dnes by sa chystalo jeho dvadsiate vydanie a  autor by bol 

teraz populárny po celej Európe. A zatiaľ sa zdá, že v Taliansku si vydanie všimol, alebo si to 

nechce všimnúť, málokto.“26 

     Rodina rybárov Malavogliovcov, o osudoch ktorej román I Malavoglia pojednáva, je 

rodina rybárov zo sicílskej dediny Aci Trezza. Jediným vlastníctvom rodiny je Dom pri 

mišpuli a loď Prozreteľnosť, ktoré sú symbolom rodinnej súdržnosti a pracovnej morálky.27 

Dom je symbolom sociálneho statusu rodiny a je pre ňu viac úkrytom než miestom, kde 

zdieľa spoločné radosti či starosti.28 Po strate domu sa rodina snaží o opätovné získanie 

a návrat do Domu pri mišpuli; znamená to návrat do prirodzenosti archaického sveta, návrat 

na správne miesto v spoločnosti.29 Loď Prozreteľnosť rodine poskytuje živobytie, no na more 

Malavogliovci idú nielen kvôli snahe opätovne zlepšiť svoju situáciu, ale i kvôli tomu, že 

rybolovom nachádza rodina, majúca finančné problémy, zmysel života.30 

     Rodina sa skladá z otca ‘Ntoniho, predstavujúceho patriarchálny spôsob života 

s tradičnými morálnymi hodnotami, jeho syna Bastanazza, ktorý má za ženu Maruzzu, 

a z vnukov a vnučiek otca ‘Ntoniho: Filomeny „Meny”, ‘Ntoniho, Lucu, Alessiho a Rosalie 

„Lie“. 

                                                           
23 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 70 
24 BIGAZZI, Roberto. I colori del vero. Vent’anni di narrativa (1860-1880). Pisa : Nistri Lischi, 1969, s. 406 
25 CONSOLI, Domenico. Due saggi verghiani. Roma : Luciano Lucarini Editore, s.r.l., 1979, s. 60. Vlastný 

preklad. „[…] ho cercato di mettermi nelle pelle dei miei personaggi, vedere le cose coi loro occhi ed esprimerle 

colle loro parole – ecco tutto.” 
26 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 227. Vlastný preklad. „Scritti in francese, a quest’ora I Malavoglia avrebbero 

reso celebre il nome dell’autore anche in Europa, e toccherebbero, per lo meno, la ventesima edizione. In Italia, 

intanto, pare che pochi se n’accorgano o vogliano mostrare d’essersene accorti.“ 
27 ALBERICO; SASSO, 1997,  s. 70 
28 SQUAROTTI, Giorgio Barberi. Giovanni Verga. Le finzioni dietro il verismo. Palermo : S. F. Flaccovio, 

Editore, 1982, s. 52 
29 CONSOLI, 1979, s. 41 
30 SQUAROTTI, 1982, s. 64 
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     Celým románom sa vinie motív ťažkostí rodiny Malavogliovcov. Mladého ‘Ntoniho 

povolávajú na vojenskú službu. Rybolov je úbohý. Mena potrebuje veno, aby sa vydala. Aby 

prekonali ťažkosti, otec ‘Ntoni kupuje na dlh náklad bôbov s úmyslom predať ich so ziskom. 

Jeho syn Bastianazzo umiera vinou morskej búrky počas prevozu nákladu bôbov a loď 

Prozreteľnosť stroskotá. Mladý ‘Ntoni sa vracia z vojenskej služby, kde je povolaný vnuk 

Luca, ktorý zahynie počas námornej bitky pri Lisse. Malavogliovci chcú dodržať slovo 

a zaplatiť dlh, no zadlžujú sa a postupne stratia dom i loď. Otec ‘Ntoni, verní tradícii, naďalej 

tvrdo pracuje, no vnuk ‘Ntoni túži po lepšom živote a po smrti matky Maruzzy, nazývanej 

Dlhá, odchádza do mesta. Jednota rodiny sa rúca. Vnuk ‘Ntoni sa po návrate z mesta zapletie 

do pašovania tovaru a skončí na súde kvôli bodnutiu strážnika Micheleho. Počas súdneho 

procesu vyjde najavo vzťah  Micheleho a Rosalie „Lie“ a rodina pokračuje v rozpade. Rosalia 

utečie z dediny a stane sa z nej prostitútka, mladý ‘Ntoni je odsúdený na päť rokov väzenia 

a otcovi ‘Ntonimu sa zhorší zdravie a nakoniec umiera v nemocnici. Koniec románu však 

sprevádza čiastočná obnova rodiny. Alessi sa ožení so susedkou Nunziatou a opäť získa 

Malavogliových Dom pri mišpuli; Filomena „Mena“ ostáva v dome, keďže sa nechce vydať 

za bývalého suseda Alfia Moscu. Na konci románu sa na chvíľu opäť zjavuje mladý ‘Ntoni, 

ktorý však odchádza a už sa domov nechce vrátiť.31 

     Motív problémov, ktoré pre rodinu Malavogliovcov začali stroskotaním lode s nákladom 

bôbov odkúpeným na dlh, sa vinie celým románom. Preto si ho v práci bližšie priblížime. 

     Problémy v rodine  majú počiatok v tom, že otec ‘Ntoni chcel zabezpečiť rodinu, preto 

odkupuje na dlh náklad bôbov od Crocifissa. Neskôr vychádza najavo, že bôby sú skazené a 

dohodne sa kompromis – za bôby zaplatí rodina na sviatok Dušičiek. Loď sa vydáva na more 

a  vinou morskej búrky stroskotá; tak umiera Bastianazzo, syn otca ‘Ntoniho. Crocifisso trvá 

na zaplatení dlhu. Keďže rodina nemá čím zaplatiť, začína uvažovať premýšľať nad cenou 

domu, kde bývala – Dom pri mišpuli.  Otec ‘Ntoni napriek nepriaznivej situácii rodinu 

povzbudzuje, majúc na zreteli jediný cieľ – nasporiť peniaze a zaplatiť. Na sviatok Dušičiek 

rodina odovzdáva Crocifissovi časť peňazí, dlh však nedokáže splácať celý a získava prvý 

odklad splátky. Rodina pracuje na splacení dlhu do Vianoc; opäť nesplatí dlh, a preto im hrozí 

exekúcia domu. Rodina sa priznáva druhý odklad splátky do Veľkej noci, ale je nútená 

založiť dom. Malavogliovci usilovne pracujú, šetrí peniaze a po oprave lodi, ktorá stroskotáva 

s nákladom bôbov, začína opäť loviť ryby – ale po Veľkej Noci je donútená požiadať o tretí 

odklad splátky na sviatok sv. Jána. Po sviatku sv. Jána sa Malavogliovcom dlh splatiť nedarí. 

Namiesto toho sa musí vysťahovať z Domu pri mišpuli a uchýliť sa do podnájmu. Jej situácia 

                                                           
31 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 71 
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sa zhoršuje epidémiou cholery a na jej prežitie je nutné používať peniaze, nasporené na 

odkúpenie Domu pri mišpuli. ‘Ntoni odchádza z domu, rodina musí na loď pribrať pomocnú 

silu, na ktorej zaplatenie jej nestačia peniaze. Loď Prozreteľnosť nakoniec predáva a sama na 

nej začne pracovať ako pomocná sila. Prácou na lodi úspešne zhromažďuje peniaze na kúpu 

Domu pri mišpuli, ale keďže sa ‘Ntoni kvôli pašeráctvu a bodnutiu strážnika Micheleho 

ocitne na súde, nasporenými peniazmi platí otec ‘Ntoni za vnukových advokátov a tie sa 

postupne míňajú. ‘Ntoniho odsudzujú do väzenia a rodina ďalej pracuje a sporí peniaze na 

kúpu. Crocifisso, keďže má problém predať Dom pri mišpuli, nalieha na rodinu, aby dom 

odkúpila; otec ‘Ntoni to odmieta. Namiesto neho dom odkupuje jeho vnuk Alessi. Otec 

‘Ntoni sa to dozvedá v nemocnici. Kým ho však rodina stihne odviezť z nemocnice do Domu 

pri mišpuli, otec ‘Ntoni v nemocnici zomiera. 

 

3.3   Otec ‘Ntoni  

     Otec ‘Ntoni je hlavou rodiny Toscanovcov, ľuďmi prezývanými Malavogliovci, ktorá žije 

v sicílskej dedine Aci Trezza. Mužskí členovia rodiny sa živia lovom rýb, rovnako ako ich 

predkovia. Je považovaný za skúseného rybára a v dedine je známy svojou múdrosťou. Preto 

ho chcú zvoliť do obecnej rady. Nakoniec nie je zvolený, pretože o ňom don Silvester tvrdí, 

že je prívrženec nedávno zvrhnutého bourbonského kráľovského rodu. Aj neskôr ho nezvolia 

kvôli jeho dlhom za loď s bôbmi. Jeho ďalšou vlastnosťou je nábožnosť, čo dokladajú 

nasledujúce príklady – pri nečase na mori, keď radí vnukom spoliehať sa na Boha a pred 

výsluchom vnuka ‘Ntoniho, radiac vnučkám Mene a Lii zostať doma a modliť sa ruženec. 

Jeho vernosť tradíciám sa prejavuje, keď pripomína vnukovi ‘Ntonimu, chcejúcemu sa ženiť, 

že na ženbu potrebuje jeho a matkin súhlas, presne ako v prípade sobáša jeho otca, ktorý sa 

predtým šiel poradiť so svojimi rodičmi  a ako to robili i predkovia. Navyše, v celom románe 

sa prostredníctvom otca ‘Ntoniho dostávame do kontaktu s mnohými prísloviami 

a porekadlami, ktoré odkazujú na tradičný spôsob života, rybolov, rôzne životné postoje, 

smrť, bohatstvo, biedu a rodinnú súdržnosť.  

     Keďže múdrosť otca ‘Ntoniho sa zakladá na prísloviach, porekadlách a skúsenostiach 

predkov, riadi sa ústnou ľudovou kultúrou. Proti nemu stojí kultúra písaného slova, ktorú 

predstavuje don Silvestro, ktorý múdrosť otca ‘Ntoniho znevažuje a jej význam zmenšuje, 

hovoriac o údajnej nostalgii otca ‘Ntoniho za bývalou nadvládou kráľovského rodu 
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Bourbonovcov; otec ‘Ntoni to odmieta.32 V rodine Malavogliovcov používa príslovia okrem 

otca ‘Ntoniho i vnučka Mena.  

 

3.3.1  Otec ‘Ntoni a Bastanazzo 

     Otec ‘Ntoni má syna Bastianazza, ktorý ho vo všetkom poslúcha. Bastianazzo zomiera na 

lodi počas morskej búrky, keď preváža náklad bôbov. Jeho telo sa nikdy nenájde a na pohrebe 

tak rodina nemá čo pochovať. 

 

3.3.2  Otec ‘Ntoni a Maruzza 

     Bastianazzo má za manželku Maruzzu, ktorá má prezývku „Dlhá“. Otec ‘Ntoni je s 

Maruzzou v dobrom vzťahu. Váži si ju, pretože je dobrou gazdinou v dome, rieši s ňou, ako 

zarobiť peniaze a radí sa s ňou vo veci dlhu kvôli nákladu bôbov. Maruzza zomiera na 

následky cholery, zanechávajúc po sebe deti Filomenu „Menu“, ‘Ntoniho, Alessiho a Rosaliu 

„Liu”. Z vnukov a vnučiek otca ‘Ntoniho sa stávajú siroty.  

 

3.3.3  Otec ‘Ntoni a vnuk ‘Ntoni 

     Najstarším vnukom otca ‘Ntoniho je ‘Ntoni. ‘Ntoni je v decembri 1863 povolaný do 

povinnej vojenskej služby. Otec ‘Ntoni sa ho snaží od vojny oslobodiť; neúspešne. ‘Ntoniho 

povolávajú a rodina na neho často spomína. Po návrate domov mu otec ‘Ntoni dohodne prácu 

na lodi. Neskôr by sa ‘Ntoni pridal k zamýšľanej vzbure v dedine voči novým daniam, ale 

otec ‘Ntoni ho odrádza dobre mienenými radami: „Ty jejich plané řeči nám nepřinesou 

chleba“33 a „Ty si hleď svého, poněvadž stejně se každý bouří ve svůj prospěch.“34 Otec 

‘Ntoni mu nepovoľuje sobáš s Barbarou, kým sa nevydá Mena a ‘Ntoni sa podvoľuje jeho 

rozhodnutiu. Keď sa ‘Ntoni sťažuje, otec ‘Ntoni mu radí a vidiac jeho zručnosť pri práci na 

mori ho chváli, že ‘Ntoni  je „krev Malavogliu“35, prízvukujúc mu, že „v řemesle se vyznáš 

jako tvuj otec.“36 Keď otcovi ‘Ntonimu hrozí vinou zranenia na mori smrť, zveruje svojich 

vnukov a vnučky ako najstaršiemu z nich práve ‘Ntonimu: „Teď ty budeš hlava rodiny. 

                                                           
32 SQUAROTTI, 1982, s. 34 
33 VERGA, Giovanni. Dům u mišpule. Praha : Státní nakladatelstvo krásní literatury a umění, 1963, s. 68. 

Originál v VERGA, Giovanni. I Malavoglia. Milano : RCS Libri S.p.A., 2001, s. 213: „Colle loro chiacchiere 

non ci danno pane.“ 
34 VERGA, 1963, s. 71. Originál v VERGA, 2001, s. 217: „Tu bada ai fatti tuoi, ché tutti costoro gridano ognuno 

pel suo interese.“ 
35 VERGA, 1963, s. 107. Originál v VERGA, 2001, s. 273: „Il sangue dei Malavoglia!“ 
36 VERGA, 1963, s. 111. Originál v VERGA, 2001, s. 279: „Il mestiere lo sai come tuo padre.“ 



19 
 

Nezapomeň, že je máš na starosti, a dělej jako já.“37 Otec ‘Ntoni sa uzdravuje a neskôr sa 

snaží vnukovi vyhovoriť jeho úmysel odísť z dediny a zbohatnúť. ‘Ntoni v dedine ostane, 

pretože ho o to prosí jeho matka, ale po jej smrti odchádza, vypočujúc si slová rezignácie otca 

‘Ntoniho: „Teď, když nemáš ani otce, ani matku, mužeš si dělat, co se ti zlíbí.“38 Otec ‘Ntoni 

ale predpokladá, že „také našeho ‘Ntoniho omrzí žít tak daleko od domova, a až se  

vrátí...všechno se mu bude zdát hezké“39 a po jeho návrate sa raduje: „Teď mohu klidně 

umřít, když vím, že tyhle děti nezustanou samy na ulici.“40 Otec ‘Ntoni sa však dlho neteší z 

‘Ntoniho návratu domov. ‘Ntoni väčšinu voľného času trávi na ulici, alebo v krčme. Otec 

‘Ntoni sa mu pokúša dohovoriť, apelujúc na nutnosť splatiť dlh za náklad bôbov, no márne. 

‘Ntoni neskôr začína holdovať alkoholu a otec ‘Ntoni sa pokúša zastaviť jeho úpadok, 

obávajú sa, že jeho súrodenci budú nasledovať jeho príklad. Nevediac si rady, otec ‘Ntoni ho 

chce napraviť pripomenutím mu smrti Maruzzy a jeho povinnosťou postarať sa o súrodencov: 

„Což už jsi zapomňel na tu noc, když jsme tu tenkrát v době cholery plakali všichni kolem 

postele a když ti matka svěřila Menu a děti?“41 ‘Ntoni odchádza z domu a napriek 

dohováraniam otca ‘Ntoniho sa domov nevracia. Úpadok ‘Ntoniho pokračuje jeho 

angažovaním sa v pašovaní tovaru a neskôr vyvrcholí v bodnutí strážnika Micheleho a súde. 

Otec ‘Ntoni medzitým šetrí peniaze na dom, ktorými nakoniec platí ‘Ntonimu advokátov a 

vzdáva sa cieľa kúpiť Dom pri mišpuli: „Teď už dům nepotřebujeme a vůbec nic!“42 Otec 

‘Ntoni prepadá zúfalstvu, „zatímco peníze mu unikaly jako voda a všichni byli schováni za 

zavřenými vraty a nevytáhli ani paty ven.“43 Súd nakoniec odsudzuje ‘Ntoniho na päť rokov 

odňatia slobody a otec ‘Ntoni sa z toho nervovo rúca. Keďže ‘Ntoniho zatvárajú do väzenia a 

otec ‘Ntoni zomiera počas jeho výkonu trestu, už sa nikdy nestretávajú. ‘Ntoni sa ku konci 

románu vracia na chvíľu domov, aby hneď nato navždy odišiel z dediny. 

 

                                                           
37 VERGA, 1963, s. 116. Originál v VERGA, 2001, s. 286: „Ora tu sei il capo della casa. Pensa che ci hai tutti 

gli altri sulle spalle, e fa come ho fatto io.“ 
38 VERGA, 1963, s. 145. Originál v VERGA, 2001, s. 330: „Ora non hai più né padre né madre, e puoi fare 

quello che ti pare e piace.“ 
39 VERGA, 1963, s. 153. Originál v VERGA, 2001, s. 342: „Anche al mio ‘Ntoni gli gioverà stare lontano da 

casa sua; così quando tornerà...ogni cosa gli sembrerà buona.“ 
40 VERGA, 1963, s. 154. Originál v VERGA, 2001, s. 344: „Adesso posso morire tranquillo, ora che quei 

ragazzi non rimarranno più soli e in mezzo a una strada.“ 
41 VERGA, 1963, s. 162. Originál v VERGA, 2001, s. 356: „Non ti rammenti quella notte del colèra che 

eravamo qui tutti davanti a quel lettuccio, ed ella ti raccomandava Mena i ragazzi?“ 
42 VERGA, 1963, s. 189-190. Originál v VERGA, 2001, s. 398: „Ora non abbiamo più bisogno della casa, né di 

nulla!“ 
43 VERGA, 1963, s. 191. Originál v VERGA, 2001, s. 401: „Intanto che i denari se ne andavano come l’acqua, e 

tutti i suoi passavano le giornate rincantucciati in casa, coll’uscio chiuso.“ 
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3.3.4  Otec ‘Ntoni a Luca 

     Ďalším vnukom otca ‘Ntoniho je Luca. Podľa otca ‘Ntoniho „měl víc rozumu než mnohý 

dospělý člověk“44 a je „celý otec Bastanazzo, který měl srdce veliké jako moře a dobré jako 

boží slitování.“45 Luca zomiera v námornej bitke pri Lisse. 

 

3.3.5  Otec ‘Ntoni a Filomena  

     Vnučka Filomena „Mena“, ktorá má v dedine prezývku „Svätá Agáta“, je usilovná 

a pracovitá. Otec ‘Ntoni ju chce vydať za miestneho mladíka Brasiho Cipollu, ale po smrti 

Bastianazza hrozí zrušenie sobáša kvôli zadĺženiu rodiny. Mena sa usilovne podieľa na 

splatení dlhu, za čo ju otec ‘Ntoni chváli. Nakoniec veno rodina nahromadí a Mena sa s 

Brasim zasnúbuje. Počas svadobnej hostiny sa rodina dozvedá o Lucovej smrti a  Brasi od 

Meny následne odchádza. Otec ‘Ntoni sa však úmyslu Menu vydať nevzdáva a snaží sa jej 

zabezpečiť veno.  

     Po smrti matky Maruzzy riadi Mena domácnosť a otec ‘Ntoni, považujúc ju za múdru, sa s 

ňou vždy radí ohľadom domácnosti, práce a splatenia dlhu. Po smrti otca ‘Ntoniho sa už 

Mena nevydáva a stará sa o deti brata Alessiho a švagrinej Nunziaty. 

 

3.3.6  Otec ‘Ntoni a Alessi 

     Alessi vystupuje v románe ako usilovný vnuk, ktorý pomáha otcovi ‘Ntonimu na lodi. Od 

detstva sa priatelí s Nunziatou, dievčaťom od susedstva, s ktorou sa neskôr ožení. Z rodiny 

jedine Alessi dokáže splniť cieľ otca ‘Ntoniho – kúpiť späť do rodinného vlastníctva Dom pri 

mišpuli. Rodina sa tak napriek dočasnému podnájmu vracia svojho pôvodného príbytku.   

 

3.3.7  Otec ‘Ntoni a Rosalia 

     Vnučka Rosalia „Lia“ v románe nezastáva významnú rolu. V románe sme svedkami jej 

dospievania, narastajúcich dôverností medzi ňou a strážnikom Michelem a Liinej osobnej 

tragédie po ‘Ntoniho súdnom procese. Počas procesu sa otec ‘Ntoni dopočuje o Liinej 

náklonnosti k strážnikovi Michelemu. Následne sa nervovo zrúti a nariekajúca Lia uteká z 

dediny; už sa s otcom ‘Ntonim nestretne. Prostredníctvom Alfia Moscu sa neskôr dozvedáme, 

že Lia je prostitútkou v meste.  

                                                           
44 VERGA, 1963, s. 8. Originál v VERGA, 2001, s. 112: „Che aveva più giudizio del grande.“ 
45 VERGA, 1963, s. 47. Originál v VERGA, 2001, s. 179: „Tutto suo padre Bastianazzo, che aveva un cuore 

grande come il mare, e buono come la misericordia di Dio.“ 
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3.3.8  Rozpad rodiny 

     Rozpad rodiny Malavogliovcov sa uzatvára smrťou otca ‘Ntoniho v nemocnici, ktorý, 

napriek dlhému a trpezlivému odolávaniu životným ťažkostiam, nezvláda uväznenie vnuka 

‘Ntoniho, ťažko ochorie a nakoniec je prevezený do nemocnice. Tesne pred jeho smrťou sa 

podarí jeho vnukovi Alessimu kúpou získať Dom pri mišpuli.  

 

3.4   Sociálna charakteristika rodiny  

     Rodina Malavogliových, postavy ktorej sú ústrednými hrdinami Vergovho románu 

I Malavoglia, je rodina z najnižšej spoločenskej vrstvy. Malavogliovci žijú v tradičnom 

dedinskom prostredí na Sicílii, v prostredí konzervatívnom, ktoré sa vyznačuje stálosťou 

pomerov. Tá je v románe ilustrovaná na príklade nevýraznej, až neexistujúcej sociálnej 

mobility obyvateľstva, zväčša chudobného, nežijúceho, ale prežívajúceho. Chudoba je navyše 

významný faktor, ktorý členov rodiny spája. 

     Postavy nebohatnú, ani nechudobnejú; na začiatku a na konci románu sa nachádzajú 

v rovnakej sociálnej skupine a v rovnakých ekonomických podmienkach. Na dejinách sa 

podieľajú pasívne, jediný aktívny pokus – snaha o predaj bôbov a následné zbohatnutie – je 

hneď v zárodku prerušený. Výnimkou by mohol byť prípadný sobáš Filomeny s Brasim, 

synom bohatého statkára, ku ktorému ale nedochádza – Malavogliovcom sa tak nedarí využiť 

šancu na zlepšenie svojho postavenia. 

     Rodina Malavogliovcov sa pokúša zlepšiť svoje ekonomické postavenie kúpou nákladu 

bôbov na lodi Prozreteľnosť, zamýšľajúc ho predať; náklad, ktorý vezie loď Prozreteľnosť, 

však stroskotá. Stroskotanie lode je pre rodinu počiatkom reťaze problémov.  

     Kúpu nákladu a snaha predať ho so ziskom môžeme interpretovať ako pokus využiť 

novovytvorené, slobodnejšie podmienky, vzniknuvšie vytvorením Talianskeho kráľovstva 

v roku 1861. Napriek ponúknutej šanci rodina zlyháva a prepadá sa do špirály zadlženia.   

     Aj keď Malavogliovci úspešne dosiahnu cieľ – kúpu Domu pri mišpuli, vytýčený otcom 

‘Ntonim – sú v závere diela v rozklade. Môžeme teda konštatovať, že rodina Malavogliovcov 

neuniesla tlak nepriaznivých okolností – niektorí členovia rodiny v románe umierajú, ako 

starý otec ‘Ntoni, Bastaniazzo a Maruzza, iní sa dostávajú na šikmú plochu ako Lia, alebo 

‘Ntoni, a v tom možno badať vplyv nástrah moderného sveta, ktoré prenikajú i do Aci Trezza. 

     Máme však za to, že zlé životné podmienky slúžia ako očista a zdôraznenie niektorých 

charakterov postáv – Mena sa nevydá, zmieruje sa s tým a pokoj nachádza výchovou detí 

svojho brata Alessiho; ‘Ntoni je odsúdený a navrátiac sa domov po odpykaní trestu sa 
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rozhodne, po triezvej úvahe, sa viac do Domu pri mišpuli nevrátiť – domnievame sa, že scéna 

pokojného a tichého úsvitu symbolizuje nový začiatok ‘Ntoniho života. Len v Alessiovi má 

rodina nádej na obnovu rodinného krbu a nádej na získanie predchádzajúcej stability a istoty. 

Tomu jedinému sa podarí zachrániť i to málo, čo rodina mala – Dom pri mišpuli.  
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4.     Rodina v diele Gaetana Carla Chelliho L’eredità Ferramonti 

 

4.1   Gaetano Carlo Chelli 

     Aj keď sa Gaetano Carlo Chelli narodil v meste Massa v Toskánsku v roku 1847 a zomrel 

v roku 1904 na následky infarktu, väčšinu svojho života prežil v Ríme ako zamestnanec firmy 

Regia dei Tabacchi. Zamestnanie mu znemožňovalo aktívne sa zúčastňovať kultúrneho 

života. Chelli publikoval dva romány La colpa di Bianca a L’eredità Ferramonti, ktoré spolu 

s niekoľkými príspevkami do literárnych časopisov Cronaca bizantina a Domenica letteraria 

predstavujú celú tvorbu tohto rímskeho veristu. Chelli je jedným z tých spisovateľov, o 

ktorých máme málo prameňov a ktorí ostali na dlhý čas nepoznaní a zanedbávaní.  S 

výnimkou niekoľkých recenzií ihneď po vydaní románu sa o Chellim zmienil iba Benedetto 

Croce v La letteratura della nuova Italia, aj to pod skomoleným heslom Ghelli.46 

 

4.2   L’eredità Ferramonti 

     Zásluhu na jeho znovuobjavení a opätovnom publikovaní jeho románu L’eredità 

Ferramonti má Roberto Bigazzi, ktorý v ňom pojednáva v svojej štúdii „Un verista 

dimenticato : G.C.Chelli“ z roku 1964.“47 

     Známejší z Chelliho dvoch vydaných románov, L’eredità Ferramonti, vydaný v roku 

1883, predstavuje opis morálneho úpadku a krachu rodiny drobných remeselníkov, ktorý sa 

zväčšoval tým, ako rodina bohatla a stúpala v hierarchii sociálnych vrstiev smerom nahor.48 

Chelli v románe L’eredità Ferramonti zobrazil realitu, limitovanú geograficky, ale inšpiroval 

sa i Giovannim Vergom, presnejšie jeho technikou autorskej neosobnosti a nezaujatosti. 

Vergov motív majetku je tu prítomný spolu s ďalšou zložkou románov verizmu, a to zborom 

postáv.49 Chelli si románom predsavzal ukázať rozdiel medzi morálnymi hodnotami, 

uznávanými všeobecnou mienkou, a medzi hodnotami individuálnymi (konkrétne záujem 

materiálne sa zabezpečiť), pričom sa cielene vyhýbal akýmkoľvek iným motívom. L’eredità 

Ferramonti je totiž jedným z mála románov o strednej vrstve, kde motív lásky nie je 

hlavným.50 To ale neplatí všeobecne; v našej práci máme na mysli absenciu lásky ako 

hlavného motívu v dielach európskeho realizmu 19. storočia.  

                                                           
46 CHELLI, Gaetano Carlo. Dědictví. Praha : Odeon, 1977, s. 10 
47 SPERA, 1977, s. 146 
48 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 150 
49 Tamtéž, s. 319 
50 SPERA, 1977, s. 147 
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     Hrdinami románu L’eredità Ferramonti sú členovia rímskej strednej vrstvy, rodina 

Ferramontiovcov. Majster Gregorio zbohatne ako pekár, jeho prvorodený syn Mario si zarába 

účasťou na špekuláciách na burze, druhorodený syn Pippo si kúpi železiarstvo a berie si za 

manželku dcéru predošlého majiteľa železiarstva a dcéra Teta je manželkou zamestnanca 

ministerstva. Hlavnou hrdinkou románu je ale žena, lakomá a vypočítavá Irena, manželka 

Pippa. Irena, majúca osobitné čaro, ho využíva na pomerenie rozhádaných súrodencov a 

neskôr na získanie sympatií majstra Gregoria, majúc na zreteli jediný cieľ – získať jeho 

bohatstvo, nahromadené počas toľkých rokov. Paradoxne, Irenine počiatočné úspechy 

predznamenávajú jej neskorší pád. Irena sa stáva trúfalejšou, veriac v prevahu jej charakteru 

nad ostatnými Ferramontiovcami. Situácia sa skomplikuje i jej zámerom získať si sympatie 

majstra Gregoria Ferramontiho a neskôr i jeho peniaze. Irena chce peniaze, chápajúc, že v 

sociálnej vrstve, v ktorej sa pohybuje, sú peniaze základom úspechu. Vzťah so švagrom 

Mariom jej zhorší situáciu v rodine a tá sa postupne stáva jej nepriateľom. Vzťahom so 

švagrom si Irena odcuzuje i priaznivú mienku spoločnosti. Keď si to Irena uvedomí, je 

neskoro. Spoločnosť odsudzuje jej pohoršujúce a provokatívne správanie, oceňujúc naopak 

príkladný život Furlinových – Tety a jej manžela, zamestnanca ministerstva. To zohráva rolu i 

počas dedičského konania, kedy sa mienka spoločnosti prikláňa na stranu vzorných občanov 

Furlinových.51 

 

4.3   Gregorio Ferramonti 

     Gregorio Ferramonti, hlava románovej rodiny Ferramontiovcov, môže byť považovaný za 

človeka, ktorý sa k bohatstvu vypracováva takpovediac od nuly. Začína ako učeň v pekárni 

majiteľa Tota Setoliho, ktorý si ho osvojuje za vlastného syna, pracuje za pultom pri predaji, 

neskôr si otvára vlastnú pekáreň, aby nakoniec odkúpil pekáreň muža, ktorý sa ho ujal v jeho 

začiatkoch. Toto Setoli na smrteľnej posteli Gregoria preklína, predpovedajúc mu nešťastie, 

ktoré ho v budúcnosti stretne v odkúpenej pekárni. Gregorio Ferramonti sa novou pekárňou 

v očiach ľudí vyšvihne nahor. Začína u neho pracovať predavačka, s ktorou sa neskôr žení 

a má s ňou syna. Napriek výnosnej pekárni sa ju Gregorio rozhodne v roku 1870 predať. 

Prestáva mať svoju prácu rád a chápe, že ani jedno z jeho detí sa nevydá cestou pekára 

a nezdedí tak jeho remeslo. 

     Gregorio Ferramonti je ako drobný remeselník, dnes by sme povedali drobný živnostník, 

v neustálom kontakte s ľuďmi čoby zákazníkmi, a s peniazmi. Ako obchodník sa stáva 

                                                           
51 SPERA, 1977, s. 147 
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znalcom ľudských pováh. Ľudí si neváži a nedôveruje im. „Měl nízké zásady sobce.“52 

Prejavuje sa to i v prípadoch, keď poskytuje pôžičky. O svojom budúcom dlžníkovi si vopred 

zisťuje podrobnosti a zdržiava uzatvorenie pôžičky. Nikdy nepožičiava priateľom, pretože 

„jeho přátelé musili být jeho přáteli, a ničím jiným.“53 Po predaji pekárne v roku 1870, 

kúpenej od Tota Seliho, „měl dále rád peníze a dále je hromadil, a navzdory svému bohatství 

žil takřka nuzně.“54 

     Zdá sa, že ich počas svojho života nahromadil slušné množstvo. Svojej neveste Irene, 

manželke druhorodeného syna Pippa, oznamuje presnú sumu, uloženú v cenných papieroch – 

593 000 lír –, ktorá neustále rastie. Vďaka tomu sa Irene chváli, že „by si během půl hodiny 

mohl dovolit ten rozmar a darovat ty kousky papíru nějakému otrhanci, s kterým by se 

náhodou potkal, nebo že by si také mohl udělat pěkný ohníček, aby si zahřál lýtka.“55 

 

4.3.1  Gregorio Ferramonti a Mario 

     Gregorio Ferramonti má dvoch synov a jednu dcéru – Maria, Pippa a Tetu – a „ve 

skutečnosti byl přenešťastným otcem.“56 

     Prvorodený syn Mario sa nepodobá otcovi. „Měl jemné rysy.“57 Maria, vedúceho 

márnotratný život a žijúceho z neistých finančných špekulácií, Gregorio vyháňa z domu na 

nátlak svojho druhého syna Pippa a dcéry Tety po tom, čo bol dlhý čas nútený platiť jeho 

dlhy, presahujúc niekoľko tisíc lír, snažiac sa tak ochrániť reputáciu rodiny. Neskôr sa 

prostredníctvom Pippovej manželky Ireny Gregorio s Mariom zmierujú. Obeťou rodinných 

hádok sa stáva i Gregoriova manželka Geltruda, Mariova matka, ktorá „z toho...hanbou 

umřela.“58 Gregorio napriek vyhnaniu Maria z domu pokračuje v platení Mariových dlhov, čo 

hnevá Gregoriovho druhorodeného syna Pippa.   

 

                                                           
52 CHELLI, 1977, s. 92. Originál v CHELLI, Gaetano Carlo. L’eredità Ferramonti. Roma : Avagliano Editore 

Srl, 2010, s. 110:  „Aveva delle massime sordide di egoista.“  
53 CHELLI, 1977, s. 93. Originál v CHELLI, Gaetano Carlo. 2010, s. 111:  „I suoi amici dovevano essere i suoi 

amici, e null’altro.“  
54 CHELLI, 1977, s. 22. Originál v CHELLI, 2010, s. 35: „Non cessava dall’amare il danaro e dall’accumularne, 

seguendo un gretto regime di vita, a malgrado delle sue richezze.“ 
55 CHELLI, 1977, s. 174. Originál v CHELLI, 2010, s 199: „In termine di mezz’ora, egli avrebbe potuto levarsi 

il gusto di regalare quei pezzi di carta al primo straccione incontrato per via, od anche farne una bella fiammata 

per riscaldarsi le polpe.“ 
56 CHELLI, 1977, s. 20. Originál v CHELLI, 2010, s. 32: „In realtà egli era un padre disgraziatissimo.“ 
57 CHELI, 1977, s. 53. Originál v CHELLI, 2010, s. 68: „Aveva lineamenti delicati.“ 
58 CHELLI, 1977, s. 21. Originál v CHELLI, 2010, s. 33: „Ne morisse di vergogna.“ 
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4.3.2  Gregorio Ferramonti a Pippo 

     Pippov hnev voči bratovi Mariovi neskôr ustupuje hnevu voči otcovi. Pippo, nenávidiac 

otca, dokonca ospravedlňuje Mariove skutky, tvrdiac, že  otec, „ten starý lakomec si zaslouží 

něco mnohem horšího...Dal almužnu tří tisíc stříbrňáků synovi, který mu vždycky pomáhal 

a nikdy ho neošidil o jediný haléř, on, které měl statisíce!...Pippo by se zbláznil, kdyby se měl 

vzdát naděje na slavnou pomstu.“59 „Pippo se často sám od podobných myšlenek usilovně 

odvracel, protože měl strach, že ho doženou k nějakému neprozřetelnému činu. Ale čekal 

pořád na otcovu smrt jako na příležitost k prudké radosti: na nesmírnou opilost pomstou, 

o kterou se postará osud.“60 Keď sa Gregorio trápi kvôli dcére Tete, „Pippo měl z toho 

perfidní radost, když pomyslil na lítost, hanbu a vztek otcův.“61 Pippova nenávisť voči otcovi 

dochádza až do bodu, keď nahnevaný Pippo „hovořil o tom, že se vypraví za tím starým 

lumpem, který se tak surově chová k vlastní krvi, a vyrve mu srdce.“62  Nakoniec nikam 

nejde, ale poctivo sa informuje na jeho stav, nevediac sa dočkať Gregoriovej smrti: „Tak 

co?...Tatíček ještě pořád kypí zdravím? Je ještě pořád třeba trochu počkat?“63 

     Napriek toľkým rozdielom medzi Gregoriom a Pippom a Pippovej nenávisti voči otcovi 

nachádza Mario medzi nimi jednu spoločnú vlastnosť – pohostinnosť obchodníka. 

     Pippo však nedopadá lepšie než jeho nevlastný starší brat Mario. Síce mu Gregorio dáva 

tritisíc skudov na kúpu vlastnej pekárne, avšak „Pippo dostal právě otci na zlost ten bláznivý 

nápad: použil těch tří tisíc skudů k tomu, aby si koupil...obchod s železným zbožím. Pekař div 

že se z toho nezbláznil.“64 

     Že opustil pekárenské remeslo, chcejúc nahnevať otca, samotný Pippo priznáva tesne po 

kúpe železiarstva, uvedomujúc si závažnosť voľby, ktorú urobil. Ku Gregoriovej zlosti voči 

Pippovi prispieva i Pippov sobáš s Irenou, dcérou predošlého majiteľa železiarstva. 

                                                           
59 CHELLI, 1977, s. 32-33. Originál v CHELLI, 2010, s. 44: „Meritava ben peggio, il vecchio esoso...Faceva 

l’elemosina di tremila scudi ad un figlio che lo aveva sempre aiutato, senza defraudarlo mai di un centesimo, lui 

che contava le centinaia di migliaia!... Pippo sarebbe ammattito se avesse dovuto rinunciare alla speranza di una 

vendetta solenne.” 
60 CHELLI, 1977, s. 37. Originál v CHELLI, 2010, s. 50-51: „Spesso Pippo faceva di tutto per distogliersi da tali 

pensieri, pauroso d’esserne spinto a qualche delitto, che lo avrebbe compromesso. Ma egli aspettava ancora la 

morte del padre, come l’occasione di un’acre gioia: l’ebbrezza immensa di una vendetta ottenuta dal caso.“ 
61 CHELLI, 1977, s. 38. Originál v CHELLI, 2010, s. 51:  „Pippo ne aveva provato un piacere perfido, pensando 

al dispiacere, alla vergogna, ed ai furori di suo padre.“  
62 CHELLI, 1977, s. 116. Originál v CHELLI, 2010, s. 137: „Parlavasi di andare a cavar fuori il cuore di quel 

vecchio birbaccione che trattava così il sangue suo.“  
63 CHELLI, 1977, s. 186. Originál v CHELLI, 2010, s. 213: „Ebbene?... Crepava sempre di salute il genitore? 

C’era sempre d’aspettare un pezzo?“ 
64 CHELLI, 1977, s. 22. Originál v CHELLI, 2010, s. 34:  „Pippo, per fare appunto dispetto al padre, ebbe la 

matta idea d’impiegare i tremila scudi nell’acquisto di un negozio di ferrarecce...Il fornaio fu proprio per 

impazzirne.“ 
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     Vtedy Gregorio, vyhnajúc Maria a vidiac Pippov nezáujem o pekárske remeslo, predáva 

pekáreň. Jeho nenávisť k vlastným deťom vzrastá. „Stačilo se mu zmínit o mužských 

potomcích, a hned se mu v očích zatmělo: nechtěl ani slyšet jejich jméno; proklínal je, líčil 

jejich ničemnosti a zaklínal se, že mu jednou za všecko jaksepatří zaplatí.“65  Gregoriovi 

priatelia a známi si myslia, že Gregoriova pomsta bude spočívať v míňaní jeho dedičstva, aby 

jeho deťom ostalo čo najmenej.  

 

4.3.3  Gregorio Ferramonti, Teta a Paolo Furlin 

     Gregorio zamýšľa predať i nehnuteľnosti a preto sa špekulovalo, či všetky peniaze 

nakoniec neodkáže jedinej dcére, najmladšiemu potomkovi Tete. „Ale bylo to mínění samo 

o sobě trochu odvážné. Mistr Gregorio se přiznával...také k soužení, které mu způsobila 

dceruška. Říkaval o ní, že je to stejné plemeno jako její bratři.“66 Dva roky po predaji pekárne 

sa dcéra Teta mohla vydať za obchodníka s koloniálnym tovarom.  

     Teta však „chystala pro otce krásné překvapení, za dva měsíce potom se dala unést 

úředníčkem...Ferramontiho div že neranilo. Souhlasil se sňatkem, aby zabránil skandálu; ale 

přísahal, že dcera od něho neuvidí ani haléř.“67 

     Gregoriov syn Pippo však nemal o Furlinovi dobrú mienku. „Pippo ostatně ani na okamžik 

nepochyboval, že cílem únosce Paola Furlina nebylo, uvázat si na krk nepůvabnou Tetu, ale 

že má spadeno na penízky starého pekaře.“68 Dochádza k chúlostivej situácii – keď sa Tetin 

ženích prichádza porozprávať o vene, „rozzuřený expekař s ním zacházel jako s žebrákem, 

ukázal mu dveře a vyhrožoval mu, že mu nakope do zadku, jestli se zdrží ještě o minutu 

déle.“69 Ženích Paolo Furlin sa vo veci vena obracia na súd. Gregorio nemá v úmysle sa 

o veno súdiť; dcére Tete dáva tritisíc skudov, rovnako ako predtým synovi Pippovi, a 

„propadl se ještě hlouběji do své trpké nenávisti.“70 Nenávidiac Furlina, Gregorio ho taktiež 

                                                           
65 CHELLI, 1977, s. 22. Originál v CHELLI, 2010, s. 34-35:  „Bastava parlargli dei figli maschi per fargli 

perdere il lume degli occhi: non voleva neppure udirne il nome; li malediceva, raccontando le loro infamie, 

ripromettendosi di fargiele pagar salate tutte in una volta.“  
66 CHELLI, 1977, s. 23. Originál v CHELLI, 2010, s. 35: „Ebbene, per se stessa, era un’opinione arrischiata. 

Padron Gregorio...rivelava pure i crucci che gli aveva dato e che continuava a dargli la figlia. La definiva della 

stessa razza dei fratelli.“ 
67 CHELLI, 1977, s. 24. Originál v CHELLI, 2010, s. 36:  „Preparava al padre una bella sorpresa: due mesi dopo 

si fece rapire da un impiegato...Ferramonti ebbe a morirne d’un accidente. Consentì al matrimonio per riparare 

allo scandalo; ma giurò che non avrebbe fatto vedere alla figlia la croce d’un centesimo.“ 
68 CHELLI, 1977, s. 38. Originál v CHELLI, 2010, s. 51-52: „Del resto, Pippo non dubitò un istante che lo scopo 

di Paolo Furlin, il rapitore, non si risolvesse a prendersi sulle spalle una calìa della forza di Teta, per tirare ai 

quattrini del vecchio fornaio.“  
69 CHELI, 1977, s. 24. Originál v CHELLI, 2010, s. 36: „L’antico fornaio, furibondo, lo trattò da straccione e gli 

mostrò la porta, minacciandolo di pigliarlo a calci nel sedere se si tratteneva un minuto di più.“ 
70 CHELLI, 1977, s. 24. Originál v CHELLI, 2010, s. 36: „S’inabissò più che mai nell’amarezza dei suoi 

rancori.“ 
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podozrieva z napísania anonymného listu, ktorý má za úlohu Gregoria kompromitovať, 

vykresľujúc ho ako starého hlupáka, nechávajúceho sa opantávať Irenou. Paolo Furlin 

v nenávisti nezaostáva a v hneve voči Gregoriovi sa pridáva na Pippovu stranu; „dokazoval, 

že se starý Ferramonti musí považovat za blázna. A navrhoval křivolaké způsoby, jak ho 

zbavit svéprávnosti a internovat v sanatoriu. Stačilo sehnat protekci a v pravou chvíli 

velkodušně uvolnit řemínky měšce.“71  

 

4.3.4  Gregorio Ferramonti a vzťah k vlastným deťom všeobecne 

     Ku Gregoriovej nenávisti k deťom prispievajú i jeho priatelia, s ktorými sa stretáva 

v Alpskej kaviarni a s ktorými ohovára deti. „Byly to výpady chladných zlomyslností, kdy se 

každý snažil předstihnout souseda.“72  Podľa týchto rečí sa Teta s Pippom nechávali klamať 

svojimi manželskými polovičkami. Tetin manžel vraj chce zbohatnúť na Gregoriov účet, 

majúc v úmysle zaplatiť vlastné dlhy Gregoriovými peniazmi, t.j. Tetiným venom. Pippa vraj 

podvádza manželka Irena. „Mistr Gregorio vždycky krčil nos, když před ním jmenovali zetě 

a snachu. Představa, že by je mohl dnes nebo zítra potkat, ho přiváděla do zuřivosti. Než by si 

pošpinil oči pohledem na ty dva ničemné trhany, raději by skočil do řeky.“73 A tak sa „hněv 

proti dětem, které ho opustily a urazily, se postupně uklidňoval a přeměňoval se v jakési 

sardonické opovržení, v némž se skrýval zárodek neurčité pomsty.“74 

     Hovorilo sa o plánoch Gregoria ako sa vysporiadať s vlastnými deťmi a správy, že 

Gregorio sa rozhodol predať všetok svoj nehnuteľný majetok. „Ale doopravdy nikdy nic 

neudělal...Nedalo se naprosto předvídat, co udělá Ferramonti s penězi, které dále hromadil 

s hltavostí lakomce.“75  

     Predpokladalo sa teda, že Gregorio nakoniec dedičstvo zanechá svojim deťom. Naozaj iba 

predpokladalo, pretože aj keď Irena, stretnúc sa s Gregoriom, Gregoriovi navrhuje zmierenie 

s deťmi, Gregorio zmierenie odmieta. Gregoriove deti však neskôr vplyvom Ireny menia svoj 

                                                           
71 CHELLI, 1977, s. 116. Originál v CHELLI, 2010, s. 137: „Dimostrava che il vecchio Ferramonti doveva 

ritenersi impazzito. E suggeriva mezzi tortuosi per farlo intendire e chiudere in una casa di salute. Bastava far 

agire influenze valide, allargando a tempo e generosamente i cordoni della borsa.“ 
72 CHELLI, 1977, s. 94. Originál v CHELLI, 2010, s. 112:  „C’erano certe irruzioni di fredde malignità, nelle 

quali ognuno faceva a chi le dicesse più grosse.“ 
73 CHELLI, 1977, s. 94. Originál v CHELLI, 2010, s. 113: „Padron Gregorio torceva il naso tutte le volte che gli 

nominavano il genero e la nuora. L’idea di poterli un giorno o l’altro incontrare, lo rendeva furioso. Prima di 

sporcarsi a guardare soltanto quei due scalzacani birbaccioni, lui si sarebbe gettato a fiume.“  
74 CHELI, 1977, s. 93. Originál v CHELLI, 2010, s. 111-112:  „A poco a poco, i rancori contro i figli che lo 

avevano abbandonato ed offeso, eransi calmati, trasformandosi in una specie di disprezzo sardonico che covava 

una vendetta indeterminata.“  
75 CHELLI, 1977, s. 93. Originál v CHELLI, 2010, s. 112: „Ma non concretava realmente mai nulla...Non si 

poteva assolutamente prevedere che cosa Ferramonti avrebbe fatto del danaro che continuava ad accumulare con 

una ingordigia di avaro.“  
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postoj voči otcovi. „Mluvili o starém Ferramontim, jako se mluví o otci, když při 

vzpomínkách na něho znova rozkvétá dávná láska a v srdci se rodí lítost za lítostí. Křivdili 

mu: byli ochotni se k tomu přiznat a pokořit se vším možným způsobem, aby dosáhli 

odpuštění.“76 

     Súrodenci vyzývajú Irenu, aby obmäkčila Gregoria a aby bola sprostredkovala vzájomné 

zmierenie. Tu sa dostávame ku kľúčovému vzťahu v románe, vzťahu Gregoria Ferramontiho 

s hlavnou hrdinkou románu, Irenou.  

 

4.3.5  Gregorio Ferramonti a Irena 

     Irena je dcérou majiteľov železiarstva, ktoré odkúpil Gregoriov syn Pippo. Krátko po kúpe 

sa Pippo s Irenou žení. 

     Spočiatku si Gregorio Irenu neváži – vraví, že Pippo sa oženil s dcérou obchodníka, 

„takovou šklebnou, která si hrála na hraběnku.“77 Irena sa sobášom dostáva do rodiny, ktorej 

deti sú rozhádané s otcom. Preto jej skrsne v hlave úmysel zmieriť Maria, Pippa a Tetu s ich 

otcom Gregoriom. Najprv však Irena musí s Gregoriom nadviazať kontakt, keďže sa Gregorio 

s Irenou osobne nepozná. Príležitosťou k tomu sa stanú klebety o Gregoriovom ďalšom 

údajnom sobáši, o ktorom sa Irena dozvedá. Irena má pocit, že Gregoriov prípadný sobáš:  

 

„je...trest, který si rodina zasluhuje, pretože úplně opustila svou hlavu...Mistr Gregorio 

příliš dlouho v sobě živil svou oprávněnou nevraživost, a teď má možnost se tvrdě 

pomstít. Jistě najde ženu, jakou hledá, která mu pomůže oloupit vlastní deti, aby se 

zmocnila majetku...“78 

  

„Era il castigo che la famiglia si meritava per l’abbandono in cui aveva lasciato il suo 

capo...Padron Gregorio aveva troppo lungamente covato i suoi giusti rancori, ed era in 

grado di vendicarsi fieramente. Non gli sarebbe mancata la donna che cercava, per 

aiutarlo a spogliare i propri figli, per impadronirsi di una fortuna.”
79 

 

                                                           
76 CHELLI, 1977, s. 120-121. Originál v CHELLI, 2010, s. 141: „Parlarono del vecchio Ferramonti come si 

parla di un padre il cui pensiero rinverdisce antiche affezioni e mette nel cuore una folla di pentimenti. Avevano 

avuto torto: erano pronti a riconoscerlo e ad umiliarsi in qualunque modo per ottenere il perdono.“ 
77 CHELLI, 1977, s. 22. Originál v CHELLI, 2010, s. 34: „Una smorfiosa che faceva la contessina.“  
78 CHELLI, 1977, s. 79  
79 CHELLI, 2010, s. 95 
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     O Gregoriov majetok spočiatku nejaví Irena záujem. „Srdce jí však svírá manželova 

nenávist k otci.“80 Irena Gregoriovým deťom vysvetľuje, že: 

 

 „jejím snem je v první řadě právé smířit otce s dětmi, a potom zachránit mistra 

Gregoria před nebezpečím z chybného kroku...Jde o to zabránit tomu, aby neodkázal 

své jmění lidem nehodným a chtivým, kteří by mohli dokonce zaútočit na jeho zdraví, 

aby dosáhli rychleji svého cíle.“81 

 

„Il suo sogno, in primo luogo, era appunto di riconciliare il padre coi figli, e poi salvare 

pardon Gregorio dai pericoli di un passo falso...Si voleva evitare ch’egli abandonasse la 

propria sostanza a gente indegna e cupida, che, per arrivarci più presto, avrebbe 

fors’anche potuto attentare alla sicurezza di lui.“82 

 

     Irena teda nadväzuje s Gregoriom kontakt prostredníctvom svojej polovičnej príbuznej, 

Lally Fratiovej, ktorú prosí o sprostredkovanie stretnutia s Gregoriom. Lalla nezaháľa, no 

Gregorio žiada jej manžela, aby ju zastavil. Avšak Lalla pokračuje v svojom diele, využívajúc 

Gregoriove starosti s klebetami o jeho údajnom sobáši, šíriacimi sa po celom Ríme. 

 

 „Zkrátka...se začalo povídat, že se bývalý pekař chystá k nové svatbě...A nikdo zásadně 

nepochyboval o tom, co se chystá...Chtělo se mu zalézt domu jako divoký medvěd do 

svého brlohu...Ale v tu chvíli našel v paní Lalle Fratiové útěchu diskrétního a moudrého 

přátelství.“83  

 

„Insomma, spargevasi la voce che l’antico fornaio era sul punto di riammogliarsi...E 

nessuno meteva in dubbio l’avvenimento in genere...Era tentato di ridursi in casa come 

un orso selvaggio nella sua tana...Ma allora trovò nella signora Lalla Frati il conforto di 

un’amicizia discreta e consigliatrice.“84 

 

                                                           
80 CHELLI, 1977, s. 79. Originál v CHELLI, 2010, s. 96: „Ciò che le stringeva il cuore era l’odio del padre di 

suo marito.“ 
81 CHELLI, 1977, s. 82 
82 CHELLI, 2010, s. 99 
83 CHELLI, 1977, s. 97 
84 CHELLI, 2010, s. 115-116 
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     Rozhovormi s Gregoriom, kde zoširoka vychvaľuje Irenine prednosti, Lalla pomaly 

dosiahuje svoj cieľ – Gregorio súhlasi so stretnutím. „A nakonec to skončilo tím, že se octl 

před Irenou, když to nejméně čekal.“85 

     Stretnutie pre Irenu končí viac než pozitívne. Irena v Gregoriovi zanecháva priaznivý 

dojem. Ale Gregorio jej dáva zreteľne najavo, že nesúhlasí so zmierením so svojimi deťmi. 

Stretnutia Gregoria a Ireny v dome Lally Fratiovej pokračujú a sú príčinou Gregoriových 

pomalých vnútorných zmien. „V stáří prožíval to, čeho jej ušetřilo mládí, stravované touhou 

po penězích: očarování svůdnou ženou.“86 Gregorio presviedča sám seba, že „Irena přece 

nejde po jeho penězích! A on měl v úmyslu ji učinit paní svého jmění.“87 

     Čo sa týka údajného sobáša, Gregorio samotný vyzýva Irenu, aby mu našla nevestu, 

a Irena mu ju skutočne nachádza – Celestu Remediovú, vdovu.  Gregorio však oznamuje 

Irene, že jeho výzva nájsť mu nevestu bola len skúškou, pretože nemá úmysel sa ženiť. Irena 

tak v skúške obstojí a pokračujúcimi stretnutiami s Gregoriom, ale už nie v dome Lally 

Fratiovej, ale v dome Gregoria, pomaly smeruje k naplneniu svojho zävazku – zmieriť deti 

s otcom. 

     Irena o priebehu jej stretnutí s Gregoriom informuje jeho deti. Mario, Pippo a Teta, „byli 

náhle celí nedočkaví uskutečnit ideály švagrové v jejím úsilí o dohodu...Prosili ji, aby je 

hájila, aby je doporučila, a aby uspíšila všeobecné usmíření. Zdůrazňovali svůj názor, že se už 

tak dost dlouho čekalo.“88 Irena im sľubuje, že na nich nezabudne. Ale jej správanie sa voči 

Gregoriovým deťom mení. „Začínala uplatňovat nadřazenost a tvářit se ješitně 

a protektorsky.“89 

     Irena trávi u Gregoria celé dni, kým spoločným schôdzkam s Mariom, Tetou a Paolom je 

koniec. Inak byť ani nemohlo, veď i Irena sa priznáva Gregoriovi, že ju jeho deti nemajú radi. 

„Irena vypadala, že ji úplně pohltila péče o tchána...Obracela se stále určitějšími poznámkami 

na domácí služku...Bylo to pomalé převzetí moci...“90 „Irena se stala paní domu; začala v něm 

                                                           
85 CHELLI, 1977, s. 103. Originál v CHELLI, 2010, s. 122: „Finì, che si trovò dinnanzi Irene quanto meno se lo 

aspettava.“ 
86 CHELLI, 1977, s. 109. Originál v CHELLI, 2010, s. 128-129: „Nella vecchiezza, egli subiva ciò che la 

gioventù, rosa dagli appetiti del danaro, gli aveva risparmiato: una malia di sirena.“ 
87 CHELLI, 1977, s. 109. Originál v CHELLI, 2010, s. 129: „Non già Irene mirava ai suoi quattrini! Lui pensava 

di farnela padrona.“ 
88 CHELLI, 1977, s. 120-121. Originál v CHELLI, 2010, 141-142: „Ad un tratto essi mostraronsi impazienti di 

realizzare gl’ideali della cognata nelle sue aspirazioni di concordia...La pregavano di difenderli, di 

raccomandarli, di affrettare la generale riconciliazione. Insistevano sul concetto che già si era aspettato anche 

troppo.“ 
89 CHELLI, 1977, s. 121. Originál v CHELLI, 2010, 142: „Cominciava ad affermare una superiorità, a prendere 

un’aria di alterigia e di protezione.“ 
90 CHELLI, 1977, s. 140. Originál v CHELLI, 2010, s. 162-163: „Irene mostravasi interamente assorbita nelle 

cure del suocero...Arrischiava delle osservazioni, sempre più precise, alla serva di casa...Era una lenta presa di 

possesso.“ 
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vládnout po svém a tchán ji podněcoval, nutil a nabádal...Měla pokoj výlučně pro sebe...který 

nikdo, ani mistr Gregorio nesměl zneuctít bez dovolení mladé ženy.”91 Gregorio „byl dojat 

obětavostí snašinou“92 a „ze staříka se stával skutečný požitkář. Irena ho přivykala tomu, aby 

měl rád krásné věci, dům pěkně uspořádaný a tělo osvěžené koupelí.“93 „Velmi se smávali. 

Klouzali mimoděk po svahu lechtivých žertů a Irena často nerozuměla chtivým pohledům, 

úsměvům a povzdechům tchánovým...Oba dva si vskutku hráli s ohněm.“94 Došlo to až do 

bodu, keď Gregorio predstiera chorobu, aby sa o neho Irena starala a bola tak nútená v jeho 

dome i prespať. 

     Aj keď sa skupinka, zložená z Ireny, Pippa, Maria, Tety a Paola prestane stretávať, Irena 

samotná nadviaže intímny vzťah s Mariom, v ktorom pokračuje i po nadviazaní priateľského 

vzťahu s Gregoriom. Gregorio sa však dozvedá o Mariovi. Irena Gregoriovi vysvetľuje, že 

z Mariovej strany sa jedná o sprevádzanie ženy na ceste z domu Gregoria do manželského 

domu nebezpečnými nočnými uličkami Ríma. Gregorio, vypočujúc jej slová, Irene povoľuje 

doprevádzanie Mariom. Dokonca ani Pippovi ako manželovi Ireny neprekáža, že Irena „v 

noci vyváděla se švagrem a ve dne s tchánem.“95 

     Samozrejme, Gregorio nemá ani tušenia o intímnom vzťahu svojho prvorodeného syna 

Maria s Irenou. Irena sa však rozhodne urobiť intímnostiam s Mariom koniec a zabrániť 

Mariovi, „aby si to nevyložil ve zlém a aby jí nemohl ze msty škodit u starého 

Ferramontiho.“96 „Chtěla se přece zmocnit majetku tchánova, aby byla jednoho dne bohatá 

a šťastná a hlavně aby byla obdivovaná, vážená a uctívaná od lidí.“97  V rámci záchrany 

bezchybného zdania sa Irena naoko vracia k svojmu úmyslu zmieriť Gregoria s jeho deťmi, 

Mariom počínajúc; a skutočne, Gregorio sa s Mariom stretávajú v Gregoriovom dome. Irena 

sa však začne báť odhalenia jej vzťahu s Mariom, pretože Gregorio sa čoraz častejšie na 

                                                           
91 CHELLI, 1977, s. 141. Originál v CHELLI, 2010, s. 163-164: „Irene fu la regina della casa; prese a governarla 

a suo talento, istigata, pressata, spinta dal suocero...Ella ebbe una stanza esclusivamente sua...che nessuno, 

neppure pardon Gregorio, poteva profanare, senza il permesso della giovine donna.“ 
92 CHELLI, 1977, s. 142. Originál v CHELLI, 2010, s. 164: „Egli era commosso dell’abnegazione della nuora.“ 
93 CHELLI, 1977, s. 142-143. Originál v CHELLI, 2010, s. 165: „Il vecchio diventava un vero sibarita Irene lo 

avvezzava ad amare le cose linde, l’abitazione ben governata, la persona rinvigorita dal bagno.“ 
94 CHELLI, 1977, s. 143. Originál v CHELLI, 2010, s. 166: „Ridevano molto. Si lasciavano scivolare sulla china 

di scherzi provocanti, ed Irene non comprendeva le occhiate, i sorrisi ed i sospiri concupiscenti del 

suocero...Veramente, scherzavano col fuoco, ambedue.“ 
95 CHELLI, 1977, s. 153. Originál v CHELLI, 2010, s. 176: „Irene si sbizzarrisse la notte con cognato, dopo 

essersi sbizzarrita il giorno col suocero.“ 
96 CHELLI, 1977, s. 165. Originál v CHELLI, 2010, s. 190: „Di evitare ch’egli se ne risentisse e potesse 

nuocerle, per vendetta, presso il vecchio Ferramonti.“  
97 CHELLI, 1977, s. 160. Originál v CHELLI, 2010, s. 184: „Aveva, infatti, voluto impadronirsi delle sostanze 

del suocero, per essere un giorno ricca, felice, e soprattutto ammirata, stimata e rispetata dal mondo.“ 
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Maria vypytuje. „Mistr Gregorio byl ve skutečnosti přesvědčen, že si Maria dostatečně 

prověřil; zdálo se mu, že ho podezíral zbytečně.“98 

     Gregoriov vzťah k Irene sa však neskôr zhoršuje vinou anonymného listu. V liste je 

Gregorio vysmievaný ako „starý blbeček, kterého obalamutila pokrytecká děvka.“99 Gregorio 

autorstvo listu pripisuje Paolovi Furlinovi, no Irena nesúhlasí a sama sa rozhodne odhaliť 

pôvodcu listu. Ani Gregorio nezaháľa. „Třebaže snacha s tím nesouhlasila, rozhodl se 

Ferramonti pustit se do hledání autora anonymního dopisu.“100 Získa tým iba to, že začne 

podozrievať Irenu a rozhodne sa ju podrobiť skúške.  Predstiera, že má úmysel celý majetok 

venovať na dobročinné účely. Irena jeho pokus o skúšku odhalí a v skúške obstojí. „A mistr 

Gregorio znova získaval pod vlivem téchto dojmu vlastní klid a starou důvěru k mladé 

ženě.“101 Nakoniec sa ukáže, že list napísala Irenina niekdajšia blízka priateľka Barbatiová. 

     Medzitým Irena pokračuje v úmysle zmocniť sa Gregoriových peňazí. Irena zisťuje 

hodnotu jeho nehnuteľného majetku, ale uvedomuje si, že to bolo málo. „Tuto kost mohli jeho 

děti ještě ohlodat v případě, že umře dříve, než se odhodlá provést s tímto zlomkem svého 

majetku stejnou hru, jakou zahrál se zbytkem.“102 Okrem nehnuteľností Gregorio vlastní 

i peniaze v cenných papieroch, o ktorých hovorí, že raz budú patriť Irene, a po tom, ako 

obstojí v jeho skúške s venovaním peňazí na dobročinné účely, Gregorio povie a ukáže Irene 

listinu v truhlici, ktorá  ju oprávňuje vyzdvihnúť cenné papiere uložené v banke. 

     Odkedy sa Irena v Gregoriovom živote objavila, Gregorio má sklon k nestriedmosti. Ten 

sa objavuje i po tom, ako Irene ukázal listinu v trezore. „Stával se z něho nenapravitelný žrout 

a pijan.“103 Z Ireniných námietok na jeho zmenený životný štýl si robí žarty, ale nakoniec sa 

spolu dohodnú na poslednej veľkej hostine na sviatok sv. Petra, po ktorej malo nasledovať 

leto plné pôstu. 

     Táto hostina je mu osudná. Pri krájaní jedla dostáva mŕtvicu.  Privolaný lekár Irenu uisťuje 

o potrebe zavolať jeho deti, keďže Gregoriovi sa už nedá pomôcť. Ale ešte skôr než zavolajú 

deti, Irena využíva pre ňu priaznivú situáciu, otvára truhlicu a zmocňuje sa listiny, 

oprávňujúcej ju vyzdvihnúť cenné papiere z banky.  Odpočívajúcu ju nachádza slúžka a Irena 

                                                           
98 CHELLI, 1977, s. 175. Originál v CHELLI, 2010, s. 201: „In realtà padron Gregorio credeva di aver 

sufficientemente esaminato Mario; erasi ricreduto dei propri sospetti.“ 
99 CHELLI, 1977, s. 176. Originál v CHELLI, 2010, s. 201-202: „Un vecchio imbecille, messo nel sacco da una 

meretrice ipocrita.“ 
100 CHELLI, 1977, s. 181. Originál v CHELLI, 2010, s. 208: „Nonostante le dissensioni della nuora, Ferramonti 

aveva voluto occuparsi a cercare l’autore della lettera anonima.“ 
101 CHELLI, 1977, s. 184. Originál v CHELLI, 2010, s. 210-211: „E padron Gregorio, sotto l’influenza di queste 

impressioni, riacquistava la propria calma e la propria fiducia rispetto alla giovine donna.“ 
102 CHELLI, 1977, s. 174. Originál v CHELLI, 2010, s. 199: „Era l’osso che i suoi figli potevano ancora rodere 

con certezza, s’egli moriva prima di risolversi a fare con tale rimasuglio di sostanza il giuoco fatto col resto.“ 
103 CHELLI, 1977, s. 187. Originál v CHELLI, 2010, s. 214: „Diventava un ghiottone ed un beone 

incorreggibile.“ 
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si uvedomuje, že po získaní listiny zabúda na umierajúceho Gregoria. Dosahuje svoj cieľ. 

Listina je v jej rukách. Gregorio Ferramonti na následky mŕtvice po piatich dňoch na lôžku 

zomiera a strháva sa neľútostná bitka o dedičstvo. 

     Keďže Gregorio po sebe nezanecháva poslednú vôľu, dediť nehnuteľnosti a peniaze 

v banke majú Mario, Pippo a Teta. Irena však namieta, že peniaze v banke patria jej.  Súd 

rozhoduje v prospech Gregoriových detí, ale Irena sa okamžite odvolá. Odvolací súd 

s konečnou platnosťou rozhoduje, že peniaze náležia Gregoriovým deťom. Keďže sa však 

Mario zastrelí a Pippo zošalie a zomrie, jedinými dedičmi Gregoriovho majetku sa stávajú 

manželia Furlinovci. 

 

4.4  Sociálna charakteristika rodiny 

     Na základe rozboru vzťahov v rodine Ferramontiovcov môžeme dôjsť k niekoľkým 

záverom. Okruhom známych a priateľov, výberom zamestnania a s výnimkou Gregoria 

i veľkosťou majetku patrí rodina Ferramontiovcov k strednej vrstve rímskeho mestského 

obyvateľstva. Najbohatším členom rodiny je Gregorio, ktorého bohatstvo sa zakladá na 

podnikaní v pekárstve. Gregoriove deti Mario a Pippo sa síce snažia zbohatnúť, no obaja 

neúspešne. Prvý dopláca na finančné špekulácie a druhý na nedostatok skúseností. Teta je 

postava, ktorá výrazne do spoločnosti a svojho okolia nezasiahuje. V románe je viacero 

zmienok o tom, že Mario a Pippo udržiavajú občasné kontakty so spodnými sociálnymi 

vrstvami Ríma. 

     Dovoľujeme si tvrdiť, že ak by nebolo Ireny, Pippovej manželky, súrodenci by sa nikdy 

spolu nestretávali a nikdy by nenadviazali kontakt s otcom. Skrz Irenine vzťahy 

s Ferramontiovcami je možné charakterizovať každý románový vzťah, keďže ona jediná mala 

pravidelný kontakt s jednotlivými členmi rodiny Ferramontiovcov. Gregorio deťmi pohŕda, 

jeho deti ním taktiež. 

     Rozpor medzi nimi je spôsobený rozdielnymi životnými prioritami Gregoria a jeho detí. 

Jediným spojením medzi Gregoriom a deťmi je Gregoriov hnuteľný a nehnuteľný majetok, 

ktorý, ako sa predpokladalo, by zanechal svojim deťom ako dedičstvo. 

     Rodina Ferramontiovcov v románovej podobe, akú nám ju predkladá Gaetano Carlo 

Chelli, je príkladom rodiny, ktorej vzťahy sa zhoršili získaním veľkého bohatstva a ktorej 

vzťahy neustáli zbohatnutie v búrlivo sa rozvíjajúcej ekonomike novovytvoreného 

Talianskeho kráľovstva. V románovej rodine absentuje postava, ktorá by nám mohla slúžiť za 

kladný vzor a ktorej by prináležali naše sympatie. Gregorio je neznášanlivý, Mario 

ľahtikársky, Teta pasívna, Irena lakomá a prehnane ambiciózna. Z panoptika postáv by 
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kladným hrdinom mohol byť Pippo, majúc charakterové črty dobráka; neskorší vývoj udalostí 

v románe však vplýva na zhoršenie Pippovho charakteru – ako jeho sestra Teta sa stáva 

pasívnym. Navyše sa oddá alkoholizmu a sebaľútosti. 

     Niektoré románové postavy môžu predstavovať literárne archetypy. Mario je milovník 

žien, Pippo paroháč, ktorého podvádza manželka s vlastným bratom a Irena – femme fatale, 

prvok, zosobňujúci charizmu, tajomnosť a rešpekt. Postavy nie sú dokonalé, rodina nie je 

bezchybná, oni sa však ani nesnažia nezištne zlepšiť svoje vzťahy. Jediným cieľom, pre ktorý 

boli ochotní zaprieť svoje spory a spojiť sa, bolo získanie Gregoriovho dedičstva. Keď sa 

však ukáže, že o dedičstvo bude nutné zviesť boj na súde, členovia rodiny Ferramontiovcov 

sa opätovne rozdeľujú, hľadiac si vziať z dedičstva čo najväčší podiel. 

     Gaetano Carlo Chelli románom L’eredità Ferramonti približuje a vykresľuje meštiansku 

rodinu drobných podnikateľov. Ferramontiovci, ako ich opisuje Chelli, nám môžu slúžiť na 

vytvorenie si obrazu o mentalite strednej vrstvy, ktorej členovia mnohokrát nezaháľajú 

a snažia sa zlepšiť si svoj život podnikaním, chcejúc využiť ekonomický rozvoj po dobytí 

Ríma a jeho následnom anektovaní Talianskym kráľovstvom v roku 1871, ale mnohokrát sú 

obeťou svojej snahy za každých okolností udržať zdanie poriadku, ktorá sa zvrháva na 

pokrytecké správanie voči ostatným a voči nim samotným. 
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5.     Rodina v diele Federica De Roberta I Viceré 

 

5.1   Federico De Roberto 

     Federico De Roberto je po Giovannim Vergovi a Gaetanovi Carlovi Chellim ďalším 

exponentom talianskeho verizmu. 

     Narodil sa v Neapoli v 1861, ale od mladosti žil v Catanii, kde pracoval ako novinár. 

Neskôr žil vo Florencii a v Miláne. V Miláne nadviazal kontakty a priateľstvá s autormi 

literárneho zoskupenia scapigliatura. Nakoniec sa presťahoval do Catanie, kde žil až do 

svojej smrti v roku 1927.104 V rokoch jeho pobytu vo Florencii a v Miláne boli vydané jeho 

romány L’illusione a I Viceré, ktorým sa nedostali také ohlasy, aké De Roberto očakával, 

vinou meniaceho sa vkusu dobovej literárnej kritiky a meniaceho sa vkusu publika.105 Je 

možné, že toto nedostatočné prijatie románov De Roberta sklamalo a odradilo ho od tvorby 

a dokončenia románu L’imperio, ktorý mal byť pokračovaním I Viceré.106 

     V Catanii sa De Roberto zoznámil i s ďalšími veristickými autormi Giovannim Vergom a 

Luigim Capuanom.107 Priateľstvo a kontakty s Vergom a Capuanom ovplyvnilo jeho literárne 

smerovanie.108 Aj keď Federico De Roberto tvoril v intenciách verizmu, vedel si v ňom nájsť 

svoju autonómiu, venujúc svoju pozornosť postavám a jedincom z vyšších sociálnych 

a spoločenských vrstiev.109 

 

5.2   I Viceré 

     V duchu De Robertovho presvedčenia o potrebe literatúry, ktorá by bola historicko-

sociálnym dokumentom a súčasne i psychologickou analýzou charakteru postavy bol 

napísaný i jeho román I Viceré, vydaný v roku 1894.110 De Roberto to zdôraznil i v rozhovore 

pre Alla scoperta dei letterati z augusta 1894, ktorý vyšiel v roku 1895:  

 

Najnovší spisovatelia sa o látku nezaujímajú, tvrdiac, že každá pravdivá skutočnosť je 

dobrým umeleckým námetom. Budiž, ale keďže my píšeme pre čitateľov, nie iba pre 

                                                           
104 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 96 
105 SPERA, 1977, s. 97 
106 Tamtéž, s. 14 
107 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 264 
108 SPERA, 1977, s. 97 
109 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 138 
110 COLASANTI, Arnaldo; IANNINI, Tommaso; TARTAGLINO, Anna Cazzini. Letteratura italiana. Schemi 

riassuntivi, quadri di approfondimento. Novarra : De Agostini Libri S.p.A., 2011, s. 245 
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seba, sme nútení nájsť látku, ktorá samotná čitateľa zaujme. Dvadsať rokov naturalizmu 

a psychológie poskytli základ na tvorbu mnohých námetov. Priemerný čitateľ, ktorý číta 

dielo a neskúma ho vedeckou metódou, ani ho nepodrobuje odbornej kritike vo 

všetkých súčasných románoch, zvlášť v tzv. psychologických románoch nachádza 

opakujúce sa motívy a témy; a to ho nudí. Svojim spôsobom má pravdu. Preto verím, že 

sa to zmení publikovaním „mravoučného spoločenského románu“, a román I Vicerè, 

ktorý sa práve chystám vydať, práve tým románom je.111  

 

De Roberto prijal výzvu vytvoriť dielo v žánri historický román a rešpektoval základné 

pravidlo historického románu, dejiny zmiešané s fikciou, neoddeliteľne spájajúc osudy rodiny 

Uzedovcov s  historickými udalosťami, ktoré sa udiali od 50. rokov 19. storočia  do 80. rokov 

19. storočia.112 Pre dobovú atmosféru bola typická kríza v spoločnosti a tak:  

 

vysokou úrovňou skepticizmu je román alegorickým vyjadrením krízy morálnych 

hodnôt posledných rokov 19. storočia, po páde mýtu o Risorgimente a počas stúpajúcej 

nedôvery voči oficiálnym inštitúciám, demokracii, politike a nedôvery a stúpajúcej 

nedôvery medzi ľuďmi. Tento pesimistický  postoj k bytiu je v románe vyjadrený 

v záporných postavách.113 

 

     Aj keď je I Viceré historickým románom, zmienky o jedinom Uzedovi, ktorý mal vládnuť 

ako vicekráľ cisára Karla V. chýbajú. Lopes Ximenes  de Uzeda je De Robertovou fikciou. 

Ximenes de Urrea a Lupo Ximenes de Urrea boli vicekráľmi, ale päťdesiat rokov pred 

Karlom V. V skutočnosti sa De Roberto inšpiroval Ugom Moncadom, kapitánom, známym 

neľútostným tyranom.114 

     De Roberto mal zámer poňať tento román ako časť viaczväzkového diela o rodine 

Uzedovcov. Od jedného hlavného hrdinu v predošlých románoch prešiel De Roberto 

                                                           
111 SPERA, 1977, s. 112. Vlastný preklad. „Il soggetto: i modernissimi con la scusa che ogni vero è buon 

argomento d’arte non se ne preoccupano. Pure, siccome noi scriviamo pel pubblico oltre che per noi stessi, 

dobbiamo trovare un soggetto che per sé attiri il pubblico. Ora venti anni di naturalismo e di psicologia han dato 

fondo a molti soggetti. Il lettore che apre un libro per leggerlo e non per anatomizzarlo e criticarlo, in tutti i 

moderni romanzi, specialmente nei romanzi così detti psicologici, ritrova sempre presso a poco la stessa cucina, 

lo stesso tema, e se ne annoia: e dal suo punto di vista ha ragione. Quindi io credo che non vi sia salvezza che nel 

romanzo di costume e il romanzo che sto per pubblicare è un romanzo di costume: I Viceré.“ 
112 Tamtéž, s. 13 
113 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 140. Vlastný preklad. „Per la sua carica di scetticismo il romanzo è fortemente 

emblematico della crisi di valori degli ultimi anni del secolo, quando erano crollati i miti del Risorgimento e si 

attestava sempre più solida la sfiducia nelle istituzioni, nella democrazia, nella politica e, in genere, negli affetti e 

nei rapporti tra gli uomini. Questa amara concezione dell’esistenza si riflette nei personaggi ‘negativi’.“ 
114 GRANA, Gianni. „I Viceré“ e la patologia del reale. Discussione e analisi storica delle strutture del 

romanzo. Milano : Marzorati Editore, 1982, s. 131 
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k románu, v ktorom je prítomné široké pásmo postáv – „román obsahujúci dobové zvyky“115, 

ako ho definoval samotný De Roberto, zobrazenie upadajúcej šľachty, ktorej motív ho 

priťahoval už od jeho prvých autorských pokusov. Románom I Viceré nám De Roberto 

predstavil veristický náhľad na najvyššiu sociálnu vrstvu v spoločnosti, na aristokraciu; 

vrstvu, ktorú chcel v svojim cykle I vinti čitateľom predstaviť i Giovanni Verga, ktorému sa 

to však nepodarilo.116 De Roberto v románe vedeckým náhľadom a zachovávajúc si ironický 

odstup skúmal a pozoroval postupnú degradáciu uzedovského rodu.117 

     Prvou vydanou časťou je román L’illusione o Tereze Uzedovej, vydaný v 1891. Druhou 

časťou je I Viceré, ktorá sa pôvodne mala volať La vecchia razza118 a tretia, L’imperio, 

nedokončená časť, ktorá bola napriek tomu vydaná v 1929, popisuje politickú kariéru a osudy 

Consalva Uzedu. 

     Román I Viceré sa zaoberá šľachtickou rodinou Uzedovcov, žijúcou v sicílskom meste 

Catania. Uzedovci dokázali držať krok s dejinnými zmenami a zmenou spoločenského 

poriadku, ktorá nastala po zjednotení Talianska.119 

     Dej sa odohráva medzi rokmi 1855 a 1882 – začína smrťou Terezy Uzedovej, vdove po 

hlave rodu Consalvovi VII., kniežati z Francalanzy a končí sa zvolením kniežaťa Consalva 

VIII., Terezinho vnuka, za poslanca parlamentu Talianskeho kráľovstva. „I Viceré je vernou 

rekonštrukciou historických udalostí, ktoré tvoria historický podklad osudom členov rodiny 

medzi Risorgimentom a prvými desaťročiami zjednoteného štátu.“120 

     Kniha sa delí na tri časti, pričom každá časť obsahuje 9 kapitol. Každá časť je umiestená 

v istom časovom úseku a koniec každej časti je zasadený do historického času. 

     Začiatok prvej časti je situovaný do roku 1855, do obdobia tesne pred zjednotením 

Apeninského polostrova, časť sa končí zjednotením Talianska a zvolením člena uzedovského 

klanu, dona Gaspara Uzedu, v prvých voľbách. do parlamentu novovzniknutého Talianskeho 

kráľovstva v 1861. Druhá časť je rámcovaná dobytím Ríma a pápežského štátu talianskym 

vojskom v roku 1871. Záverečná, tretia časť, sa uzatvára v roku 1882 zvolením kniežaťa 

Consalva VIII. Uzedu z Francalanzy za poslanca parlamentu Talianskeho kráľovstva. 

     Z vyššie uvedených rokov vidíme, že prvá časť románu je zasadená do obdobia 

v predvečer zjednotenia Talianskeho kráľovstva (t.j.1861). Ako sme vyššie uviedli, dej 

                                                           
115 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 97. Vlastný preklad. „Un romanzo di costumi contemporanei.“ 
116 Tamtéž, s. 97 
117 Tamtéž, s. 98 
118 GRANA, Gianni, 1982, s. 118 
119 ULIVI, Ferruccio. La letteratura verista. Torino : ERI, 1972, s. 78 
120 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 97. Vlastný preklad. „I Viceré sono la ricostruzione fedele di avvenimenti 

storici che fanno da preciso sfondo alle vicende della famiglia Uzeda tra il Risorgimento e i primi decenni dello 

Stato unitario.“ 



39 
 

románu sa prevažnou časťou odohráva na Sicílii. Sicília v tom čase bola súčasťou 

bourbonského Kráľovstva oboch Sicílii, ktoré zaniklo pričlenením k Sardínsko-piemontskému 

kráľovstvu. 

     Uzedovci prináležajú k starobylej sicílskej šľachte. Už názov diela napovedá, akou 

spoločenskou funkciou sa zaoberajú. Pri podrobnejšom pohľade zistíme, že ich funkcia 

vicekráľov je minulosťou, keďže román sa odohráva v 19.storočí a Uzedovci v dejinách boli 

vicekráľmi španielskych Habsburgovcov. Odvolávania sa na slávnu minulosť sa v diele 

nachádzajú mnohokrát. 

     Rodina Uzedovcov predstavuje vrchol sociálnej pyramídy na Sicílii. Ako rodina bývalých 

vicekráľov stojí na vrchole dobovej a miestnej šľachty. 

     Uzedovci sú širokopočetná rodina. Consalvo VII. mal spolu s Terezou, rodenou Risàovou, 

deti Angiolinu, Chiaru, Giacoma, Lodovica, Ferdinanda, Raimonda a Lucreziu. Okrem 

zákonných detí má knieža Consalvo VII. i detí nezákonné a to fra Carmela a Baltazára, 

majordóma kniežacieho paláca. Dedičom titulu knieža z Francalanzy sa po smrti Consalva 

VII. stáva Giacomo a to ako Giacomo XIV.   

 

5.3   Knieža Giacomo Uzeda 

     Giacomo Uzeda sa narodil rodičom Consalvovi a Tereze Uzedovým ako tretie dieťa. Ako 

prvorodený sa zákonne stáva dedičom titulu a hlavou rodu. Postava Giacoma Uzedu 

participuje na deji hneď od začiatku románu. Po smrti matky v 1855 je testamentom 

potvrdený ako spoludedič s mladším bratom Raimondom a taktiež ako hlava rodu 

Uzedovcov. Ak by Giacomo nebol hlavou rodu, bol by priemernou postavou v diele, 

nevyznačujúci sa nijakou výnimočnou vlastnosťou. Navyše sa zdá, že svojimi charakterovými 

vlastnosťami patrí k negatívnym postavám v diele. 

     Giacomo neovplýva krásou, je lakomý, poverčivý a bigotný. Motív Giacomovej lakomosti 

sa vinie od začiatku románu až po jeho románovú smrť a jeho lakomstvo je súčasťou 

konfliktov takmer so všetkými postavami v diele. Zmienky o jeho poverčivosti, strachu 

z urieknutia a konšpiráciách nájdeme v celom románe. Na začiatku diela, hneď po pohrebe, 

keď Giacomo prijíma kondolencie – vyhýba sa kondolenciám od niektorých ľudí, pretože 

„mal totiž priam šialený strach z urieknutia a veľkému počtu ľudí zo svojho okolia pripisoval 

túto moc.“121 Vzniku konšpirácie o vládnom sprisahaní mu dáva vypuknutie cholery na 

                                                           
121  DE ROBERTO, Federico.  Vicekráli. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1984, s. 41. Originál v DE 

ROBERTO, Federico. Romanzi, novelle e saggi. I Viceré. Milano : Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1995, s. 

453: „Egli aveva una folle paura della jettatura, attribuiva a una gran quantità d’individui il funesto potere.“ 
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Sicílii: „Ako veril na urieknutie, tak bol skalopevne presvedčený, že cholera je diabolský 

počin, spôsob, akým chce vláda preriediť obyvateľstvo.“122 Tesne po zvolení jeho strýka za 

poslanca Talianskeho parlamentu „v hlúčiku zočil chlapa schopného...komukoľvek porobiť, 

zledol a ticho si opakoval: „Pánboh s nami a zlé preč! Pánboh s nami a zlé preč!“123 Jeho 

strach mu bráni i uctiť si na Dušičky pamiatku predkov v hrobke kapucínskeho kostola – celá 

rodina schádza do hrobky, „iba knieža ostal doma ochromený hrôzou, že mŕtvi by mu mohli 

porobiť.“124 Jeho poverčivosti neunikne ani vlastný syn Consalvo – v Giacomovi vzniká 

podozrenie: „nemá syn temnú moc urieknuť človeka?“125 Nakoniec Giacomo tomuto 

podozreniu podľahne: „Knieža vítal príbuzných, pričom ustavične poškuľoval po Consalvovi 

a nevyťahoval ani na okamih ľavú ruku z vrecka“126 a pri odchode Consalva „knieža vytrhol 

konečne ľavú ruku z vrecka a otrčil proti strigôňovi znamenie parohov.“127 Tento motív sa 

opakuje i neskôr: „Pri synových návštevách mu naskakovala husia koža...vopchal si ľavú ruku 

do vrecka a vytiahol ju až vo chvíli, keď sa syn konečne poberal: musel predsa za ním otrčiť 

znamenie parohov.“128 Poverčivosť ho neopúšťa ani pred smrťou po napísaní testamentu: 

„Nával kniežaťovej zúrivosti zrazu pochabol. Veď hovoril o vlastnej smrti!...Tým 

vlastne...tým uriekol sám seba! Porobil sám sebe!“129 

     Ďalšou signifikantnou vlastnosťou Giacoma je jeho lakomstvo. I motív jeho lakomstva 

voči ostatným, hlavne súrodencom, sa vyskytuje naprieč celým románom. Lakomstvo 

Giacomovi vyčítajú mnohí z príbuzenstva: strýko don Blasco, keď kričí na Giacomových 

súrodencov po smrti Terezy, „Ten je už dávno tam! V túto chvíli už všetko schováva!“130, 

keď krizituje Giacoma, že syna Consalva dáva do kláštora, aby ušetril peniaze za učiteľov, 

keď po zrušení kláštorov vládnym nariadením don Blasco nosí pri sebe truhličky 

                                                           
122 DE ROBERTO, 1984, s. 124. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 551: „Come credeva alla jettatura, era 

incrollabile nell’opinione che il colera fosse un malefizio, un espediente di governo inteso a sfollare le 

popolazioni.“ 
123 DE ROBERTO, 1984, s. 244. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 695: „Visto nel crocchio un jettatore, 

impallidiva mormorando: ‘Salute a noi! Salute a noi!’“ 
124 DE ROBERTO, 1984, s. 336. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 804: „Il quale da canto suo restava in casa 

per paura che la vista dei morti gli portasse jettatura.“ 
125 DE ROBERTO, 1984, s. 446. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 936: „Suo figlio era forse jettatore?“ 
126 DE ROBERTO, 1984, s. 492. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 990: „Il principe, salutando i parenti, 

guardava con la coda dell’occhio Consalvo e non cavava di tasca la mano sinistra.“ 
127 DE ROBERTO, 1984, s. 494. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 993: „Il principe, cavata finalmente la 

sinistra dalla tasca dove l’aveva sempre tenuta, squadrò le corna contro il jettatore.“ 
128 DE ROBERTO, 1984, s. 499. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 999: „Le visite del figliuolo gli mettevano 

i brividi addosso...Ficcava la sinistra in tasca e non la traeva se non per spianarla, aperta col segno delle corna, 

dietro al figliuolo, quando costui si decideva a sgomberare.“ 
129  DE ROBERTO, 1984, s. 530. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 1034: „L’eccitazione dell’infermo venne 

meno a un tratto. Egli aveva parlato della propria morte!...Egli era jettatore di sé stesso!“ 
130 DE ROBERTO, 1984, s. 18. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 426: „Quell’altro è scappato! A quest’ora fa 

scomparire ogni cosa!...“ 
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s cennosťami a „knieža...žiadostivo po nich poškuľoval, akoby ich vážil, oňuchával, čo v nich 

je.“131 

     Nahromadené peniaze ho však neušetrili od smrti. Giacomo zomrel napriek operáciám 

nádoru na chrbte ako 54-ročný. Hlavou rodu sa stal jeho syn Consalvo. 

     Z diela sa nedozvedáme, akej podstaty je Giacomov vzťah s jeho otcom, z rodičov sa 

sústredíme na Giacomov vzťah s matkou. 

 

5.3.1  Giacomo a matka Tereza 

     Jeho vzťah k matke je naplnený zášťou, nenávisťou, pokrytectvom a predstieranou 

poslušnosťou. Jeho matka Tereza ho nemala rada už od jeho pôrodu. V čom spočívala jeho 

pomyselná vina? Nenarodil sa ako prvé dieťa. „Kňažná svojmu prvorodenému akoby 

nemohla odpustiť, že neprišiel načas, keď ho očakávala a túžila po ňom, a preto ho pri 

narodení, keď jej navyše ťažký pôrod ohrozil život, bohvieako nevítala.“132 Matka 

z nepochopiteľných príčin dáva prednosť Raimondovi, Giacomovmu najmladšiemu bratovi. 

Giacomo má vždy prevahu nad Raimondom vo vzájomných bitkách, ale keď sa Raimondo 

objavuje plačúci pred kňažnou, tá neváha a „Giacomo okúsil jej hrozné muky, ktoré 

zanechávali modré podliatiny všade, kam dopadli.“133 Tu je potrebné hľadať i korene 

nenávisti matky k synovi: „Chlapec sa istý čas staval na odpor, až sa napokon matkin chlad 

voči nemu zmenil na prudkú nenávisť.“134  

     Nenávisť bola silná, dokonca verejnosť špekuluje, či majetok dostane Giacomo, alebo 

Raimondo. Tereza sa na synovi vŕši i tak, že sa mu vysmieva z jeho chýb – dáva mu prezývky 

ako „Maco medveď pre neohrabanosť, Gašparko pre dlhý nos, Trpaslík pre nízku postavu.“135 

Ale najväčšia nenávisť voči synovi sa ukáže, keď Giacomo odmietne matkin príkaz oženiť sa 

s nevestou, ktorú mu vyberá, pretože „čo ako bol krutý, drsný, chamtivý a suchopárny, 

                                                           
131 DE ROBERTO, 1984, s. 347. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 819: „Il principe...le aveva covate con gli 

occhi, quasi pesandole e fiutandole.“ 
132 DE ROBERTO, 1984, s. 81. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 500: „Quasi non potesse perdonargli di non 

esser venuto a tempo, quand’ella l’aspettava e lo voleva, la principessa non aveva fatto festa al primogenito dei 

maschi, il quale aveva anche messo in pericolo, nascendo, la vita di lei.“ 
133 DE ROBERTO, 1984, s. 82. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 500: „Giacomo assaggiò le terribili mani di 

lei che lasciavano i lividi dove cadevano.“ 
134 DE ROBERTO, 1984, s. 82. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 500: „Il ragazzo s‘ostinò un pezzo, fino a 

mutare la freddezza della madre in odio deciso.“ 
135 DE ROBERTO, 1984, s. 84. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 502: „L’Orso che balla, per la goffaggine; 

Pulcinella, per il lungo naso, il Nano, per la corta statura.“ 
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zaľúbil sa do sesternice Grazielly.“136 Musí sa však nakoniec podvoliť matkinej hrozbe 

vydedenia a oženiť sa s nevestou, ktorú mu vopred vybrala. 

 

5.3.2  Giacomo a prvá manželka Margherita 

     Giacomova prvá manželka, kňažná Margherita však „nielenže nijako nesmela prejaviť 

svoju vôľu, ale ani vyjadriť svoju mienku: knieža ju naučil poslúchať na jediné 

žmurknutie“137 a aj keď mu do manželstva doniesie bohaté veno, keď si potrebuje kúpiť 

nejakú drobnosť, „musela si peniaze pýtať od neho.“138 Dochádza to až tak ďaleko, že keď sa 

pri vzájomných hádkach Giacomova matka zastáva Margherity, jeho zlé správanie 

k Margherite sa len o to viac zhoršuje. Počas epidémie cholery kňažná Margherita zomiera 

a Giacomo sa žení so svojou sesternicou Graziellou. 

 

5.3.3  Giacomo a druhá manželka Graziella 

     Graziella nie je Giacomovou novou známosťou – chcel sa s ňou oženiť namiesto 

Margerity, ale „stará kňažná sobáš nepovolila.“139 Giacomo sa matkinmu rozhodnutiu 

podvolil a „po sobáši s tou, ktorú mu matka vybrala, zahasil v sebe starú lásku...Giacomo sa 

k sesternici správal s takou ľahostajnosťou, že niekedy s ňou ani neprehovoril a dôverné 

tykania nahradil chladným vykaním.“140 To sa však mení a podozrenia sa začnú valiť z každej 

strany. Druhá Raimondova manželka donna Izabella Fersová badá náznaky rodiacej sa lásky 

medzi Giacomom a Graziellou. Giacomova sestra Chiara si taktiež všíma náklonnosti medzi 

nimi. Ich kontakty sa stanú každodennými, keď Margherita zveruje starostlivosť o palác 

Grazelle a vyústia do podozrení, že dcéra Terezina „raz vošla bez zaklopania do Červeného 

kláštora a našla otca s krstnou matkou v priveľmi dôvernom rozhovore.“141 a že knieža „celé 

roky sesternicu ani nespomenul, a teraz sa s ňou dáva dokopy, synovi rovno pred nosom.“142 

                                                           
136 DE ROBERTO, 1984, s. 85. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 504: „Violento, avido e arido com’era, egli 

aveva amoreggiato colla cugina Graziella.“ 
137 DE ROBERTO, 1984, s. 85-86. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 504-505: „Non che volontà, non poté 

esprimere neppure opinioni; il principe l’addestrò ad obbedigli a un semplice muove di sguardi.“ 
138 DE ROBERTO, 1984, s. 86. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 505: „Le convenne chiedere a lui i baiocchi 

occorrenti.“ 
139 DE ROBERTO, 1984, s. 19. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 428: „Non era stato permesso dalla 

principessa vecchia quel matrimonio.“ 
140 DE ROBERTO, 1984, s. 120-121. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 546: „Presa la moglie che la madre gli 

destinava, si fosse posto il cuore in pace...Giacomo dimostrava tanta indifferenza verso la cugina che certe volte 

neppure le rivolgeva la parola e smesso il tu, le dava del freddo voi.“ 
141 DE ROBERTO, 1984, s. 337. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 807: „Un giorno...entrata inavvertitamente 

nella Sala Rossa, aveva trovato il principe e la madrina in troppo intimo colloquio.“ 
142 DE ROBERTO, 1984, s. 349. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 821: „Il quale dopo aver dimenticato per 

tanti anni la cugina, adesso si metteva con lei, sotto gli occhi del figlio?...“ 
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Knieža si nakoniec Graziellu berie za manželku. Postoj Giacomových detí k sobášu sa rôzni – 

kým dcéra Terezina súhlasí, syn Consalvo sa sobáša neúčastní. 

     Z prísnej a na lásku chudobnej výchovy svojej matky sa Giacomo nepoučuje a svoje dve 

deti, syna Consalva a dcéru Terezínu vychováva v rovnako strohom duchu. 

 

5.3.4  Giacomo a syn Consalvo 

     Pokiaľ hovoríme o Consalvovi, „knieža vychoval syna tak, aby sa zachvel strachom už len 

pri jeho pohľade.“143 To platí, pravda, len keď je Consalvo v paláci. Inak sa zdržiava 

v kláštore, kam ho dáva knieža na výchovu mníchom a napriek synovej túžbe odísť preč ho 

vziať z kláštora nezamýšľa. To pokračuje i nasledujúce roky, napriek chlapcovým 

naliehaniam. „Ale zatiaľ to za vhodné neuznával a chlapec cítil, ako v ňom narastá tupý odpor 

voči strohému, prísnemu otcovi, od ktorého nikdy nepočul láskavé slovo.“144 Neskôr synovi 

po zrušení kláštorov dáva voľnú ruku v trávení voľného času a na zábavky mu poskytuje 

peniaze. To sa skončí, keď raz veriteľ donesie do kniežacieho paláca zmenku na preplatenie. 

Consalvovo naliehanie na otca, aby zmenku preplatil, vyvolá v Giacomovi záchvat zúrivosti, 

pretože „pokiaľ bol v hre mládencov nezriadený život...knieža sa ešte vedel brzdiť. Teraz ho 

však Consalvo zasiahol na najcitlivejšom mieste, lebo už nevystavoval skúške jeho morálnu 

autoritu, ale zaútočil na jeho peňaženku...zrazu videl, že jeho bohatstvám hrozí neodvratné 

nebezpečenstvo.“145 Ich vzájomná nevraživosť však narastá, pretože „Consalvo v úsilí 

vyhýbať sa otcovi...často odchádzal z domu“146, po návrate Consalva z cesty po Európe 

pokračuje Giacomovými sťažnosťami, že Consalvo mlčí a že „všetkých nás uriekne!“147 

Giacomo sa na Consalva hnevá i pre jeho liberálne politické presvedčenie a kríza pokračuje 

i po tom, čo sa ho knieža pýta na jeho ďalšie kroky v živote. Pre Consalvov zaťatý postoj sa 

stane to, že „na kniežaťov výslovný príkaz nesmel už mládenec sadať k stolu spolu 

s rodinou.“148 Vyvrcholenie zlého vzťahu, ak nerátame vydedenie, je vyhodenie Consalva 

                                                           
143 DE ROBERTO, 1984, s. 133. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 560: „Il principe lo aveva educato 

a tremare a un’occhiata.” 
144 DE ROBERTO, 1984, s. 285. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 742: „E non ci pensava mai, e il ragazzo 

sentiva crescere l’avversione che quel padre rigido, del quale non rammentava una buona parola, gli aveva 

ispirato.“ 
145 DE ROBERTO, 1984, s. 386. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 868: „Finché s’era trattato della malavita 

del giovane...egli era riuscito a frenarsi; ora invece Consalvo lo feriva nel sentimento più forte di tutti gli altri, 

attentava non più alla sua autorità morale ma alla sua borsa...Gli faceva vedere irreparabilmente pericolante la 

propria ricchezza.“ 
146 DE ROBERTO, 1984, s. 396. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 880: „Consalvo, per sfuggire la compagnia 

del principe...disertava la casa paterna.“ 
147 DE ROBERTO, 1984, s. 429. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 916: „È una jettatura!“ 
148 DE ROBERTO, 1984, s. 445. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 936: „Da quel momento la rottura fu 

assoluta. Per ordine del principe, il giovanotto non venne più a prender i pasti con la famiglia.“ 
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z paláca. Giacomo mu neskôr, verný svojej poverčivosti, dá prezývku 

„Pánbohsnamiazlépreč“149. Intermezzom v ich vzájomných vzťahoch sa zdá byť pomerenie sa 

na počesť zásnub dcéry Terezíny. To ale nezabráni finálnemu konfliktu medzi synom 

a otcom. Giacomo, majúc poverčivý strach z toho, že si Consalvo želá jeho smrť, zavolá syna 

do kniežacieho paláca a prikazuje mu, aby sa čím skôr oženil. Consalvo odmieta, odchádza 

z paláca a Giacomova reakcia je okamžitá – s konečnou platnosťou ho, v prítomnosti notára, 

vydeďuje. S Consalvom sa naposledy stretne ležiac na smrteľnej posteli, kde sa však 

nepomerujú. 

 

5.3.5 Giacomo a dcéra Terezina 

     Dcéra Terezina je, v protiklade s bratom Consalvom, poslušná a „niekedy akoby priam 

s lampášom hľadal zámienku hľadal zámienku rozkričať sa, nikdy ju nepristihol pri 

nezbede.“150 I ona však často okúsi z jeho zlej povahy. „V chorobnej posadnutosti ustavične 

niekoho kritizovať, presadzovať akýmkoľvek spôsobom vlastnú vôľu...vysmieval sa pri 

každej príležitosti z jej vkusu, z nešikovnosti jej krajčírky.“151 Terezina si pri smrteľnej 

posteli uvedomuje Giacomove tienisté stránky charakteru, tvrdiac, že „je krutý, vierolomný, 

tvrdohlavý, že nehanebne olúpil sestry a bratov sestry a bratov, že sfalšoval mníchov 

testament, že nechal strýka zomrieť ako úbohého žobráka, že strpčoval život a urýchlil smrť 

svojej manželky, jej matky...“152 

 

5.3.6  Giacomo a sestra Angiolina 

     Giacomov vzťah so súrodencami možno nazvať jednoduchým, pretože sa vyznačuje najmä 

jeho lakomstvom. S najstaršou sestrou Angiolinou má konflikt kvôli neochote uznať dedičský 

odkaz matky kláštoru. Ako hovorí jeho sestra Lucrezia: „Nechce uznať dedičský odkaz 

kláštoru svätého Placida!...O všetkom chce rozhodovať sám.“153 Giacomo oponuje, že „ide 

                                                           
149 DE ROBERTO, 1961, s. 461. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 955: „Salut’a noi“ 
150 DE ROBERTO, 1984, s. 335. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 804: „A giorni pareva cercasse col 

lanternino i pretesti per andare in collera, non la coglieva mai in fallo.“ 
151 DE ROBERTO, 1984, s. 462. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 956: „Ma pel solo capriccio di criticare, di 

esercitare comunque la propria autorità...la punzecchiava assiduamente a proposito della sarta o del figurino di 

mode.“ 
152 DE ROBERTO, 1984, s. 524. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 1028: „Che era stato duro, falso, violento; 

che aveva spogliato le sorelle e i fratelli, e falsificato il testamento del monaco, e lasciato morire accattando lo 

zio, e amareggiata la vita e affrettata la morte della moglie, della madre di lei?“  
153 DE ROBERTO, 1984, s. 107. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 530: „Non vuol riconoscere il legato alla 

badia di San Placido!...Vuol far lui tutte le carte.“ 
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o peniaze na dobročinný účel a s tými sa nesmie hýbať bez súhlasu panovníka!...“154 Napriek 

tomu samotné „duchovenstvo nemalo kniežaťu za zlé, že odmieta uznať dedičský odkaz 

kláštoru...neskôr, na smrteľnej posteli, bude k cirkvi svätej viac ako štedrý.“155 Neskôr 

právnici kláštora vyvracajú Giacomov dôvod odmietania uznať peniaze kláštoru, „ten však 

zaťato rval na vlastnom výklade a úbohá sestra Mária Ukrižovaná sa...utápala v slzách.“156  

 

5.3.7  Giacomo a sestra Chiara 

     Ďalším súrodencom v poradí je Chiara. Zmienok o ich vzťahu je v románe poskromne. 

Najviac rozbúri ich vzťah abatyša kláštora, ktorému Giacomo odmieta priznať peniaze, 

odkázané jeho matkou v dedičstve. Chiara má problém počať dieťa. To využíva abatyša, 

hovoriac Chiare, že „znamenitý svätý František z Paoly preto nepožehnal ich manželstvu 

potomka...lebo vedome dopúšťajú, aby sa na škodu kláštora páchala ťažká svätokrádež. 

Nasadila im chrobáka do hlavy a obaja sa obrátili proti kniežaťu: najmä Chiara presviedčala 

manžela o bratovej podlosti.“157 Giacomo i tak zo svojej pozície neustúpi, Chiara vlastné 

dieťa nepočne, a neskôr, keď sa Chiara rozhodne osvojiť si nemanželské dieťa, „Giacomo 

vyhlásil sestru za sprostú hlupaňu.“158 

 

5.3.8  Giacomo a bratia Lodovico a Ferdinando 

     Ani o vzťahu Giacoma s mladším bratom Lodovicom nemáme zmienky, preto sa ďalej 

zmienime o Ferdinandovi, v poradí ďalšom bratovi Giacoma. Ferdinando je pre Giacoma 

dobrý iba kvôli pozemku Ghiande, ktorý vlastní. Keďže Giacomo využíva jeho zadlženosť, 

posiela mu skrz ľudí ponuky na výhodné pôžičky a Ferdinando „podpisoval zmenky 

                                                           
154 DE ROBERTO, 1984, s. 120. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 545: „Importa l’istituzione d’un benefizio, 

e le istituzioni di benefizio non reggono quando manca l’approvazione sovrana?...“ 
155 DE ROBERTO, 1984, s. 136. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 564: „Il rifiuto del principe di riconoscere 

il legato alla badia di S. Placido non lo pregiudicava presso i Padri spirituali...morendo, avrebbe poi largheggiato 

con la Chiesa per assicurarsi la salute dell'anima.“ 
156 DE ROBERTO, 1984, s. 188. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 627: „Questi invece si incaponiva nell’altra 

interpretazione, e la povera Suor Crocifissa piangeva.“ 
157 DE ROBERTO, 1984, s. 188. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 628: „Il gloriosoSan Francesco di Paola 

non aveva più reso fecondo il loro matrimonio...perché essi lasciavano consumare il sacrilegio in danno della 

badìa. Con questa pulce nell’orecchio, si rivoltarono tutt’e due contro il principe, ma specialmente Chiara 

persuadeva il marito delle birbonate del fratello.“  
158 DE ROBERTO, 1984, s. 335. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 803: „Il principe diede della pazza alla 

sorella.“ 
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a zmenky putovali do kniežaťových rúk : poškuľoval po Ghiande, ale bolo mu jasné, že 

blázon testament nezanechá, a preto ich lovil do svojich pavučín takýmto spôsobom.“159  

 

5.3.9  Giacomo a brat Raimondo 

     Najväčšia pozornosť spomedzi vzťahov so súrodencami je v románe venovaná vzťahu 

Giacoma s najmladším bratom Raimondom. Tento vzťah je naštrbený už od ich detstva a plný 

protikladov. Giacomo je matkou zaznávaný, škaredý, lakomý a hrabivý; Raimonda matka 

zbožňuje, je krásavec a vo vzťahu k peniazom márnotratný. Oboch matka ožení, hoci podľa 

tradície je povinný ako prvorodený syn oženiť sa iba Giacomo. Oboch v dedení uprednostní 

pred ostatnými svojimi deťmi, Raimondovi dá dokonca do užívania časť kniežacieho paláca. 

I z týchto príčin pramení nenávisť Giacoma k Raimondovi. Po smrti matky má Giacomo na 

Raimonda ťažké srdce i preto, že „namiesto toho, aby mi pomohol usporiadať dedičské 

záležitosti, myslí len na rozptýlenie a všetko necháva na mňa.“160 Raimonda byrokracia 

otravuje, to mu ale nebráni pýtať si od Giacoma zálohu. Nakoniec mu dáva i plnú moc – 

dokument, ktorý kniežaťu „zabezpečoval plnú moc spravovať dedičstvo aj v mene 

spoludedičovom.“161 Zlý vzťah majú bratia i kvôli Raimondovej milenke, donne Izabelle 

Fersovej. Keď Raimondo prichádza do Catanie spolu s milenkou, Giacomo to dôrazne 

odsudzuje. Neskôr to prerastá do otvoreného konfliktu. „Giacomo nezdravil Raimonda na 

ulici, dokonca nestrpel, aby v jeho prítomnosti čo len spomenuli bratov škandál.“162  

     Keď je rozvod Raimonda na spadnutie, bratia sa udobrujú vo Ferdinandovej usadlosti. 

Nevydrží im to však dlho. Po rozvode Raimonda a následnom sobáši s milenkou Isabelou si 

Raimondo uvedomuje, že pri vysporiadaní dedičstva „Giacomo tiež prispel k bratovej 

morálnej škode, ale navyše si dal za svoju podporu mastne zaplatiť...vychádzalo mu, Giacomo 

ho pripravil o dobrú tretinu majetku.“163 Nenávisť k bratovi sa odzrkadľuje i v nenávisti 

k Matilde, Raimondovej prvej manželke. Giacomo „nemohol Raimondovi odpustiť jeho 

                                                           
159 DE ROBERTO, 1984, s. 395. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 879: „Egli firmava, firmava cambialine, e 

le cambialine andavano a finire in mano del principe, il quale, adocchiando le Ghiande e comprendendo che quel 

matto non avrebbe fatto testamento, se le accaparrava a quel modo.“ 
160 DE ROBERTO, 1984, s. 116. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 541: „Invece di darmi una mano a sistemar 

gli affari della successione, pensi a divertirsi lasciando tutto sulle mie spalle.“ 
161 DE ROBERTO, 1984, s. 180. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 617: „Ebbe mandato d’amministrare 

l’eredità in nome anche del coerede.“ 
162 DE ROBERTO, 1984, s. 315. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 778: „Giacomo non solamente non salutò 

Raimondo, incontrandolo per via, ma non tollerò neppure che toccassero in sua presenza il tasto dei pasticci di 

lui.“ 
163 DE ROBERTO, 1984, s. 329. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 796: „Costui non aveva fatto un danno 

soltanto morale al fratello, gli aveva anche fatto pagar salato il suo appoggio....vedeva che Giacomo gli aveva 

preso un buon terzo del suo.“ 



47 
 

výsady, nemohol sa zmieriť s tým, že založením novej rodiny mu ochudobnil jeho vlastnú, 

a celá jeho zloba sa obrátila na švagrinú.“164 

 

5.3.10  Giacomo a sestra Lucrezia 

     Najmladším Giacomovým súrodencom je Lucrezia. Keďže je v čase matkinej smrti 

slobodná, žije v paláci a Giacomo má nad ňou poručnícky vzťah. Lucrezia ho obviňuje, že si 

na nej vylieva zlosť.  

     Lucrezia sa zaľúbi do advokáta Giulenteho. Keďže je Giulente liberál, Giacomo váha 

povoliť sestre sobáš. Neskôr pod vplyvom politických zmien sa rozhodne konať – sobáš 

povoľuje pod podmienkou dedičského vyrovnania s ňou a s ostatnými súrodencami, čo sa 

i udeje. Na toto rozdelenie sa po sobáši Lucrezia sťažuje, keď jej zasiela na preplatenie 

zoznam výdavkov na sobáš tvrdiac, že ju pri rozdelení okradol. 

 

5.3.11  Giacomo a nevlastní bratia 

     Giacomo má ešte dvoch nevlastných bratov – Baltazára, ktorý je v kniežacom paláci 

majordómom a ku ktorému má Giacomo vzťah čisto profesionálny a Carmela, mnícha.      

O Giacomovom príbuzenskom vzťahu s Baltazárom sa v románe zmieňuje iba dlhoročný 

notár rodiny Uzedovcov, don Marco. Nahnevaný z výpovede, ktorú mu Giacomo dáva, 

hovorí, že Giacomo „nejedol, nepil, nespával, lebo musel vo dne v noci špekulovať, ako ich 

čo najlepšie dostať, hral sa na nevinného svätuškára, robil sa, že ich neviemako miluje, že 

chce stoj čo stoj rešpektovať matkinu vôľu...Všetci vedia, aký hnusný podvodník, zlodej 

a falšovateľ je.“165 Don Marco hovorí „o všetkých jeho podvodoch, o starých zmenkách, ktoré 

matka povyplácala...o predstieraných dlhoch, o podvodnom rozdelení...“166 

 

5.3.12  Giacomo a vzťahy so strýkami a tetami 

     Giacomove vzťahy so strýkami a tetami sú pestré a zložité. So strýkom Eugeniom má 

Giacomo vyhranené vzťahy kvôli Eugeniovej publikácii o pôvode sicílskej šľachty Herold 

                                                           
164 DE ROBERTO, 1984, s. 109. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 532: „Non perdonando a Raimondo i suoi 

privilegi, non potendo rassegnarsi alla concorrenza che la famiglia di lui faceva alla propria, rovesciava il suo 

rancore sulla cognata.“ 
165 DE ROBERTO, 1984, s. 341. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 811-812: „E non mangiava, non beveva, 

non dormiva, studiando il modo di accalappiarli, facendo il moralista, fingendo l’affezione, il rispetto alle 

volontà di sua madre...Lo sanno tutti che razza d’imbroglione, di ladro e di falsario è il vostro principe!“ 
166 DE ROBERTO, 1984, s. 342. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 812: „Tutte le trame che ha ordite, le 

cambiali vecchie pagate dalla madre...e i debiti supposti, la procura carpita.“ 
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Sikulský. Strýko Gasparre je Giacomovi užitočný viacerými spôsobmi – počas vojenského 

ťaženia Garibaldiho na Sicílii Giacomo „bol náramne spokojný, že povesť veľkého vlastenca 

chráni jeho, tak jeho dom“167 pred prípadnými škodami, veď to i Giacomo synovi Consalvovi 

i zdôrazňuje po zvolení strýka do parlamentu, tvrdiac, že „keď vládli vicekráli, naši predkovia 

boli vicekráli, a teraz, keď máme parlament, strýko je poslanec!...“168, pomáha mu usporiadať 

rozdelenie dedičstva so súrodencami. Kým s Gasparrem má Giacomo korektný vzťah, 

hraničiaci s oportunizmom, vzťah so strýkom donom Blascom je opačnej povahy.        

     Blasco je v románe najväčším protivníkom Giacoma. Hneď na začiatku románu obviňuje 

Giacoma, že po smrti matky dokáže schovať jej cennosti pred súrodencami. K Blascovi sa 

pridáva svedectvo dona Casimira na pohrebe Terezy, Giacomovej matky. Giacomo podľa 

neho hneď po správe o smrti svojej matky, Terezy, šiel do vily Belveder, aby do nej prišiel 

ako prvý z dedičov. Ich konflikt neskôr pokračuje v predvečer deľby majetkov zrušených 

kláštorov. Blasco napadne Giacoma zo zámeru protiprávne si prisvojiť väčšiu časť 

kláštorných pozemkov. Časť z nich si kupuje na verejnej dražbe i Blasco a tie rozširujú jeho 

už tak veľký majetok. Nemajúc legitímnych potomkov, očakáva sa, že časť majetku bez smrti 

Blasco odkáže rodine. Giacomo, verný svojej hrabivosti, posiela svoju manželku Graziellu, 

„aby na Giacomov príkaz zaviedla Terezinu k strýkovi donu Blascovi.“169 Po smrti Blasca sa 

veľmi dlho rieši jeho pozostalosť. Príbuzní Giacoma obviňujú, že sfalšoval jeho poslednú 

vôľu, súdia sa s ním a spor i vyhrajú – pozostalosť po Blascovi sa rozdeľuje medzi 

Blascových súrodencov, synovcov a netere. 

     

5.4   Sociálna charakteristika rodiny 

     Na základe rozboru vzťahov v rodine Uzedovcov môžeme dôjsť k niekoľkým záverom. 

Uzedovci patria pôvodom a bohatstvom k najbohatšej a najvyššej sociálnej vrstve – 

k aristokracii. Hlavou rodiny je vždy prvorodený syn, v našom prípade Giacomo, ktorého po 

jeho smrti nahradzuje  jeho syn Consalvo. Čitateľovi sa „románové postavy predstavujú samé 

skrz vonkajšie znaky, činy, skutky a výpovede, ale v priebehu románu sa nemenia, tak ako sa 

nemenia ani dejiny.“170  

                                                           
167 DE ROBERTO, 1984, s. 220. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 667: „Troppo lieto che la popolarità del 

gran patriotta garantisse anche lui, la sua persona e la sua casa.“ 
168 DE ROBERTO, 1984, s. 246. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 697: „Quando c’erano i Viceré, i nostri 

erano Viceré; adesso che abbiamo il Parlamento, lo zio è deputato!...“ 
169 DE ROBERTO, 1984, s. 421. Originál v DE ROBERTO, 1995, s. 907: „Per ordine di Giacomo...condusse 

Teresa a baciar la mano allo zio don Blasco.“ 
170 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 98. Vlastný preklad. „I personaggi si costruiscono da soli attraverso i segni 

esteriori, gesti, atti e parole, ma non mutano nel corso del romanzo, come non muta la Storia.“ 
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Tieto postavy sa stretávajú v pokračujúcich vzájomných neľútostných konfliktoch, 

v ktorých sa prejavujú ich najhoršie charakterové vlastnosti: pýcha, arogancia, 

tvrdohlavosť a predovšetkým protichodnosť názorov, ktorá spôsobuje, že si navzájom 

uštedrujú údery a vďaka ktorej sa z členov rodiny neustále skladajú rôzne spojenectvá, 

aby sa neskôr spojenci stali nepriateľmi a naopak.171  

 

     Samotný Giacomo stranu mení niekoľkokrát, majúc súrodencov raz za priateľov, neskôr 

jednotlivých súrodencov za spojencov a nakoniec niektorých súrodencov za nepriateľov – 

záleží na vývoji situácie. Giacomov oportunizmus je podmienený jedinou vecou – ziskom 

peňazí, a na to sú dobré rôzne príležitosti, či vyrovnanie dedičstva so súrodencami, alebo 

bitka o dedičstvo po Blascovi.  

     Uzedovci patria k záporným postavám a jedinečným rysom ich pováh je žiadostivosť, 

ktorú nemožno uspokojiť172, či už je to chamtivý Giacomo, nenásytný Blasco, alebo lakomá 

Ferdinanda. „Všetci sú poslušní imperatívu zisku, individualizmu a egoizmu, ktorý vedie 

k obohacovaniu sa a k nadvláde.“173 Uzedovci „zdieľajú tie isté priority: život zakladajúci sa 

na ekonomickej prosperite a zvyk vládnuť a riadiť ostatných, ktorý nestlmí ani zmena 

politickej situácie.“174 Jedinými cieľmi Uzedovcov sú bohatstvo a politický vzostup na 

získanie moci a vlády.175 

     Pokrivený vzťah k peniazom a bohatstvu nie je to jediné, čo Uzedovcov spájalo. „Zárodky 

šialenstva sa prejavujú u jednotlivých členov rodiny: všetci majú mánie; nie je medzi nimi 

puto pokrvné, ale puto vládnucej triedy: je to „panská rasa“, s vlastnými obsesiami, posadnutá 

vládou a mocou.“176 Šialený na sklonku života je Ferdinand, šialeným sa stáva Carmelo. 

Gaspare má panický strach z rečnenia na verejnosti, Blasco je plný nenávisti. Ferdinanda je 

zvedavá a klebetná, Chiara odmietne vydaj, neskôr prilipne k manželovi a po osvojení 

                                                           
171 SPERA, 1977, s. 104. Vlastný preklad. „Questi personaggi si scontrano in continui e accaniti conflitti, in cui 

manifestano i difetti peggiori del loro carattere: la superbia, l’arroganza, la testardaggine, soprattutto uno spirito 

di contraddizione che li spinge a commettere colpi di testa, a capovolgere improvvisamente alleanze e 

inimicizie.“ 
172 ULIVI, 1972, s. 79  
173 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 98. Vlastný preklad. „Tutti obbediscono all’imperativo dell’utile e 

dell’egoismo individuale teso all’arricchimento e al dominio personale.“ 
174 OLIVA; MORETTI, 1999, s. 140. Vlastný preklad. „Sembrano avere in comune la stessa razza 

biologicamente corrotta, la concezione della vita basata sul benessere economico, l’abitudine al potere che 

neppure la nuova condizione politica riesce a scardinare.“ 
175 ALBERICO; SASSO, 1997, s. 99 
176 Tamtéž, s. 99. Vlastný preklad. „Un germe di follia si manifesta poi nie membri della famiglia: tutti hanno 

fissazioni e stranezze; tra loro sono legati non tanto da legami di sangue quanto di complicità o di razza: sono 

„razza padrona“, follemente ossesionata, assetata di potere e di dominio, unita e divisa, da secoli al potere.“ 
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nevlastného syna ho začne nenávidieť. Lucrezia si vydupe vydaj, aby sa neskôr k manželovi 

správala ako k cudziemu človeku vo vlastnom dome. Raimondo sa žení na nátlak tvrdohlavej 

matky, aby neskôr Uzedovci dosiahli anuláciu manželstva. Raimondo to využíva, ožení sa 

s milenkou, aby s ňou nakoniec jednal horšie než so slúžkou.  

     De Roberto priznáva, že podstata románu tkvie vo vzťahu  „dejiny a rodina Uzedovcov": 

akoby prebiehal paralelný proces, kde jeden člen rodiny stráca v súkromnom živote a druhý 

získava vo verejnom živote – v poslednej kapitole prvej časti porodí Chiara postihnuté dieťa, 

ktoré hneď zomrie, súčasne so zvolením Gaspareho do novovzniknutého talianskeho 

parlamentu; v poslednej kapitole druhej časti umiera Ferdinand súčasne s prichádzajúcimi 

správami o dobytí Ríma talianskym vojskom; v poslednej kapitole tretej časti je Consalvo 

rozšíreným volebným elektorátom zvolený za poslanca a Ferdinanda pomaly umiera. V týchto 

troch kľúčových momentoch je úpadok Uzedovcov vždy spojený s významnou historickou 

udalosťou talianskych dejín, ktorej protagonistom je člen rodiny. Navyše, Uzedovci sa 

nepotrebujú aktívne angažovať v historickom procese, ktorý iba zdanlivo poskytuje ilúziu 

progresu, dosiahnutého novými spôsobmi. V skutočnosti sa tento progres ukazuje ako sled 

náhodných udalostí, ktoré ak sa nedotknú základných štruktúr spoločnosti, sú využiteľné v 

prospech jedinca, ktorý bol vždy zvýhodnený, v tomto prípade príslušnosťou k aristokracii. 

Dôkazom toho je úspech Gaspareho, ktorý napriek svojej neschopnosti, napriek svojmu 

strachu z vystupovania na verejnosti, spoločenské zmeny ustojí a je zvolený za poslanca.177 

     Fiktívna rodina Uzedovcov je príkladom rodiny, ktorej vzťahy boli odsúdené na zlý koniec 

už od počiatku románu. Akoby tvrdohlavosť, neústupčivosť a panovačnosť boli vlastnosťami, 

ktoré majú Uzedovci v génoch. Postavy nepodstúpia prerod, ba zdá sa, akoby sa ich 

charaktery dospievaním a starnutím zhoršovali.  

     Domnievame sa, že De Robertov román I Viceré možno považovať sa hodnoverné 

svedectvo života, postojov, životného štýlu a morálnych hodnôt dobovej aristokracie so 

všetkými jej kladmi a zápormi. Uzedovci nepredstavujú aktívneho tvorcu dejín; ak by ním 

boli, zúčastnili by sa liberalizačných procesov, postupujúcich celou vtedajšou spoločnosťou. 

Avšak všetko, čo Uzedovci dokážu, je využívať pravidlá hry na upevnenie vlastnej moci. 

 

 

 

 

 

                                                           
177 SPERA, 1977, s. 104-105 
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6.     Záver 

 

     V záverečnej kapitole by sme radi zhrnuli výsledky, ktoré sme zistili po tom, ako sme 

predstavili literárny smer verizmus, v jednotlivých dielach nami vybrané hlavné postavy 

a interakcie jednotlivých postáv s hlavnou postavou.  

     V kapitole o verizme sme zistili priamu súvislosť literárnych smerov – talianskeho 

verizmu a francúzskeho naturalizmu. Nami skúmané literárne smery nemohli existovať bez 

dobovej filozofie pozitivizmu, ktorá bola reprezentovaná vierou v pokrok, vedu a odmietaním 

metafyziky. Pozitivizmus ovplyvnil postupy vzniku literárneho diela. Naturalistickí 

a veristickí spisovatelia používali pri tvorbe jednotlivých diel vedecké postupy. Je isté, že 

verizmus sa pri svojom vzniku inšpiroval naratívnymi postupmi naturalizmu; okrem toho 

však vychádzal i z tradície talianskych romanistických autorov – hlavne z Alessandra 

Manzoniho. 

     V každej z troch nasledujúcich kapitol sme postupne skúmali tri diela veristických autorov. 

Tri diela, v každom z nich tri rodiny s rôznym sociálnym a ekonomickým postavením – 

chudobní Malavogliovci, žijúci v rurálnom prostredí; remeselníci zo strednej vrstvy 

a rímskeho urbánneho prostredia Ferramontiovci; a členovia zámožnej sicílskej aristokracie 

z rodiny Uzedovcov, žijúci ako v rurálnom prostredí zámku Belveder, tak v urbánnom 

prostredí Catanie. Každú rodinu môžeme považovať za modelový príklad svojej sociálnej 

vrstvy.  

     Máme za to, že správanie jednotlivých rodín v románoch je typické pre sociálnu vrstvu tej-

ktorej rodiny. Prvá rodina – Malavogliovci – je, povedané moderným slovníkom, 

v znevýhodnenej ekonomickej situácii. V kontexte doby nie je jediná – pre taliansku 

spoločnosť bolo v tej dobe typické, že väčšina rodín bola chudobná, žijúca prevažne 

v agrárnom prostredí. Obmedzené finančné možnosti rodine nedávajú priestor na aktívne 

zasahovanie do dejín; prispieva k tomu i takmer neexistujúca mobilita Malavogliovcov v 

rámci Talianska – celý jej život sa odohráva v prostredí rodnej sicílskej dediny Aci Trezza.          

     Druhá rodina – Ferramontiovci – je čo do zasahovania do okolitého sveta aktívnejšia, v 

porovnaní s Malavogliovcami. Myslíme si, dôvodom je i spoločenské, ekonomické a 

geografické situovanie rodiny. Ferramontiovci, ktorej väčšina členov rodiny sú remeselníci a 

ktorí sa, z pohľadu príjmov,  nachádzajú v strednej príjmovej striede, žijú svoje životy v Ríme 

– v novom hlavnom meste Talianskeho kráľovstva, plného možností na ekonomický vzostup. 

Rodina však ponúkané možnosti nevyužíva na ekonomický a sociálny vzostup – naopak – 

môžeme povedať, že využíva skôr už nadobudnuté ekonomické prostriedky a postavenie. Jej 



52 
 

ekonomická situácia sa ani nezlepšuje, ani nezhoršuje – slovom, stagnuje. Boj o majetok 

vedie k rozpadu rodiny a dedičstvo získavajú manželia Furlinovci, ktorí predstavujú tie 

najhoršie vlastnosti rodiacej sa vrstvy „veľkomestských malomešťanov.“ 

     Tretia rodina – Uzedovci – má z troch rodín najvýhodnejšie postavenie v rámci 

spoločnosti. Aristokrati zo sicílskej Catanie majú v rukách bohatstvo a moc nad prostredím, v 

ktorom sa pohybujú. To im, v porovnaní s Malavogliovcami a Ferramontiovcami, dáva 

nepomerne väčšie výhody, lepšie pozície a väčší vplyv na dejiny.  

     Majúc na zreteli porovnanie troch románových rodín, konštatujeme, že ich vzťah k 

majetku sa rôzni. Malavogliovci strácajú i to málo, čo majú, no zdá sa, že chudoba rodinu 

spája; jednota Ferramontiovcov je narušená dedením majetku po Gregoriovi; Uzedovci, 

rovnako ako Ferramontiovci, neustoja spory o majetok – čitateľ však nemusí čakať významný 

posun vo vzťahoch – u Uzedovcov narušené vzťahy existujú už od počiatku – pripúšťame, že 

narušené vzťahy už majú aristokrati z Catanie takpovediac v génoch.  

     Okrem rodín ako celku sme si z každej rodiny vybrali jednu postavu, ktorá sa stala 

objektom nášho skúmania – člena rodiny, ktorého je možné v jednotlivých rodinách 

považovať za hlavu rodiny. U Malavogliovcov to je otec ‘Ntoni, u Ferramontiovcov Gregorio 

a u Uzedovcov Giacomo XIV. Uzeda.  

     U hláv rodín sa predpokladá určitá úcta a rešpekt, ktoré tieto postavy požívajú zo strany 

ostatných členov svojich rodín. Otec ‘Ntoni má v rodine rešpekt prirodzený – rodina sa mu 

podriaďuje, uznávajúc prínos jeho skúseností pri riešení a rozhodovaní sa v rôznych 

životných situáciách. Gregoriom Ferramontim jeho blízki pohŕdajú, snažiac sa však získať 

jeho lásku a úctu s cieľom ovládnuť čo najväčší podiel na jeho dedičstve. Giacomo XIV. 

Uzeda to má z porovnávaných postáv najjednoduchšie – svoju rodinu ovláda strachom 

a disciplínou; ak mu rodina prejavuje úctu a rešpekt, tak v intenciách rodovej poslušnosti voči 

hlave kniežacieho rodu.  

     Máme za to, že rodina je základnou sociálnou jednotkou spoločnosti – preto sa 

domnievame, že v prípade realistického románu, majúcom za úlohu skúmať spoločnosť 

vedeckými metódami a hodnoverne ju zobraziť, môže téma rodiny plnohodnotne fungovať 

ako druh literárneho zrkadla spoločnosti; literárneho zrkadla, ktoré odráža skutočnosť 

s cieľom zlepšiť sociálne, kultúrne a ekonomické podmienky, v ktorých sa nachádza.  
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7.     Resumé 

 

     Táto bakalárska práca sa venuje talianskemu literárnemu smeru verizmus a téme rodiny v  

dielach veristických autorov.  

     V kapitole o verizme sme zistili vplyv francúzskeho naturalizmu na verizmus. Oba 

literárne smery boli ovplyvnené filozofiou pozitivizmu. Pozitivizmus ovplyvnil postupy 

tvorby literárneho diela. Naturalistickí a veristickí autori používali pri tvorbe diel vedecké 

metódy. Na verizmus mala vplyv i tvorba talianskych romantických spisovateľov, zvlášť 

Alessandra Manzoniho. 

     V nasledujúcich kapitolách sme diela podrobili analýze. Analyzovali sme jednotlivé 

rodiny, vzťahy medzi postavami, ekonomické a sociálne prostredie rodín. Rodiny pochádzajú 

z rôznych sociálnych a ekonomických skupín. Každá rodina predstavuje modelový príklad 

prostredia, ku ktorému prináleží. Správanie rodín a vzťah k majetku je determinovaný ich 

sociálnou vrstvou a ekonomickým postavením. V dielach sme previedli analýzu jednej 

hlavnej postavy a jej vzťahy s ostatnými postavami. Analyzované hlavné postavy sú hlavami 

rodín a požívajú rešpekt zo strany rodiny. Rešpekt je determinovaný sociálnym 

a ekonomickým postavením rodiny. 

     V záverečnej kapitole práca zhrňuje zistenia, ktoré vyplývajú z analýzy diel. Realistický 

román skúma spoločnosť vedeckými metódami. Prostredníctvom témy rodina realistický 

autor v románe môže opisovať a komentovať sociálne, kultúrne a ekonomické aspekty 

spoločnosti, s cieľom navrhovať prípadné zlepšenia. 
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8.     Riassunto 

 

     La tesi qui presentata è dedicata alla corrente letteraria italiana del Verismo e al tema della 

famiglia nelle opere degli autori veristi. 

     Nel capitolo che tratta questo movimento letterario abbiamo verificato l’influsso del 

Naturalismo francese  sul Verismo. Ciascuna di queste correnti letterarie era influenzata dalla 

filosofia del Positivismo, relativamente ai metodi di produzione. Gli autori naturalisti e veristi 

usavano i metodi scientifici, quando producevano i testi letterari. Il Verismo è stato 

influenzato anche dalla produzione letteraria degli scrittori italiani del Romanticismo, in 

particolare dalla produzione di Alessandro Manzoni. 

     Nei capitoli seguenti abbiamo analizzato le opere, le famiglie stesse, le relazioni tra i 

protagonisti, l’ambiente economico e sociale delle famiglie. Le famiglie provengono da 

diversi strati sia sociali che economici ed ognuna rappresenta una famiglia tipica 

dell’ambiente a cui appartiene. Il comportamento  delle famiglie e il loro rapporto con i beni  

familiari è determinato dal loro stratto sociale e dalle condizioni economiche. Nelle opere 

abbiamo effettuato un’analisi del protagonista principale e delle sue relazioni con gli altri 

personaggi. I protagonisti principali analizzati da noi sono i capi delle famiglie che vanno 

rispettati dagli altri membri delle loro famiglie. La forza del rispetto è determinata dalla 

posizione delle famiglie negli stratti sociali ed economici della società. 

     Nell’ultimo capitolo la tesi riassume quanto abbiamo potuto dimostrare attraverso l’analisi 

effettuata. Il romanzo realistico esamina la società con i metodi scientifici. Attraverso il tema 

della famiglia lo scrittore realista descrive e commenta gli aspetti sociali, culturali ed 

economici della società con lo scopo  di proporre i miglioramenti delle condizioni di vita. 
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